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PREFACIĂ. 

Nu este românii quari, mai multi sai mai 
puşinii s€ nu fi auditii de numele lui Traiani. 
Datorindui originea și începutuli nostru în Da- 
cia, domnia lui a fostii quea mai glori6să de 
quGtii a ori quărul imperatore romani și tim- 
puli lui quelii mai iliustru din analile histo- 
riei. Înaugurândi adevăratulă secoli ală An- 
toninilorii quărori le-a preparatii splendârea, 

fruntariile imperiului pe ală quărui troni era 
pusii, se întindea de la Oceanul Atlantiquu 
până la queli Indianii, artile, philosophia şi 
historia aii avuti în aquesti timpi quei mai 
mari autori întrecândi în geniii chiari pe al 

greciei. Uă asemenea epocă din fatalitate nu 

'şi are propria sea historiă. Quâte-va. frag- 

mente historice contimporane lui Traiani d'a- 

bia a pututii scăpa qua printruni miracol de 

distrugerea secolilorii barbari, și aqueste chiarii 

Gfrte mutilate și necomplecte: Taciti quare 

a scrisii historia în timpului aquestut impera- 
tori, nu ne procură de quâtii nesce slabe no- 
țiuni asupra lui. Unii autori gicii qud în tim-
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puli quândă voia a lucra şi historia aquestui 
imperatorii, mortea "i-a răpită, alții dică quă 
în părţile din historia sea perdută se afla şi 
a lui Traianv, Suetonă scriind viaţa. quelorii 
duoi-spre-dece Caesari, ne-a lăsatu puşine no- 
țiuni şi fără nequi uă critică ; historiculi quare 
procură mai multă materie asupra lui Traianti 
este Plinii quelu tânără. Este adevărati qud 
prin panegyrica sea ari fi quelii mai pregiosti 
documentii  historică, daqua nu arii dată din 
ali doilea anti alu domnirii aquestui impera- 
torii, quăqui până aqui faptele sele nu era de 
quâti unii început de studii pentru a admi- nistra imperiulă şi a face gloria Romei. A- 
qucstă panegyrică corectată mai în urmă până în alti patrulea consulatiu alu lui Traiantt nu a descrisă de quâti ua parte din historia lut. 

Uă operă biographică și historică postumă quare pote mai multii a contribui la luminarea a mai multorii fapte ale lui Traiani, este es- tractul cărții a 68 a lui Dion Cassius (con- sulii sub Alexandru Severii) făcută în secolul ală XI de călugărulu Xiphilinu din Trebison- da. La aquești historict mai adăogându-se quei recenți: Aureli Victor, Spartianii, Eutropiă, Ammian Marcelinti, Eusebius, etc.; compilările chronologilorii şi biographilori moderni : Gib- bou Tillemont, Francke, Freochner, Noăl des
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Vergers, etc. şi studiulii inscripţiunilorii epy- 

graphice şi numismatice quari esi la lumină pe 
fie-quare q?i şi esplicate de 6meni speciali, potii 
ajuta fârte multii a redija uă chronologie şi 
uă historie aprâpe complectă a aquestui mare 
imperatorii, 

După uni studiii necontenită în cursii de pa- 
tru ani, que amii făcutii tutulorii aquestoriă 
scriitori şi a altorii quari aii tratati unt faptii 

sai uă acțiune a lui Traiani, ami avutii de 
resultatii a compune aquestă mică operă pe 
quare o presentii Românilorii spre a vedea 
qudti. de mare şi gloriosu a fostii străbunulii 
nostru imperatorii şi que virtuţi aveaii romanii 
în timpurile s€le. 

Daqua bunii lectori vorii priimi quu mulţu- 
mire aquestii începutii alii historiei nâstre, mă 
voiii grăbi a le da în curendi: caracterulii şi 
portretul aquestui imperatorii. 

A. Gorjeanii.



    
TRAIANU 

Non unius Nervae judiciura 
illud, illa, elictio fuit; nam qui 
ubigue sunt homines, hoc idem 
votis expetebant. 

(Pliniu panegyrica X.) 

MOARTEA LU NERVA. — ADOPTAREA LUI TRAIANU, — 
ORIGINEA ȘI FAMILIA LUI TRAIANY. — | CONSULATE 

ALU LU TRALANY. 

Inperatorulă Nerva, obositi de bătrinețe şi vă&- 
dendi quă pretorienii provâcă uă revoltă contra 
interesselorii generale ale țării, dorea, mai nainte de 
a muri să numâscă de succesorii unii omiă june și 
energică, şi demni de a guverna imperiulă ; qua 
prin aquestă modii poporul să se bucure pe fii 
torii de aqueași fericire qua şi sub dinsulă(1). 

Eli avea îndestule n6muri qua să all6gă unii 
succesori la tronă, însă după quum amorulă lui 
era mai mare pentru binele statului dequât pentru 
gloria şi mărirea familiei sele, preferă a allege pe 
Traiană qua quelă mai buni şi quelii mai mare 
omii ali secolului săii. Pe aqueste motive Nerva 
fixânduşi allegerea que îi dicta amorulii pentru bi- 
nele publicii, şi profitândii de occasiunea que îi pre- 

(1) Aurelius Victor, în Epit. 12.
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santă nuvela addusă, pentru uă victorie repurtată de 
armată în Panonia sub Traiani,(2). merse la Capi- 
toliă şi în preşența mulțimei addunată pentru a- 
qu6stă ceremonie, declară adopțiunea quu uă voce 
tare şi quu cuvintele următâre: Quu urarea quea 
mai sinceră pentru prosperitatea Senatului și a po- 
porului Romanii, şi qua faptuli să se potă întârce 
în avantagiuli lori şi ală meu, declari pe Mar- 
cus Ulpius Traianus de fiulii mei. De la capito- 
liii merse la Senati unde asoţiă fiului săi adop- 
tivii tote drepturile sele, conferindut titlurile de Ce- 
sari, Germanicii, Impăratorii şi îi dete loci la, pu- 
terea Tribuniană. După aquestea îi adresă cu pro- 
pria s6 mână uă epistolă, în aqueșşti termeni : «Sey- 
«vescete quu săgețile tale spre a resbuna îmjuriile 
«que mi se adducii.» (3). 

Traianii este primul suverani Romanii de ori- 
gină provincială quare a, parvenitii la cârma impe- 
riului, Spaniolii de origină este născut în Sevila, 
numită, astădi vechia Sevila, la 18 Septembre ali 
anului 53 după Christi (alu Romei 806) sati în 
ali 12 anii alu Domniei lui Claudii(4). Eli se 
trage din uă familia vechie și ilustră. Tatălui săi 
numită totii Traiani, a fostii onoratii cu fascinele 
consulare pentru meritele militare, distingândusse la 

(2) Plinii panegyirigă. S. — Dion Casius cartea 68. cap. 3. Ce- drenus. 

(3) Dion. cap. 3. 
(4) Eutop. cart. III, Golz, Gruter.
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luarea lafei, comandândii legiunea a X(5), înălțată 

de Vespasiani la rangulii de Patricianii și guătre 

anulă 79 (ali Romei 832) se făcu Proconsulii în 

Asia(6). Fiul său ali quărui destinii trebuia să fie 

atâtii de gloriosii pentru fericirea imperiului, înquă 

din mica sea copilărie învepu a îmbrăţișa cariera, 

armelorii, quare era generala aspiraţiune a totulori 

cetățenilorii Romani, şi servi dece ani în calitate de 

Tribunii militarii(7). Prin unii curagiii şi dibăcie sub 

conducerea părintelui săi, oprimă orgoliu Parţilorii 

fiindii în etate de 25 ani, desconcertândii proectele 

Jorii numai prin singuri terdrea numelui s&ii(8). 

La anulii 86 (alii Romei 837) Traiani se făcu 

Pretorianii, şi Consulii pentr prima 6re la anul 

91 (ali Romei 842). Nu trecu multii după aquâsta, 

qua să scape de. crudimele que essercita Domiţianii 

în guvernarea imperiului, se retrasse în Spania 

unde duse uă viaţă retrasă și liniștită în sînulă fa- 

miiiei sele, până quând aquesti imperatorii luândiă 

in considerațiune meritele lui particulare și des- 

tinse, îlii rechemă în serviciulii statului, numindulii 

guvernatorii ali provinciei germane de josii(9), spre 

a restabili disciplina legiuniloră, totii-d'auna gata 

la revoltă, și pentru a respinge atacurile continue 

(5) Flavius Ioseph. Bel. Jun. e. 7 $ 31. 

(6) Eckhel t. III. p. 21. 
(7) Plin. paneg. 15. 

(8) Plin. paneg. 14. 
(9) Dion Casius cart. 67. par. 4.
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ale hordelorii barbare. Aquâstă numire negreşitii s'a 
făcută în urma ruşinei que a sufferitii Antoninii la 
anulă 88 (ali Romei 839). Pe quot timpii guvernă, 
provinciea, sciu a'şi atrage affecțiunea soldaţilorii 
quari îli iubea mai presusi de totuli(10). pentru quă 
avea uă conduită que % conducea din succesii în 
succesii, meritândii chiari de la Nerva uă recom- 
pensă militară mai alesi pentru victoria repurtată 
asupra Suavilorii(11). 

CARACTERUL ȘI QUALITĂŢILE LUI TRAIANU. 
Traiani poseda în quelă mai mare gradi tote 

calitățile guari faci ună mare și excelentii Domni. 
uândii luă cârma imperiului era în etate de pa- 

tru-deci şi doi ani. Pe lângă calităţile morale 
poseda şi pe aquele ale fisicului: bine făcută, ro- 
bustii, dedată la ostenâlă, aer nobilă şi majetus- 
osii și maniere plăcute(12). Era puţinii studiati în 
philosophie, quăci crescusse în tabere; quu tâte aques- 
tea favorisa, pe învățați, îndemna pe alţii a obţine aqueia que lui îi lipsea. Quâtii despre talentele mi- litare. era fără contradicere quelă mai mare căpi- tană alii epocei și de comparată quu cei mai faimoşi generali ai antiquității(1 3). Oraţiunele sele eraii din quele mai distinse dice imperatorele Iulian, Vigi- 

(10) Dion 67. 12. — Plin. paneg. 4. 
(11) Heuzen. Sup. la Orllei, 
(12) Plin. paneg. 4. 
18) Dion. 68. 7.
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lentă şi infatigabilii, umbla pe josiă în fruntea ar- 

matei sele chiari fiindi impărati, străbătândă în- 

tinse ţări în fruntea trupelorii sele, fără a se servi 

de trăsură, de litieră saii calu. Vestmintele sele di- 

fera pucini de ale soldaţilorii, assemenea îi era şi 

nutrimentulii. Eli făcea t6te essersiţiurile militare 

cu soldaţii, îi căuta quând eraii bolnavi, nu intra 

în tenta (corti) sea de quot după ce inspecta pe 

a trupei şi nu se repausa de quot queli din urmă. 

Cunoscea pe toți soldaţii quei vechi, îi chema după 

nume, scia tote acţiunile lori frumâse, nelipsindii 

a lăuda și ai recompensa după merite; dari toti 

de o dată scia ai ţine în disciplină(14). Pre quumu 

în resbeli se arăta valorosă şi curagiosii, aseme- 

nea în timpii de pace admirabili prin bunătatea şi 

moderaţiunea, sea. Quândii veni la imperii, declară 

în publicii, quă nu se crede mai puţinii obligati a 

observa legile qua și queli mai de josit din po- 

porii, făcându unii jurământii solemneli a le aplica 

şi a le păzi quu mare respectă. 

Quei-l-alţi imperatori ţinea toti aquestii langajii 

la suirea lorii pe troni, însă pucinu îlă respecti 

din causa slabului lorii caracteră şi lipsă de mo- 

rali, pe quând Traianii aqueea que promisse, în- 

deplini. Eli nu occupă .rangulii supremii de quot 

numai spre a parveni infortunităţile anarchiei, sai 

a unui guverniă tiranică(15). Îi plăcea a vedea po- 

414) Plin. paneg. 13. 15. — Dion 68. 8. 
(15) Plin. panag. 16.
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porulii fericiti şi nu avea aquea inimă, n6gră d'a 
persecuta pe supușii săi. Elă reduse veniturile sele, 
propria sea autoritate şi prerogativele date de drepti 
puterii suverane, ori de quote ori quând unele din 
aqueste se aflaii in oposițiune quu interessele po- 
porului. Traianii era convinsi quă orgoliulii nu pu- 
tea, concilia pe ună Princă, neque afecțiunea, ne- 
que stima, şi quă condescența, se lâgă bine quu 
dignitatea. Nu permise de qudt forte rari a i se 
înălța statue, sait de ai conferi onoruri extraordi- 
nare: Palatulă săi era, deschisi totulorii persâne- 
lorii din ori que classă, pe quari le primea quu 
quea mai mare bină-voință și plăcere, le asculta 
quu paciență şi făcea ast-felă în quot nimeni nu 
eşia nemulțumită și nesatisfăcută, quăci se credea 
înălțatii mai presus de Qu0t alții pentru avanta- 
giuli totulori, 6ră nu pentru dinsulii. Trăia în 
mediuloculii cetăţeniloră săi qua ună părinte între 
copii, iară nu qua unii monachii între supușii săi(1 6). 
găsindi în amorulă poporului uă, siguranță, pe quare Domiţiană quu tâte întăririle que făcea pa- latului şi crudimele que comisse nu uă putea avea, Da, dice Pliniii, no ne învăţăm, prin experiență, 
guă quea mai sigură aptrare a unu  Princii este bunătatea și virtutea sea, în van se wa împre- sura de uă gardă mare daquă nu va fi apărată de afecțiunea alorii se(17). | 

(16) Plin. paneg. 47—49 — Dion. 68. 8. — Victor. in ep. (17) Plin. paneg. 47. 49.
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Pe lângă quele lalte mari calităţi que poseda, era 

şi aquia de a despreţui ori que neadevării, atât 

în afacerile publice qudtii și în viața privată, nequi 

uă dată nu a permisă qua unii acusatii să fie con- 

damnatiă după bănueli, oră quct de mari ar fi fosti 

indicele; guăci este multă mai justă, (icea elii, qua. 

mit de criminală să scape de pedepsă, de. qui să 

i se reproseze quă a condamnati vre ună omi î- 

nocentii(18). Virtutea lui îlii făcea, a ave fidelitatea din 

partea aquelorii quari îi era supuşi, pe quari nobila 

confiență uă proba destulii de evidentii, quând în- 

sărcină pe Saburinus quu funcțiunea de Prefectii 

ali Pretorinlui, îi dise dândui spada quari era sem- 

nul dignităţii sele: «ÎN confiesă aqutstă spadă spre 

«a te servi guu ea pentru a mă aptra daquă gu- 

«vernesti bine; să contra mea, daqnă mă voiu purta 

r&i(19). Se assigură quă eli a întrecut chiarii pe 

Nerva în generositate, şi quă nequi unuli din pre- 

decessorii săi nu a făcută atoti de mulţii bine ce- 

tățâniloru din Roma şi diferiteloru Provincii ale im- 

periului qua dinsulit. 

Ambiţia şi dorința que avea d'a întinde frunta- 

riile Imperiului, erai multă mai mari de quot le 

arii permite adevărata justiție a le exprima. Quând 

voia a asigura quevaşi, dicea qaa uni jurămenti: 

« Astfel, putevoiă, vedea Dacia redusă în Provincie, 

(18) Dion şi Plin. Paneg. 

(19) Plin. Paneg. 67. — Vict. în Epit. — Dion. 68. 16.
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«trecendi Euphratulii şi Danubiulă pe podurile que 
voii, construi?»(20) 

Tiaian de şi refusasse la începută qua August | 
şi qua quei alţi împărați d'a purta titlu de Dominus, / însă unu putu a resista voinţei poporului de ali numi' 
astfelii în adresse şi mai guu s6mă în oraţiuni, pen: tru quă îl credea mai presusă de quei alţi dom- nitoră în virtuţi şi calități(21). / 
SUIREA SEA PE TRONU. — FONDEBASĂ COLONIA TRAIANĂ ŞI Crvrta ULPIA. — CUVINTELE LUI Pranrt ASUPRA 

DISCIPLINEI. 

Declaraţia, sea de adopţiune se făcu quătre finele anului 97 pe quând se afla commandândă armatele din provincia Germaniei de susi(22), și quari nuvelă ÎL fu addusă de quatre Adrian la începutulă anu- lui următorii adiquă după mârtea luj Nerva, întim- plată ia 27 Ianuarie, Adr 
de armata din Mosia a 
în Germania de susă, 

ian quari era însărcinați 
aduce felicitări noului Caesar 
aflândă quă 'Tiaianti este in- vestită quu puterea, tribuniană, și tot deodată nu- mită şi guvernatori all germaniei de josii unde reprimase neşce tulburări, se duse la Colonia, ca- pitala, aqueştii provincii unde îlă și găsi(23). Impe- ratoruli hesită puţină da accepta uni assemenea 

(20) Ammian Mareelin 1. XXIY. 
(21) Plin. Paneg. 15. 
(22) Spartian. Aur. Vict. in Ep. 
(23). Eutrop. VIU, 2. — Aur, Vict. ep. 13.
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titlu gloriosii, darii fu forţatii a ceda înfocatelorit fe- 

liciţari de bucurie alit armatelorii din Moesia şi din 

Germania, recunoscenduli de Caesarii prin depu- 

nerea, jurămîntului de fidelitate(24) și proclamândulii 

de Germanicii. Quu ocasia aquâsta şi a pretinsului 

sefusii de a priimi Traiani adopţiunea Pliniii dice 

(paneg. 9.): «Tu nu ai şciută quă vei fi impera- 

«teră, tu erai, şi nu uă ştia. Quândii suirea la im- 

«peziti îţi fu anunţiată, tu ai fi voitii vechia ta tor- 

«tună, însă libertatea ţi s'a luati. Mijloculă quare 

«întrebuințâsă ună cetățeanii da nu ascultă uni 

«prinții, unii locotenentii generalului săă, unii fiii pă- 

«rintelui săi. Unde va fi disciplina? Unde va fi 

«principii stabiliti de strămosii nostri, d'a priimi quu 

«o inimica supusă şi quu zelii tâte sarcinile que unii 

şefii ne impune ?» 

Noul titlu que i se oferi nui inspiră nequi uni 

orgolii qudci îi plăcea a fi privită de soldaţii sei 

qua, generalii de quot qua împăratulii lorii(25). Ast- 

fel aflândii şi de mârtea părintelui s&ii adoptivii, 

quele dintâiii ale sele cugetări fu de a'i arata re- 

cunoştinţă qua unii adevăratii fii, şi după usă puse 

pe Nerva în rândulii Deilori, îi descernă unii templu, 

unii preotii, şi unii altarii. După aquestea scrise Sena- 

tului quă nu va aproba nequi uă-dată a perde viaţa 

(24) Plin. paneg. pag. 10. 

(25) Plin. paneg. 10.
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saii ondrea vre unui omii pentru afaceri de drep- 
tură civile(26). j 

Din causa, neliniştei que domnea în provinciile ! 
germane, Traiană fu siliti a petrece anuli 98 și 
uă parte din quelă următorii, în locurile unde se 
affla(27), tără qua să pâtă merge în capitala impg 
riului. În cursul aquestorii ani t6te popârele Gd- 
manii îi trimese deputaţiuni spre ală felicita de sui- 
rea pe tronul puternicului Imperii Romanii, /Na- 
țiunile barbare quari locuiaii ţermurile sup ale Danubiului și quari aveai obiceiii a trece işrna a- 
cesti fiuviă pe ghiață, se mărginiră a nu ai face 
incursiuni pe territoriuliă Romanii de frică 4 nu irita uni Căpitani atât de valorosi şi în urmă săi pe- depsâscă, după meritii(28); quu tâte aquestea uni po- poră barbari numiti Bructeri que locuia pe lăngă Rinii (29), de si Slăbiți prin desele lupte que aveaii Quu Camavii și Angrivarienii popâre amice roma- nilorii, după que se stabili în loculii numită astă-di desființatulă ducatii de Nasaii, avură cutesanţa, a se opune romanilor şi a nu recundște dominaţia lorii, însă aroganţa lori fu îndată sdrobită prin victoria que repurtă asuprăle generalulă Romani Vestri- cius Spurina, impuindule unt rege după voinţa lui 

(26) Dion. 68.5. — Plin. pan. 21, (27) Paneg. lui Pliniit asigură quă termenul Consulatului săă îpirase mai nainte de a se porni la Roma, agussta probâsă quă Traiani a petrecutii 2 ani în Germania după „que s'a făcutii Caesar. (28) Plin. Paneg. 19. 
(29) Pacit. de Germani. C. 37,
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iar Traiani pentru gloria aquestui Generalii ordonă 

a i se înălța uă statue triumfală(30). 

În timpuli quâtii ședu Traianii în Germania și 

quândă trupele nu aveaii lupte, elii le utilisă la lu- 

crări publice. Ei facii valulă que portă numele de 

dincâci de Rinii (limes transrhenanus) quari trece 

prin Hesa și Bavaria, şi săpara qucle ânteit basi- 

nuri ale celebrelorii ape termale din Baden. Toti 

în aquestii timpii dete numele săi la donă orașe 

nuoi, Colonia Traiana, lingă Xanten, şi Civita Ul- 

pia, astă-di Ladenburg lingă Neckar. 

Din timpuli lui Claudiii nequi unu împărați nu 

refusase Consulatulii în anulă suirei lui pe tronii, 

însă 'Traianit nu admise offerirea Senatului lăsîndii 

aquâstă on6re la alte doă pers6ne: lui Aulus Cor- 

nelius Palma şi lui Caius Sofius Senecio, unii din 
quei inai mari favoriți ai săi(31). 

TRAIANU PĂRĂSEȘTE (OERMANIA. — INTRAREA ÎN RO- 

MA. — IMPRESIA ROMANILORU LA PRIVIREA LUI. — PLO- 

TINA FEMEIA LUI TRAIANU, — TRAIANU IA 1ITLU DE PA- 

RINTE AL PATRIRI, — PROTECȚIA TESAURULUI. — ABON- 

DENȚĂ ITALIEI. — BUNĂTĂȚILE LUI TRAIANU. 

După que Traiani stabili quu multă dibăcie și 

osten€lă ordinea în Germania, numindi în loculii sei 

pe Vestricius Spurina, o pers6nă demnă prin me- 

(30) Plin epist. IL. ep. 7. sii 
(31). Plin pan. 59, pm 
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ritile sele militare de a. guverna, se decise a pleca pentru Roma unde poporul îl aștepta quu mare 
impacienţă. Călătoria sea se făcu cunii cortegiă 
demni de rangulă Supremii que ocupa, în quea mai 
mare ordine și disciplină. Provinciile que str&bătea 
în cale nu încerca nequi contribuţiuni, nequi răpiri, 
nequi injustiție din partea suitei imperiale. Memo- 
via, rEpirilori que se făcu de curând în călătoria 
lui Domiţiani toti pe aquâsta, cale, infricoşa multi 
pe locuitori; pentru quari Traianii spre a face evi- 
dentă. diferenţa călătorii sâle și a lui Domiţianii quari 
a costat sume enorme de bani, dete ordine a se afişa în 
publicii cheltuelile que sa urmati în conta statu- 
lui. Pe aqueste motive se basâsă Pliniă quândă îi 
adres6să următârea laudă: Astfelii tu aă făcutii ma 
pugin pentru gloria ta de qudt pentru, înteresulhi pu- 
blică, și astfel împăratorulii să se obicinuiască a fine quu împeriulii; oră să plece, ori să se întorcă, se 
arate în publici aqueia que cheltuește, singurul meditilocii de a nwi fi ruşine de publică(39). Intra- 
rea, lui în Roma nu se făcu qun pompa predeceso- rilori săi în litiere, sai în carii de triumfă trasă de patru cai albi, qui pe josii precedatii de lictorii săi, conservândi uă tăcere modestă, şi urmati de 
vă trupă de soldaţi şi de mulţimea, poporului quari adeoga mai multi la splendârea recepţiunei, promi- țendă queiii mai fericită guverniă și uă eră nouă 

(32) Plin. paneg. 20.
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pentru Romani(33). Revenindii qua împeratori în lo- 

cul de unde, plecase qua simplu particulari, se pă- 

rea quă nequi uă schimbare nu se manifesta în fi- 

gura sea, şi poporul îli privea qua pe unii buni 

părinte. Eli nu afecta altă superioritate degut a- 

quea a virtuţei, inbrăţișa quu adevărată amâre pe 

toţi vechii sei amici quari vineaii în întimpinarea sea“ 

rugânduii alii considera totii qua pe vechiulă loră 

amică; saluta quu graţiositate pe Senatori şi pe quei 

dintâiă din ordinea cavaleriloriă. T6tă lumea avea 

libertatea a se apropia de dinsulii: adesea era for- 

țati da se opri în cale de aglomeraţia mulţi- 

mei(34) guelii înpresura. Pe lângă causele generale 

quari tot dauna face a atrage uă mulțime de poporă la 

assemeni ceremonii, se adăoga și aqueia a unei afec- 

țiuni sincere pentru uni Domnitori atâtii de mo- 
destii şi plini de bunătate. Lote etăţile de Gmeni, 

tâte femeile alergară; chiari infirmii venia înain-: 

tea lui tirinduse, şi vădendulii se credeai însănă- 

toşiță ; alţii dieâii qud aii trăiţi îndestulit pentru 

quă a vădusă pe Traiani în capulii imperiului, alții 

din contra querea pentru fericirea lori qua s& mai 

trăiâscă. Femeile se lăuda qud poti nasce mulți 

copii spre ai da în serviciulii unui asemenea îm- 

păratorii.(35) Prin aclamaţiunile quele mai frenetice și 

(33) id. 22. 
(34) Plin. pan. 22. 

(35) Plin paneg. 22.
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discursuri que se potii adresa numai unui frumosi 
Şi înaltii sufieti, Traiani sosi la Capitoliii, de unde 
după serviciulă divinii și rugăciunile que se adresă 
Deiloră pentru suirea sea pe tronul Romanilori, 
merse la palatulii imperiali unde intră quu aque- 
laşi aerii qua în simpla sea locuință;(36) tâte auto- 
rităţile şi pers6nele quele mai distinse ale statului 
îi depuse la picidre felicitări şi devotamentii afară 
numai de Silius Italicus quare refusândii a merge 
la palati se retrase în campania, pentru quare 
Traiani nu se supără qui din contra, îşi atrase a- 
fecțiunea tutulorii prin neatenția que dete unei a- 
semeni lipsă de datorie.(37) Femeia sea Pompeia 
Plotina imita modestia bărbatului său, quând urcă 
scările palatului, se întârse qudtre poporii quari uă 
urma, flicândi aqueste cuvinte: «Dorescăi să esti 
«d'aică prequum amă intrată, fortuna nu va, schimba 
«nemici din usurile mele.» În adevără conduita 
sea, fu irreproșabilă, Şi împăratulii chiarii profita de 
consiliurile sele spre a reprima vexaţiunile inten- 
denţilorii săi(38). Era uă femee forte prudentă şi 
modestă, nelipsindi a, servi de esemplu tutulorii fe- 
meilorii în qudtă Senatuli îi oferi titlu de Augusta, 
pe quari nu Va voiti ali accepta de gquât quând 
Traianii priimi titlu de Părinte ali Patriei,(39)pe 

(36) Plin. paneg. 23. 
(37) Plin. epis. III ep. 37, 
(38) Dion 68. 5. Aur. Victor in Epit. în vita Constant. Galus: (89) Plin. pan. 84.
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quare Senatulii X-a oferitii chiarii în acesti anii. 

Ea favorisa prea multă pe Adrianii, şi numai după 

multele elogiuri si protecții que %-a datii fu adop- 

tatii de fiii alti lui Traianii.(40) 

Imperatorulii vădendiă deficitulii que esista în casa 

tesaurului publici fu silită a da uă protecţiune fi- 

nancelorii statului. Sumele de bani que după obi- 

ceiii se împărțea soldaţilorii la suirea pe troni a 

imperatoriloră, ordonă a se da numai pe jumătate, 

distribuindi din contra restulii banilori la popo- 

rulii săracă; grâuli asemenea era împărțitii gra- 

tisă. Gratificările sele se întinse chiar şi asupra 

quelorii absenţi şi a copiilorii în etate mai josii de 

11 ani(41). Aqueste distribuţiuni se făcea forte desă, 

în qut de multe ori ajungea a nutri şi a, satisface 

două mili6ne de individe.(42) 

Bunătăţile lui Traianii nu se mărginea numai a- 

supra Romei qui şi asupra tutulori orașeloră din 

Italia. Venituri mari se prevădu pentru a nutri co- 

pii de săraci din peninsulă, pentru a quărui eternă 

memorie se turnă medalii quu inscripţia, următore: 

A nutrit, Italia.(43) Quu aqustă oceasiune Plinii 

dice: «Tu ai voită, qua cetățeni găsindi în tine 

«din mica loră copilărie uni părinte comuni, să 

(40) Velser Monumenta, August. Lap. 35. 

(41) Plin. paneg. 25, 28. Birag. p. 149. Spart, p. 16. 

(42) Spart. in vit. Had. Nat. Casanbr. p. 122. 

(43) 'Fervasson, Hist. de la Juris. Rom. Occonis Numis. pag, 

202—205.
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«aibă recunoscința educațiunii lori; st crscă şi 
«să se întărâscă prin darurile tale, qua să fie că 
«tt; qua alimentele que tu le-ai dati într'uă e- 
«tate fragetă, să'ți plătescă uă dată făcânduse sol- 
«dații tăi, avendă ţie recunoscința nascerei și vieţii 
«lori.» (44) 

Decimarea grâului la quari era supuși locuitorii 
provinciilori sub alți imperatori se desființă; I- 
talia şi Roma începu a fi abondente în alimente. 
Dându-se libertate comerciului, stabilindu-se diferite 
comunicații pe uscată şi pe mare, poporii provin- 
cielorii găsea ună avantagiii a aduce productele 
lori în Italia, unde fisculă le plătea quu fidelitate 
și în numerari. În tâtă domnirea aquestui impera- 
tori nu se scie daqua vre uă dată Italia a fostă 
lipsită in producte. Egiptulă aqueli grânari ali 
lumii de atunci cunoscute, din causa inundării prea 
mare a Nilului guare sa întemplată întruă vară 
Și stricânda recolt, fu siliti a alerga la ajutorulii 
Romei; datorându-se aqu6stă abundență numai în- 
țelepeinnii lui Traiauu.(45) 

Familiaritatea, și amabilitatea que avea Traiană 
quu toți 6menii în genere, era uni motivi d'alii 
accusa mulţi din amicii sti, însă el le respundea;: 
«După guum ami doriti qua simplu particulariă 
“qua împtrații să fie qudtre mine, asi-felă venindă 

(44) Plin. paneg. 26. 
(45) Plin. paneg. 30, 31, 82. Aur. Viet. în epit. Iul.
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«la putere, voescăi a fi quătre particulară.»(46) În 

adevări urmânâii exemplulii lui Augusti, visita a- 

dessea pe amicii săi fie bolnavi şi chiarii sănătoşi; 

daqua se celebra la dinşii vre uă serbare nu lip- 

sea a se pune în rândul invitaţilorii ; adessea, eşia 

quu dinşii în trăsură. 

REGULAREA CORPORAȚIUNEI PÂĂNARILORU. — QONIREA CO- 

MEDIANELORU DIN ROMA. — DEPĂRTAREA DELATORILOR.— 

VIRTUTEA ŞI DEMNITATEA ESTE PROTEJATĂ. — EDIFICLE 

RUINATE SE RESTABILESCU. 

Italia, fiindă în genere lipsită de uă corporație 

de pâinari, pe quari numai Augustii începuse aj 

regula. serviciulii şi privilegile lori, traianii le de- 

cretă corporaţia adăogându” şi ridicându-le numă- 

rulii loră la î00 numai în Roma.(47) 

După qudte-va dille que urmă suirea sea pe 

tronii dete în Roma uă luptă de gladiatori şi alte 

spectacole, dară goni din urbe Comediile quari din 

timpulii lui Domiţianii nu fusese tolerate de qudt 

de Nerva. 
Delatorii quari începuse a'şi întinde răpirile loră 

sub Domiţianii, și pe quari însuși Nerva nu'i pu- 

tea înfrînge, Traiani curăţi în scurtii timpii Roma 

de aquâstă lepră a societăţii, exilândui în insule 

deserte, unde altă dată mulți inocenți erai trimeși 

(46) Plin paneg. 44 Eutrop. 
(47) Aur. Vict. in epit. Fragmen. Vatic. p. 56 $ 282.
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în urma acusărilorii lori. Eli publică mai multe 

legi contra delatorilorii, dictândă penalităţile quele 

mai severe.(48) Acusaţiunea adusă de pretinsa cri- 

mă de les-majeste, nu fu ascultată, qudqui adesea 

ducea la întunerecii talentele quele mai mari.(49) 

Meritulii cutesă a se arăta, în loci de a atrage 

după sine r&ulă şi disgraţia, din contra era recom- 

pensatii și onoratii. Traiani iubia în cetăţeni fer- 

metatea, şi mărinimia. sufletului. Departe de a umili 

curagiurile vigurâse, eli îşi făcea uă datorie sacră 

de a nutri în ei noblețea şi generositatea senti- 
mentelorii. Fără a lua în consideraţiune origina fa- 

miliei, avansa pe quei mai virtuoşi şi demni, şi a- 

quelorii quărorii le lipsea vre una din aqueste ca- 
lităţă, îi îndrepta quu biândeţe mai multi de gust 
quu severitate; le confera funcțiuni înalte, quari 
unele aii mersi până la gradulii de guvernatorii 
de Provincii.(50) Eli prefera mai multă Gmenii din 
plebe cu merite de gust nobilii fără calități morale. 

Edificiile quele mai mari ale statului eraii în ru- 
ine, altele începea a se ruina; Traiani ordonă a le 
repara şi a le rezidi, şi mai cu deosebire palatulii 
de aurii al lui Neron quare arsese mai de totă; 
mări circulii și alte edificii. În loci “qua, poporulii 
st aibă facultatea de a, mulțumi pentru aqueste 

(48) Plin. paneg. 35. 
(49) Plin. paneg. 44. 
(50) Plin. pan. 45.
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binefaceri que aducea înfrumusețare oraşului elii 

îi popri ba chiari decretă d'a nu se pronunța nu= 

mele săii în circuri sait în teatre, în quari penă aqui 

se obicinuia, a se auqi laude aduse prinților r&.(51) 

Agqueste tote sa urmată în anulii alii doilea ali dom- 

nirei sele, mai nainte de timpul fixată pentru c- 

lecţiunile Consulilorii.(52) 

Ani IN Coxsunară AL LUI TBRAIANU. — JUSTIȚIA 

nui TBarani. — TacIri ŞI PLINIY PLEDESĂ CONTRA RĂ- 

PITORILORU. — IULIA SABINA NEPOTA LUI TBAIANU. — 

ALă IV ConsuLart ALU LUI TRATAUY. 

Poporulii guare mai nainte de domnia lui Tra- 

ianii își perduse din libertăţile sele, avu fericirea, 

da le redobândi, alegânduși singurii magistraţii que 

le plăcea și quari garantaii uă conduită morală în 

acţiunile lori judiciare. Traiani spre a da exem- 

plu quă acţiunea alegerilorii este liberă, refusă se- 

natului oferirea que făcu spre a accepta ală 3-lea 

Consulată cerândă qua unii singurii particulară su- 

fragiulă 'Tribunilorii.(53) 
Traiani în ali 3-lea Consulati ală sei, la în- 

ceputulă anului, 100 (ali Romei $5)(54) se urcă 

la, tribună spre a ţine uă oraţiune, şi în presenţa po- 

(51) Plin. pan. 74 şi epis. 10. Ep. 88. Dion. 68. 3. 

(52) Plin. pan. 

(53) Plin. pan. 53. 

(54) Consulatulă ali II Traianii "i-a, priimitii uă dată cu nu- 

mirea, lui de Imperatoră.
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porului, se angajă din noi prin uni jurămentă so- 

lemnelii a observa legile, declarândă quă aqueia 

que este opriti cetățânului din clasa quea mai in- 

feri6ră, asemenea, este opriti şi Princilori buni, 

şi qua să confirme prin persâna sa observarea le- 

gilorii, ordonă qua la urările que se făcea la în- 

ceputulii anului pentru sănătatea şi prosperitatea 

lui, să se mai adauge: «Daqua observă legile, da- 

«qua guvernă Republica quum se cuvine, daqua 

«face pe poporul săi fericită.»(55) Fie quare ce- 

tăţenii avea facultatea a reclama contra relei ad- 

ministraţiuni urmată din partea funcționariloră im- 

periului, putendă a trage la responsabilitate în na- 

intea tribunaleloră pe ori-qare pers6ne și chiariă 

pe procuratorii Caesarieni ;(56) 'Traiană adesea nu 

lipsea a fi qua magistrati în multe asemeni acu- 

sări ale quărori cause probâsă într'unii modă des- 

tuli de clară quă funcţionarii puşi sub predeceso- 

rii lui Traiani, erai nesce individe create numai 

pentru interesulii lori propriii, plini de conrupțiune, 

neumani şi quari trebue să'și espiese păcatele nu- 

mai sub aquestii justii imperatorii; astfelii el pre- 

sidă qua consuli dinpreună cu Senatulii la pledoa- 

ria causei lui Marius Priscus, Proconsulă din A- 
frica, acusati pentru quă comisese luări de bani 

quu frauda pe quaândă era iu funcțiunea sea. Pli- 

(55) Plin. paneg. 34. 

(56) Plin. paneg. 34. ”
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„niă şi Tacită historiculi pledară causa Africanilori : 

“ pledoria ținu trei dile, și resdele date de ambele 

părți interesante fură ascultate de gqudtră Impera- 

tul guu t6tă atenţiui:ea și imparțialitatea quea mai 

mare. Priscus fu degradată din Senatori şi alungatii 

din Italia pentru toti d'auna.(57) Hostilius Firmi- 

nus Locotenentii ali lui Priscus şi complicele săi, 

fu declaratii incapabili de a mai ocupa vre uă 

funcţiune a imperiului.(58) După terminarea pro- 

cesului lui Priscus, urmă a lui Clasicus, Procon- 

sulii din Betica, dinpreună quu ală complicilorii 

s&i. Classicus vădenduse acusatii de t6tă provincia 

pentru răpiri, îşi dete singură mârtea mai nainte 

de a fi tiriti pe bara justiţiei. Qun tâte a- 

questea, provincia nu încetă de a urmări pe com- 

plicii săi. Plinii quare pleda contra lori, reuşi ca 

toți să fie condamnaţi. Averea que Classicus pose- 

da, parte se dete fiicii s6le iar restulă aguelorii 

quari fusese prădaţi. Boebius Probus și Fabius His- 

panus, qua ministri lui Classicus conducători ală 

aquestorii rele, fură exilați pentru cinci ani, de şi 

s'a servitii în apărarea lori quă aii fosti obligaţi 

a se supune orbesce ordinilorii Proconsulului. Sti- 

lonius Priscus, quare comanda uă cohortă sub Cias- 

sicus, fu exilatii din Italia pentru doi ani.(59) Nar- 

(57) Plin. epis. 2. ep. 11, 12, şi epis. 3.€p.:. 

(58) Plin. epist. 10, Ep. 4 și epist. 2. ep. 11. epist. 6. Hp. 29 

epis. 3 Ep. 9. 

(59) Plin. epis. 3. ep. 4șşi 9.
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banus Licinianus, quare fussese Locotenentii ali lui 

Classicus, şi inimiculii săi neîmpăcati, fu condam- 

natii totii quam în acelit timpii pentru alte crime, 

și închisă într'uă insulă din Archipelagi.(60) 

Quătre finele aquestui anii, lulia Sabina, nepsta 

Marcianei sora Imperatului, luă de sociă pe Adri- 

anii, fiuli lui Aelius Adrianus Afer, vă&rii buni quu 

Traianii. Aguesti maritagiă quare în urmă se de- 

clară forte nepotrivită pentru ambii sogă, cădu res- 

ponsabilitatea numai asupra Plotinei prin ale quă- 

rii mediilociri s'a făcutii pe quare imperatorulă nu 

Va aprobatii de quâtii fârte târgiii.(61) 

In anulăi 101 (ali Romei 852), Senatul fiindiă 

forte mulțumită de conduita lui Traiană în cursul 

Consulatului săă ali III, îli rugă a accepta şi pe 

ali IV, pe quare îlă priimi quu multă resistență; 

colegulii lui în aquestă consulații fu Sextus Arti- 

culeius Poetus.(62) 

ANTEIULU BRESBELU CONRBA DACILORU. — CAUSELE RES- 

BELULUI. — PREPARAȚIUNILE DE RESBELU. — ARMATA 

DE INVASIE. — GENERALII ROMANĂ ȘI NUMIREA CORPU- 

RILORU QUARI AU LUATU PARTE ÎN RESBELULUY DAcU.— 

Sosrgea LUI TRAIAN PE MALULE DUNĂRII. 

Inquă din timpul lui Domiţiană romanii plăteaii 
unit tributi Daciloriă, pe care regele lorii Decebalii 

(60) Plin. epis. 3. ep. 9. 

(61) Spart. în vita Hadr. 
(62) Spartian, Plin pan. 78.
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în urma unei lupte que a avuti cu Domiţiani, le 

impusese rescumpărarea păcii prin uă sumă de bani. 

Traianii chiarii de la sosirea sa, pe tronii încetase 

da plăti aguestii rușinosii tributii, pe quare oficial- 

mente îli refusă în aquestă ană, dicendi quă Ro- 

manii nu aii fostii nequi uă dată învinși de Dece- 

balii. Dacii audindi de aquesti refusi ală lui Tra- 

iană, şi ajutați de Parţi, trecu danubiuli comitendi 

ostilităţi pe pământulii Romanilorii. Profitândiă de 

ocasiune, pe quare de multi timpii împeratorele uă me: 

dita, se decise a da unii resbelă crâncenii unui i- 

nimică forte, quare din gi în di devenea formida- 

bilă şi periculosii imperiului.(63) 

Pe quândii Dacii comiteaii quele mai mari atro- 

cităţi în provinciele din drâpta Danubiului, Tra- 

ianii fără a perde timpu puse pe piciorii de res- 

belii uă armată destulii de tare. Quele două pro- 

vincii vecine quu Dacia fiindii Panonia şi Moesia, 

din aqueste locuri armata romană pătrunse în Da- 

cia. Quu ajutoruli texturiloră epigraphice putemii 

afla, generalii quari comanda, diferitele corpuri de 

armată prequumii şi numele aquestorii corpuri : tru- 

pele din Moesia inferidră comandate de guverna- 

toruli ei Manius Laberius Maximus ;(64) quele din 

Panonia sub ordinile lui Q. Glicius Agricola,(65) 

(63) Dion. cartea 68. 7. Plin. epis. 10 ep. 80. 
(64) Dion. cart. 68. 9. Plin. epis. 10. ep. 16. 
(65) Gruter. CCCXVI. 6. 7.
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legatulii consulară ali aquestii provincii, quare 

după quelă ântâiă resbelii contra dacilorii merită 

mai multe recompense militare ;(66) unii alti ge- 

nerală quare a lăsatii uă mare reputaţie militară, 

obținută în quele d'ântâiii resbele Dacice, fu Lu- 
cus (Quietus,(67) de origină, Africană, comanda ca- 
valeria, numidă, ale quării mișcări repedi în câm- 
piile Daciei, aduse mari servicii lui Traiani. A- 
questii generalii streină servise pină în timpulii lui 
Nerva, în cavaleria romană și depărtatii din servi- 
ciii, însă Traiană având necesitate de mauri îl 
reprimi quu unii corpi din patrioţii s&(68) Lici- 
nius Sura, companioni fidelă ali lui Traiană, prin 
ale quărui midlâce fu adoptată de Nerva, era se- 
cretarulii intimă şi primuli consiliarii ali impera- 
torului. Pentru serviciile que aduse în resbelele 
dacice merită quea mai înaltă recompensă militară, 
ornamentele triumfale, quari era acordate numai 
imperatoriloriă ;(69) Pompeius Falco, comanda legi- 
unea a quinquea prenumită Macedonica ;(70) Mini- 
cius Natalis, comanda uă altă legiune, ali quărui 
nume este necunoscuti ;(71) Adrian adiotantulii 

(66) Henzen-Orelli No. 5442. 
(67) Amm. Marce. cart. 29. 8. Dion 67. c. 8, 22, 80, 32. 
(68) Dion. cart. 68. + 8, 22, 30, 32. Am. Maree. cart. 29. 5 
(69) Borghesi. Ins. de Ful. p. 343. 

(70) Borgh. Mein oria. p. 24. 
(71) Henzen-Orelli No. 5450.
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imperatorului, comanda legiunea ântâii italică, ;(72) 
cohortele pretoriane formând garda imperială cra 
sub ordinile prefectului pretoriului, Claudius Livi- 
anus; legiunea decea Gemina, era sub comanda 
tribunului Q. Prifernius Paedus ;(73) legiunea ân- 
teii Adiutrix sub comanda lui T. Iulius Maximus 
Brocchus.(74) Trapele din Moesia inferioră, com- 
puse din legiunea I italică, legiunea V Macedonica 
şi quele din Moesia superioră compusă din legiu- 
nea VII claudia pia fidelis şi legiunea IV flavia, 
felix, formândă uă armată se comanda de Manius 
Laberius Maximus. Trupele din Panonia, compuse 
din legiunea II adiutrix, de legiunea XIV gemina 
martia victrix, de legiunea gemina, de legiunea 
XIII geimina pia fidelis şi cohortele auxiliare: 1 
civium  romanorum equitata, II hispanorum, III 
britanica, formând uă armată se comanda de gu- 
vernoruli propretor Q. Glitius Atilius Agricola. 
Legiunea I minervia pia fidelis, legiunea I adiutrix 
și legiunea 'X claudia pia fidelis, luate din gar- 
nisonele rinului şi legiunea XII fulminata venite 
din orient, tâte aqueste formândă uă armată, ne- 
greşit era sub comanda lui Adrian. Peste toti 
armatele de espediţie avea unii efectivi, de optdeci 
mii Gmeni, 

(74) Proehner p. 14.
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Basa operaţiunilorii fiind Pemonia si Moesia im- 

peratoruli, începu înaintarea quătre danubiu,. ur- 

mândiă cursulii reinlui Sava, și ajungândii în scurtiă 

timpă la Singidunum (75), astădi Belgradii, unde 

trecu în revistă trupele și acțiunea seri6să a a- 

questui prim resbelii contra daciloră începu. 

Liupra ROMANILORU QUU Daori. — UMANITATEA LUL | 
TRATANY QUĂTRE RĂNIŢI. — TRAIANU AJUNGE LA ZAR- 

NIZEGETUZA CAPITALA DACri. — SOBA LUI DECEBALY 

CABPTIVĂ. — DECEBALYU sE RECUNOȘCE SUPUSULU ŞI TRI- 

BUTARULU ROMEI. — TRAIANU ESTE PROCLAMATU IMRE- 

RATORU PENTRU A II, A III și A IV GRE. 

Dibăcia preparaţiunei de resbelii şi modul îna- 

intării trupelorii subi comanda aquestui împăratorii 
speriă pentru ună moment orgolii Dacilori, quă- 

rorii le făcea quele mai mari stricăciuni prin tre- 

cerea, riului tot-d'a-una foră veste şi pustiindule 
țarra(76). Decebali obligă pe bătrini și chiarii pe 
juniă quei mai tineri a lua armele şi a merge îna- 
intea romanilorii, înainta quu multă cutesenţa, și 

îşi așiedă tabăra aprope de tortificările lorii. Traianii 

fără aşi perde qudtuşi de pucinii cumpătuli, sai a 

se deranja de atacurile parţiale que încerca din 

partea inamicului în diferite puncte, nu'şi strică 
planulii operaţiuniloră. Pe quândii avansa quu ar- 

(75) Noi! de Verger. 

(76) Dion 68. 9. Petr. de lega.
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mata, i se aduse dequătre unii militarii unii mare 

burete găsitii în cale şi pe quari era scrisii în la- 

tineşce cuvintele următre: «Aliaţii t&, mai alesi 

Buii, te consiliesii, a face pace: quu Dacă şi 

a te retrage.» 

Traiani me-pridindii  aquâstă invitaţiune, quară 

negreşitii nu era alta de guctii ună felii de stata- 

gemă a Dacilorii spre a înfricoșa pe Roman, da- 

qua, ei vorii crede quă aquestii burete a fosti a- 

dusii de întîmplare şi ne făcutii de mâna vre unui 

dacii, continuă  mergerea înainte spre inimicii, până 

quândă nu departe zări pe Decebalii în fruntea unei 

armate tari quari îi eșia spre întimpinarei. Tra- 

iană quari știa totdauna să înbărbatese pe soldaţi 

quu cuvinte pline de sentimente militare quândă ini- 

miculă se apropia, aqumii numai prin quoteva qu- 

vinte que le adresă, aprinse atît de multi spiritulă 

soldațiloră inqută îndată după semnalulii dati de 

atacii, ei se aruncară qua nesce lei in rândurile 

daciloră şi măcelu incepu. Historicii ne conservă prea 

puţine detailuri asupra aqueştii batalii, totii que se 

ştie positivii este quă romanii repurtară uă victorie 

quari ia costati prea multe sacrificii; numărului ră- 

niţilori fu atătii de mare înqudtii ne ajungânduse 

bandaje spre a lega rănile soldaţilor însuşi îra- 

ian rupse p6lele veştmintelorii sele spre a ajuta 
mijl6celoriă de ajutorii que cerea legarea răniloră. 

Aquei quari muriră în luptă li se făcură uă pompă 
2
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funebră din quele mai frumâse. Imperatoruli or- 
donă a se înnălța chiarii pe câmpulii de luptă unii 

monumentii, şi în aquaxori ondre în toți anii să 

se oferese sacrificii(77). 

Traianii proftândi de avantagele quei dete vic- 

toria, urmări atitii de tare pe Daci înquâtii Dece- 

balii redusit la, quea mai mare desperare îi trimese 

uă deputaţiune compusă din quei mai însemnați ai curţii 

sele, qua săi câră pace. Traiani alese pe Licinius 

Sura şi pe Claudius Libianus, qua, să mârga la De- 

cebali şi să tratese de pace. Aquâsta deputaţiune 

ne putinduse înțelege în mai multe conterințe que 

ținură, împâratorulă începu iarăşi sălii atace şi quu 

tot pericolul în quari se punea a înainta prin vă 

țară selbatică şi puţinii cunoscută, strebătea din 

munte în munte tâte locurile unde inimiculii se re- 

trăgea, îl ataca şii lua, tâte fortereţile până quândii 
ajunse aprâpe de Zarmizegetusa capitala Daciloru 

(78), orașii atunci însemnată, din quară nu se văd 
dequdt neşce ruine în uuii satii din Transilvania, 
numiti Varheli saii Gradiștea. Sora lui Decebală 
fu prinsă de Maximus în una din fortereţele Da- 
ciei pe quari uă luă quu asalţii. Aquestii generalii 
află printre trofeele dacilorii uni stirdardă romană, 

pe quari îli poseda din timpul victorii que re- 

purtase ei asupra lui Cornelius Fuscus sub domnia 

(77) Dion. 68. 8 
(78). Dion. 68,9. Spart. Eusebius p. 59.



  

lui Domiţianii(79). În quele din urmă Decebalii 

simțînduşi puterile pertute de a mai putea, resista, 

Romanilorii, temînduse de distrugerea eapitalei şi de 

perderea totală a regatuli, trimese uă nouă depu- 

taţiune lui Traianii spre a cere pacea quu ori que 

pregiii va voi, la quari consimți quu condiţiunile 

următ6rele : I-iă. gu& va întârce locurile que a luatii 

dela vecinii săi; 2-lea. quă va da romanilorii tâte 

armele, mașinile de resbelă quu maisterii quari lea 

făcutii şi toți desertorii romani; 3-lea. qud pe fii- 

torii nu va. mai priimi în serviciul săi nequi unulii 

din desertorii agquestia sai vre unii omii născutii în 

vre-uă ţară supusă dominațiunei romane; 4. lea, 
quă va dărăma tâte fortificările oraşelorii sele, şi 
în fine quă va avea de inimici și amici pe aquei 
quari îi are Roma. Decebalii de şi feră mulțumire 
subscrise aqueste condițiuni şi jurândii de a le ob- 
serva fu primită în andiență de quitre Traianii 

înaintea quărui îngenuchiă, cerîndi graţie şi recu- 

noscânduse vazalulii săi. Împeratorulă dindui liber- 

tatea quari uă rescumpăra quu mari rugăciuni, îi 

ordonă a trimete uă deputațiune Senatulvi spre a 

ratifica, tractatulă de pace. Deputaţiunea se alese 

dia quei mai însemnați Gmeni ai regatului și merse 

feră întirgiere la Roma urmendă negreşitii în triun- 

falii lui Traiani. | 

În aquestă primii resbelii contra dacilorii trupele 

(79). Dion. 68,9.
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Romane quari eraii pe malul stingii alii danubiului, 

proclamară pe Traiani pentru victoriile repurtate 

quu. atoti succesii, de imperatorii pentru a II, a III 

și a IV 6re (82). 

INTRAREA ÎN ROMA ÎNTRIUMEU A LU TRAIANY. — LA 

SUPRA-NUMELE DE DACICU. — OBEAREA PORTULUI CEN- 
TUM-CBLLAE. — ALU V. CONSULATU ALU LUI TRAIANU. — 

PETRECEREA LUI TRAIANU LA CENTUM-CELLAR, UNDE 

DA JUSŢIE. 

Campania termininduse quătre vara anului 103 

(al Romei 854), Traiană puindi garnisone mai prin 

tite oraşile Daciei și asigurendă trupele contra 

atacului inamicului prin ridicări de fortificări se 

porni quătre Roma unde intră în triunfu, şi pentru 

qud elă fu queli ântâiii împeratorii quari triunfase 

asupra, Dacilorii (83) i se dete supra-numele de 

Dacicus (84). Una, din îngrijirile sele după triumfii 

fu de a, distribui armatei gratificări și a recom- 

pensa pe generalii quari contribuise la gloria lui. 

După aqueste se dete uă luptă de gladiatori și alte 
spectacole în quari iarii se vădură jucândii comedii 

pe quari le condamnase quu duci ani mai nainte 
(85). Profitindi de pace începu a se ocupa mai 
maultii de administraţiunea justiţii. Iulius Bassius, quari 

(82). Eckel. Doct. numarum t. VI, p. 415. 

(83) Plin paneg. 46. Dion 68,10. 

(84) Dion 68. 2. Spart. Golz, p. 646. 

(85) Gruter t. 1. p. 246. Muratori. p. 540,
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sub Domiţiani fusese acusatii de fraudă şi decla- 
rată de inocentii, se aduse din noii la bara jus- 
tiții şi condamnati ieari de fraude que comisese în 
provincia Bitinia unde era proconsuli (86). Tot în 
aquestii timpii Roma avendi necesitate de unii portii, 
se fondă la marea Adriatică portul numiti centum- 
celiae saii astădi Civita-veche(87). 

Quătre finile aquestui ani quu ocasia victorie- 
lori, repurtale, şi pentru buna adininistrațiunea, lui 
Traiani, Senatuli îi oferi al V-lea Consulat, nu- 
mindi qua quu începerea anului 104, să intra în 
funcţiune quu Laberius Maximus, Comandantulii ar- 
matei din Moesia. Traiani esercită puţine dile: a- 
guâstă magistratură, cedândii fascinele consulare lui 
Glicius Agricola, comandantulii armatei din Pa- 
nonia. 

Anul aquestui consulat a lui Trajană fu a- 
semenea uni anii de pace, în quari imperatorulă 
continuă ași iubi guvernul prin acțiuni de bună- 
tate și de justiţie şi spre a proba zelulă săi pentru 
a lumina acusările calomniei şi spre a proteja ino- 
cența atacată de uă murdară intrigă. 

Lustricus Brutianus pe quândi guverna uă pro- 
vincie, obținândă de amici pe unii 6re quari Mon- 
tanus Atticinus, îl întrebuințase în diferite mi- 
nistere, de quari mai în urmă se căi multă. Aquelii 

(86) Plin epis. 4 ep. 9 şi epis. 5 ep. 29, 
(87) id. id. 6 ep. 31.
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quări îi deduse confienţa sea, era unii scelerati 
quari sa făcută culpabili de totă felulii de crime 
în quotii Bruttianii se văgu forțatii a seri impera- 
torelui. Atticinii aflîndi despre aquâsta, se declara, 
însuși acusatorii ali lui Bruttianii, şi prin uă mur- 
dară perfidie, găsindi mediilocii de a pune mâna 
pe registrele şi dosarele de corespondenţă que se 
afla în mâna Magistratului, rupse din ele mai multe 
foi, și produse înaintea, procesului registrele astfel 
în desordine qua uă probă contra aquelui quari îli 
acusa. Aq6stă afacere se denunță lui Traiani, şi 
Pliniii era unuli din judecători. Părţile pledară ele 
însuşi causa loră în detail, articol pe articoli, 
şi Bruttianii sigură de inocența sea, nu se mulțumi 
de a respinge acusările intentate contra lui, dar 
desroltă tote crimele acusatorului săi procurândii 
probe. Traiani quari nu aştepta de qudti a fi lu- 
minatii, se convinse de adevărulii que i se spuse. 
În fine acusatorulii fu condamnatii la exil iară 
Bruttiană eşi triumfătoriă quu uă probă forte evi- 
dentă despre inocența, şi conduita sea bună(87). 

Traiani îşi făcea, uă datorie de a da elii însuși 
justiţie chiară în timpul Quândă se afla în casele 
sele de petrecere, quăci credea quă nu este per- 
misi a întrerupe aqueste îngijiri importante ale 
guvernului în negui unii locii unde sarii afla. Pliniii 
quari petrecu quu dinsulii trei dile la Centum- 

(87) Plin. epis. 6. ep. 22
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cellae ne spune despre trei afaceri quari se trată 
aqui(88). 

Quea ântâii privea pe quelii mai illustru cetă- 

ţeanii din Ephesi, Clandius Aristonii, omii de uă 

educaţie deosebită şi guari se făcea populari fără 

nequi uă intențiune de ambițiune criminală. Splen- 

dorea în quari trăia, îi atrase invidie, şi unii mise- 

rabilii de delatoră întreprinse tote uneltirile de ali 

perde. Aristonii fu aquitată de acusările que i se 

aduse şi chiarii fu r&sbunatiă. 

A două di după aquâsta fu judecată uă causă 

de adulteriii. Galitta, femeia unui tribun de mili- 

tari, murdări onrea ei şi a bărbatului săi prin uni 

comerții criminală qwunii Centurionii.  Bărbatuli 

reclamândii comandantului armatei şi aquesta raportă 

Imperatorelui in iată. Traianii degradă pe Centurionă 

şi chiarii îlii exilă. După aquâsta era chestia de a 

face procesulă femeii; bărbatulii ei înmuiatii de 

uă nedemnă slăbiciune nu vuia a uă urmări, ba 

chiarii uă ținu pe lingă dinsuli după aquestă de- 

sondre, qua quândi era mulţumită şi satisfăcută 

numai quă a scăpatii de rivaluli săă. Eli se con- 

strinse da urmări până la finită acusaţiunea que 

începuse. Galitta fu condemnată, quu mare părere de 

răi a acusatorelui săi, şi supusă pedepsei conformii 

legei lui Augustă contra adulterului. După quumii 

însă conduita .oficerului nu era în sine de uă na- 

(88) Plin. epis. 5. ep. 31.
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tură a fi judecată de Imperatorele, şi qua în urmă. 
să nu devie nemulțumire, decise qua aquesta lo- 
vindii în demnitatea ondrii oficerului să fie Judecată, 
de unii consiliii de resbelii quari îlă şi condamnă, 

A treia di se discută uă afacere quari de multi 
timpii stă ne decisă, și în quari era implicatii Eu- 
rythmus sclavii emancipatii alii Imperatorelui. Fon- 
dulii procesului se atingea de uă diată declarată 
de neadevărată, și hereditarii testamentului intentă 
acţiune în privinţa aquâsta, contra lui Eurythmus 
şi contra, unui cavalerii romanii numiti Sempronius 
Senecio. Mai întâi saii aretatii. toți pretendenții, 
însă în urmă mai mulți din ei qua respectii pentru 
unii desrobitii ali Caesarului, cerură a se anula acu- 
sarea lorii, quu quari ocasiune Traianii dise aqueste 
frumâse cuvinte: «Pentru que vă retrageţi? Desro- 
«bitulii meii nu este Polycleti, niqui eii Nerone!» 
Quu tote aquestea fu numai duoi din hereditari 
quari se presantară în diua, quândii era să se Ju- 
dece procesulă, și querură, saii quă toți aquei quari 

îi aquelași interesii qua ei să fie obligaţi a se uni 
la reclamaţia lorii, sati qua lorii să li se permită 
a înceta urmărirea. Advocatulă lui Sempronius 
şi alii lui Eurythmus se opuseră la, aquâstă cerere, 
dicândi quă aquele partide se privescii bănuite 
quari îi desonoră. «Nu este aquesta, quari mă pri- 
«Veșce, dise Traianii quu supărare. Eii însumi devii 
«suspecti quândii protejii injustiţia.» Şi adresân-



41 
SD 

duse judecătorilorii mai adeogă: «Vedeţi ce _tre- 
«bue st facemi, quăci mi se pare quă, aqueşti 6meni 
«voescii a se plinge quă nu ai avutii libertatea de 
«a urmări dreptuli lori.» După aquestea se de- 
cise qua toți hereditarii să facă causă comună de 
reclamare, saii qua aquei quari vorii avea res6ne 
de a se retrage să probese, qua st se judece daca 
sinti valabile, quăci altfel vori fi supuşi pedepsii 
calomniatoriloră. Astfelii era delicateţa lui Traiani. 
în raporti quu reputațiunea sea, elii nu voia să 
lase nequi uă pată fie quot de mică asupra jus- 
tiției dată fie-quărui cetăţeanii. 

În modulii aquesta, se petrecea mai totă timpul di- 
lei la Centumcellae şi numai sera se dedea, repausu- 
ui. Atunci se aduna pentru cină, la quari împerato- 
rele chema tâte pers6nele destinse ale curţii. Masa 
era servită prea modestă . şi fără multă ceremonie. 
Traiani dedea 6speţilorii săi petreceri quu musica 
şi comedii, saii uă conversaţiune familieră se întin- 
dea până la meţiulă nopții. 

„REGELE BOSFORULUI FACE ALIANȚĂ QUU ROMANII. — 
SENTIMENTELE LUI TRAIANY PENTRU SURA. 

Sauromată regele Bosforului vădendă succesele 
“que obținu Traianii asupra Dacilorii, îi trimese uă 
ambasadă pompâsă spre ali felicita de victoriile 
repurtate şi îlii rugă a accepta alianța sea quari 
'se priimi bine de poporul romanii.
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În anulă următori Suranus şi L. Licinius Sura. 
fură numiţi Consul. Averea quea mare que poseda 
Sura, excitară contra, lui ura amicilorii Ii Traiană, 
Quari prin mincin6se imputări se siliră ali face 
suspectă Împeratorului, darii Traiani quari avea în 
dinsulă quea mai mare confiență, departe d'asculta. 
acusațiunile aduse de inimicii lui, și qua să probese 
sentimentulii quei pârtă merse fără a fi invitatii în 
una din dile la densulă, trimeţendă înapoi la pa- 
latii pe gardii quelii însocia. După aquâsta chemă 
pe chirurgul lui Sura, qua, săi pue medicamente 
la ochi și se lăsă a fi rasii de bărbieruli lui, se 
îmbăiă și se puse la masă fără nequi uă temere. 
A duoa fi, întâlnindă pe quei quari vorbea contra, 
lui Sura, le gise:. «Dagua avea intențiune a mă 
«omori, uă putea face eri(88).» 

DECEBALY SE RESCOLĂ CONTRA ROMANILORU. — Ari 
DOILEA RESBELU CONTRA DACILORU. — DEVOTAMENTULE 
LUI LONGINIUS. — CONSTRUIREA PODULUI LUi TRAIANY 
PESTE DANUBIU. — EXEMPLU DE CURAJU ALU SOLDA-: 
TULUI ROMANY. — MÂRTEA ut DEogBALU. — Daca. 

REDUSĂ ÎN PROVINCIE ROMANĂ, 

Chiară în primăvâra anului 104 după Christi 
(al Romei 855) Decebalu quari privea pacea 
que necesităţile îli constrinse a face quu Romanii 

(88) Plin paneg. 85, Viet. în Epit. Dion cartea 68. c. 15.
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uă sclavie nesuferită, începu a ridica trupe; a se 

aprovisiona de arme; a fortifica oraşele; a priimi 

refugiaţi romani; a insulta tractatulii que făcuse și 

invită pop6rele vecine a se alia. quu dinsulii contra 

inimicului lorii comuni. Schiţii şi chiarii Parţii se 

uniră la aquestii apelit făcutii(89). azighii refusândii 

a, ridica, armele contra împeratorului, țera, lorii quari 

se întindea d'alungulii Danubiului, fu ocupată de 

trupele lui Decebalii. La aflarea aquestorii nuvele, 

Senatulii declară pe aquestii rege de inimicii ali 

imperiului invităndi pe Traiană qua să conducă 

din noii resbelulă contra lui. Agquestă resbeli quari 

adesea se comfundă quu quelii ântâiii contra Daci- 

lorii se conduse quu mai multă furie şi decisie din 

partea Romanilorii. Astă-dată, şi graţie lucrărilorii 

de comunicare esecutate de legiuni prin provinciile 

Danubiene, marşulii trupelori fu mai siguri si mai 

repede.  Decebalii v&dândiă quă trupele trimise în 

întâmpinarea imperatorului pe quândi se afla în 

Moesia şi nu trecuse înqud riuli Danubii, sântă 

bătute, alergă la mediilâce trădătâre, trimeţendi 

transfugi pentru a omori pe Traianii. Unuli din 

aquești bănuindu-se a fi suspecti, se puse la în- 

chis6re, unde la interogatorulii luati declară pla- 

nulii lorii infernal. 

Ne reuşindii quu aquesta, propuse lui 'Traianii 

uă conferința d'a se trata de pace; Longinus unul 

(89) Plin epis. 10. ep. 13—16.
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din generalii împăratorului, fu trimesii în tabera ini- 
mică. Aquâstă conferintă fiindii numai uă cursă, De- 
cebali popri pe aquestii generală silindui ai des- 
coperi planurile stăpinului sei, și trimese deputaţi 
lui Traiani propuindui darea lui Longinus, daqua 
voeșce a face pacea şi daquă îi întârce țările până 
în danubiă quu despăgubiri de resbelii. Traiani pusii 
într'uă posiţie forte critică, respunse într'uni modi 
ne decisii, teminduse a nu omori pe Longinus şi 
totdeodată a nu rescumpăra, prea scumpi libertatea 
lui. În timpul aqvestorii deliberări, Longinus găsi: 
mediulocii d'aşi procura otravă printrunii sclavă 
emancipatii quari îlă însoţia în chisdre și în urmă 
trimese pe aquesti sclavii la 'Traianiă quu uă epis- 
tolă în quari îi scria a nu accepta condiţiile que: 
Decebal propune pentru libertatea, lui, preferindi 
mai bine a muri de quotii qua Roma să priimescă 
assemeni condițiuni ruşinâse. Quândii se încredință,. 
quă epistola a fostii priimită de sigură, atunqui luă 
otravă şi muri(90). Regele supărinduse de perde-- 
rea pradei sele, se decise aşi resbuna pe sclavii; 
astfelii trimese lui Traiani corpulă agquestui gene- 
rală din preună quu dece prisonieri şi unii cen-: 
turionii quari fusese prinsi quu Longinus, oferindii 
daca în loculă lorii voeşce a da, pe sclavă; Traiani 
respinse propunerea, oprindii pe prisonieri şi pe cen-: 
turioni a nu se mai întârce la aquelii barbarii; 

(90) Dion cartea 68. 11 şi 12,
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teminâuse a nui espune la cruțimile guele mai 

crunte. 

Planul împeratorului după quumii ştimii nu era 

numai 4'a face resbelii Dacii qui a uă reduce îu pro- 

vincie romană, și qua intrarea în Dacia să nu pre- 

sinte dificultăţi mai alesii iarna din causa, lipsei de 

comunicare peste danubiii, ordonă a se construi unii 

podi peste aquestii fiuviii, quari se începu şi se termină 

chiarii în aquesti anii. Aquestii pod qari era con- 

struit de pâtră adusă din munţii balcani fu priivită qua 

qu6 mai magnifică operă de artă que româuii con- 

struise până atuncii; elă se compunea de două geci 

picere ; grâse fiegquare de şese-deci picere ; înalți 

de una sută cinci geci și în distanță unulii de al- 

tulii de. una, sută şâpte-deci picere. Jidirea lui se 

făcu în partea unde Danubiu este mai îngustă și 

apa curgând mai repede şi mai profundă, queia 

que făcea uă dificultate mare la punerea picerilori 

(91). Renumitul Architectii Apolodoră din Damasci 

îu însărcinatii quu construirea lui(92). Traiană 

spre a asigura apărarea podului contra, ori accării 

încercări de alii strica inimiculă sai de ali trece, 

construi două castele fartificate unulii din partea 

barbarilor şi altulii din partea romanilorii(93), 

Figura aquestui podi de uă operă gigantică este 

(91) Dion cartea 58 p. 14 

(92) Procop de Aed. Iust. cartea 4. 

(93) Plin. epis. 4.
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represantati pe mai multe medalii(94) şi rămă- 
Șiți din elă se văii înquă și astăgi în ruine mă- 
reţe la Severină şi visavis de aquestii oraşii în Ser- 
bia, pe quari locuitorii din prejurii le numescii quu 
minărie «podul hă Traiani». Construită din pun- 
ctulii de vedere ali strategemii putea, a aduce uă a- propiere în relaţiunile comerţiale şi de civilisaţi- 
une pentru t6te popârele barbare despre Dacia şi Schiția şi mai alesi în timpurile gquândii navi- 
gația devinea, dificilă sai inposibilă. Daqua urmaşii 
aquestui inginiosă imporatoră nulă destrugea. 

Adriană se dice de nu pentru invidie dar pentru 
qua barbarii să nu aibă înlesnire de a încurge în Moesia ordonă dărămarea lui; ast-felii se vădu distrusă monumentul quelit mai frumosi, lăsîndă numai nişce slabe urme spre aproba mărirea Romaniloriă şi de que este capabilă geniul omului a face(95). 

Iarna apropiinduse cu furie, și qua să nu se es- pue t6te trupele la asprimea, climei fârte aspră și tot-de-odată a face pericul6se operaţiile militare, Traiani suspendă, resbelulii până în primăvara anu- lui următori 105 (anulii Romei 856) quâna des- voltîndă quea mai mare activitate şi preparaţiuni în materiali şi maşine de resbelă reincepu resbe- luliă, treeândiă trupele peste podulii de pâtră fără negui uă resistență a inimiculuj Și astfelii înainta 
(94) Occon. p. 204. Tabloul de antichitați de Cesară Boleaci,. 195) Dion. 68. 15
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atacândii și învingândi pe inimicii ori unde se pre- 

santa şi fără qua trupele să simță mari perderi (96). 

Marşurile que întreprindea armata Romană erai 

forte penibile, prin munți, păduri dese şi prin ri- . 

uri torențiale; mai alesi quă prin aqueste locuri 

inimiculi fiind ascunsi şi întărită bine trebuia s€ 

se disloce şi să se nimicnicâscă; cheari repausulii 

quelii lua fârte rarii era, întrebuințatii de Traianii 

spre a tace lucrări militare şi drumuri, ba înqud 

unele riuri trebuia să fie abătute din albia lori quu 

mari osteneli qua să înlesnâscă uă trecere seail 

pentru facerea de şanțuri(97). 

Traiani în tote luptele que avu, dete exemplu de 

ună mare curajii, quari animândă pe soldaţi îl 

urma, quu multă placere și decisie în mediii-loculii 

pericolelorii quelorii mai mari(98). Se spune quă 

într'uă luptă, unii călăreți fiindi rănită fu adusi 

sub cortă spre a i se lega rana, însă elii aflindii 

quă este rănitii de morte se reîntârse la luptă tă- 

cândi din noii mai multe bravuri până quândii muri 

(99). Multe inscripţiuni şi medalii que sa găsitii 

în diferite timpuri, conservii numele aqueloriă mili- 

tari quari sa distinsii mai multă în curajii şi în 

bravura în aqueste lupte crincene, şi pe quari im- 

peratorulă ia recompensată quua vansări, daruri şi 

(96) Dion. 68. 21. 
(97) Plin. epis. 8 ep. 9. 

(98) Dion 69. 14. 

(99) id.
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decoraţii. Între aqueşti se afla și Adrianii quărui 
imperatoruli îi presentă diamantul dati de Nerva 
pe quândii ilii acoptase(100). 

În fine după mai multe lupte que avu Traiani 
quu Dacii parveni a lua quu asaltii capitala Daciei şi 
reducendi pentru totdauna țara lorii în provincie 
romană. Decebali vădinduse asediatii şi aprâpe d'a 
fi prinsă, ne sperîndă nequi uă graţie sau prea 
mindru de â uă cere se omori singurii, iarii ca- 
puli lui fu dusi în triunfi la Roma din preună 
quu 'Tesaurile sele. Una din aqueste tesaure fu gă- 
site în apa Istriga, numită în timpulii Romanilorii 
Sarges, în quari a trebuitii mai ântâiii a abate apa 
şi apoi săpîndă și puind tesaurile acoperite quu pe- 
tre ia redatii iarăși cursulii vechii. Deși Decebalii 
omorise pe toţi aquei quari lucrase la ascunderea 
tesaurilorii, Basilis unul din confidenţii lui, prin- 
dinduse de romani, denunță lui Traiani aqueste se- 
crete pe quari ne putinduse scâte tote mulți secolă 
în urmă s'a găsită din ele quateva, obiecte preci- 
6se(101). Posesorii peste tesaurile lui Decebal, Traian 
ştiu aie întrebuința pentru profitul statului. 

Faimosa columnă din Roma fu înalțati spre a fi 
ună monumentii eternă pentru victoriile que repurtă 
Traiani asupra Daciloriă. Tâtă Inmea quari a, că- 
lătoritii prin aquestă, capitală a lumei va'dindii Co- 

(100) Spart. Dion. cart. 68 9, 
(101) Fabian. Fabreti, Col. Traj. C. 3,
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lumna lui Traiani şi studiindă figurile quaii sint 

sculptate pe fusulii columnei se asigură de eveni- 

mentele quele mari petrecute de aquestii imperatorii 

în quele două resbele repurtate asupra Dacilorii (102). 

Traianii subjugandi definiti Dagia uă reduse în 

provincie Romană ; întinderea, teritorului înprejurii 

era, de patru sute lege(103). Ea era guvernată de 

de uni Propretorii(104) stindii sub dominaţia Ro- 

manilori până sub timpulălui Galien(105). 

“Pentru quă locuitorii agquestei provincii eraii totii 

dauna în neliniște şi cugetaii a se rescula contra 

dominații romană, Traianii construi mai multe or- 

terețe şi aduse diferite colonii romane din Italia şi 

Spania, formândii guu timpulii oraşe, din quari quea 

mai însemnată a fostii Ulpia 7raiana Augusta Da- 

cia Zarmis, fondată pe ruinile capitalei Dacilorii 

Zarmisegetusa(106). 

Chiarii astădi se găseşce multe monumente în 
Moesia, în Tracia şi în Dacia, quari conservii me- 

moria și presenţa lu Traianii în resbelele que avu quu 

Dacii. În Tracia se vede unii orașu numitii Zraiano- 

poli, şi altuli numiti Plotinopolă după numele Plo- 

tinei soţia lui Traiani. Marcianopoli, capitala Moe- 

sii de josii, purtîndiă numele Marcianii, sora im-- 

(103) Fabianii Vid, Ciac. et Fabretti. | 
(103) Eutrop. cart. VIII. 

(104) Gruter. p. 354 
(105) Ruf. p. 550. 

(106) Baudron. p. 348.
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peratorului fu fondati toti de Traianti(107). Ase- 
menea se pare fondatii şi Nicopoli din Bulgaria quari 
însemneasă orașii de Victorii, spre a perpetua 
suvenirului triunfului asupra Dacilori(108), Qua ade- 
vărate monumente ale strămoşiloră nostri quari ne 
probâsă origina şi începutulii nostri în Dacia siintii 
şi cuvintele que adesea rosteșce romanii în tradi- 
țiile loriă și locurile quariă pârtă numele lui Traiană, 
precum; valulă lui Traiani; drumulă lui Traiani; 
masa, lui Traianii etc. 

Nota. In quâteva cuvinte vomii vorbi despre his- 
toria veche a Dacii şi despre starea socială a Da- 
cilorii quari interes6să, prea multi complectarea cu- 
noştiinţei despre aquestii popori atâtii de bravii, 
perdutii fără a lăsa de qudtă uă slabă umbră despre 
esistenţa lorii. Țâra Românâscă, Moldova, Basarabia, 
Bucovina, Transilvania, Banatul Temișianei şi Cri- 
şianei în timpurile quele mai primitive despre quari 
historia menţionâsă se numea Scythia Europână ; 
însă quu 500 ani înainte de Christi agueste locuri 
începură a se numi Dacia. Locuitorii Dacii erai 
de aqueaşi origină qua, şi Getţii quari locuia Bul- 
garia și parte din Basarabia. 

Perșii sub conducerea regelui lori Darii fii lui 
Hystaspe pe la anulă 503 după que fură învinși 
de Greci trecură Dunărea pe uă punte quari uă 

(107) Jornand, de Reb. goth. e. 16 
(108) Jornandes. Amm. Marcel,
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construi îndreptuliă oraşului Călăraşiioră şi începu 
a bate pe Daci. 

Dacii feră a se teme de numerulii queli mare 

alu Perşilorii se retrase în fortificările loră natu- 

rale din munţi și de înțelegere quu Grecii voia a 

lua în frunte şi în spate pe Dariii. Dacii mai "nainte 

de a pune în esecutare agquestii plană funesti pen- 

tru Peiși trimese soli la Darie aducândui unii co- 

coșii, unii ș6rece, uă brâscă şi quinqui săgeți, feră 

să spue que însemnâsă. Dariii credea quă aqueste 

sint semne quă Dacii se supună lui, însă uni di- 

vină le esplică aquestii emblemii ast-feli: «Perșii! 

«Daquă staţi qua cocoșulii feră a putea sbura, şi 

«dagua în urmă nu vă veţi putea ascunde sub pământii 

«gua ş6recii, negui a vă cufunda în apă qua br6- 

«şcele, să şciți quă nu veţi putea scăpa de săgețile 

«n6stre.»  Dariă credândii esplicarea aguestii em- 

blemi și de temere a nu fi atacati de la spate de 
Greci, părăsi Dacia feră niqui uni resultatit. 

Philipii regele Macedonii încercă a trece Dunărea 

şi a bate pe Daci însă feră ai supune. Alexandru 

quelă mare fiulă lui Philip de şi respinse pe Daci 

bătindui în maă multe locuri, ba gonindui până în 

delta Dunării însă nu putu ai aduce definitivi sub 

dominaţiunea Macedonă. Alexandru priimindi soliă 

Dacilorii îl întrebă de quine să temi! ei mai multă. 

Dacii fără frică înaintea unui asemenea mare căpi- 
* av 

tanii îi respunse: «De cerii numai, să nu cadă pe noi.»
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După mârtea lui Alexandru. în Dacia pe la a- 
nulă 318 domnia regele Dromicheţii, omi plini de 
curajii şi prudentii. Aqnesta vădindi quă Lysimachi 
regele Thraciei îli atacă pînă în centrulii feri sele, 
fu nevoiti ai prepara uă cursă în quari și cădu 
quu t6tă, armata sea. Dromicheti quu sentimente 
umane în locii de all maltrata din contră după 
que'lii ospată bine îli conduse quu t6tă pompa până 
în Thracia. 

Galii pe la anul 282 înainte de Christii făcândi 
incursiuni în Grecia, unde fură bătuţi se retraseră sub 
conducerea regelui lorii Brenu dincâci de Dunăre spre 
a bate pe Daci. Aquestia reduși din resbelulă contra 
Grecilorii se uniră quu Dacii Și colonisară părţile 
Dunării fondindu coloniile Faurunuli, Singidunuli 
și Noviodunuli, se dice quiarii quă ei sântii quti 
ântiti quari zidiră Galaţii ali quărorii nume îl portă” 

Mai în urmă quu 100 anni Bastarnii atacară pe 
Dacă. Regele aquestorii era Orole sai Rolu. Dacii 
avândi uă conduită, fricâsă contra Bastarnilorii din 
quari causă fură învinși, Orole pentru ruşinea lori 
le ordonă qua să dârmă nOptea. la picerile femei- 
loră lorii şi s& le serve qua servitori până. va fi 
în stare a da probă de curajii. 

Quu 50 ani înainte de Christi domnia în Dacia. 
regele Boerbista. Aqnesta quu ajutorulii philosofului 
Dicineii dete uă nouă organisațiune Dacii şi uă făcu 
a fi respectată de vecini şi întindîndă fruntariile
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dominaţiunii sele până la marea Negră şi Balcani. 

Romanii quari începuse a cundșce de curând a- 

guâstă naţiune, prevedea quă întărirea lori ar fi 

funestă marelui imperii și cngetă a uă supune. 

Caiu prefectii romanii în Macedonia dete mai multe 

lupte Dacilorii în quari în quele din urmă fu în- 

vînsii şi trofeele luate dela Romani compuse de 

drapele, arme, aquile romane se depuse în cetatea 

Dacilorii numită Genucla. 

Daci de aqui mîndri de victoriile leii începură 

a se amesteca în afacerile romanilorii, însă planulă 

lui Boerebista nu putu a se realisa din causă quă 

Dacii resculânduse contra lui îlii omoriră. 

Aqustă rescâlă provoca împărţirea Dacii în trei 

părți guvernate de Orole al II, Dapige şi Ziraxe. 
Dacii augindii de cârta que era între Octaviană 

și Antonină formară uă armată forte şi se decise 

a ataca provinciile romane. Orole quari se consi- 

dera, quelă mai mare rege alii Dacilorii se opuse 

la aquâstă cugetare a Daciloriă şi voindii a le da uă. 

probă quă reușita lori va fi funestă lorii, aduse 

înaintea căpeteniilorii dace duoi câini quari nu 
se putea suferi unulii pe altulă. Quândă câini se 

minca, intre ei ordonă a se da drumulii la ună 

lupii, atunci amindoi câini se luară după din- 

sul, iari Orole gise: «Ori încetați dela, certele 
«civile, şi să ne luâmii quu toţii până la unulă 

«după romani, ori de uc vomii areta noi aquestora
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«în micii numără, voriă lăsa ei certele lori și se 
«vori lua după noi. Dagqua nu sintemii între noi 
«uniți, să lăsămii pe inimicii nostri să se mănînce 
«între sine.» 

Octaviani qua să infrîngă orgolii Dacilorii or- 
donă lui Licinius Crassus quari comanda Macedonia 
să atace Dacia.  Aquesta după mai multe victorii 
așediă cetatea Genucla quari cădu în posesia ro- 
manilorii. T6te trofeele late dela Antoninii le găsi 
şi Zyraxe căpetenia aquestii cetăţi scăpă quu fuga 
la Scyţi. 

Retrăgându-se legiunile romane din Dacia, dacii 
își alese de rege pe Cotysonii și trecură Dunărea 
prădindi provinciila romane. Octaviani supăratii de 
aquâsta le trimese pe generaluii Drusu, Tiberii şi 
Cneii Lentuli quari le dete mai multe loviri fără 
unii succesii definitivă. Cotysonă quari comanda în 
persynă unii atacă contra romanilorii fu omoritii. 

Luptele Dacilorii contra Romanilori urmară ne- 
„contenită nedecise până la anulă 5 după Christii. 
În agquesti timpii proconsululi Aelius Catus între- 
prinse quu atitii succesii ună resbelii contra lori 
înquoti strămută peste 50 mii de Daci peste Dunăre 
ducândui în sclavie și colonisândi Moesia quari ră- 
măsese despopulată. Aquâstă colonisare a Moesii 
quu Dacii se urmă în mai mare numeră sub Ves- 
pasianii. 

Quătre anul. 70 după Christi regele dacii Duras
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vădindi situațiunea critică a ţerii sele abdică în 

favârea unui omiă eminenti şi capabili Diurpaneii 

saii Decebaiii. Aquesti omii politici şi dibacă în 

arta resbelului, profitândi de slăbiciunea imperiului 

romanii sub Domiţianii, ataquă Moesia. Oppius Sa- 

binus quari comanda aquâstă provincie perdu bă- 

bălia şi tot-Wuă-dată viaţa. După aquesta uă altă 

armată romană sub comanda lui Cornelius Fuscus, 

avu aqueaşi sârtă de a perde lupta pergindi şiuă 

aquilă a unei legiuni. 

Quătre anuli 88 romanii desvoltară t6tă energia 

lorii : Generaluli Julianii aruncândii pe Daci din- 

câci de Dunăre, și Imaintândii pe drumurile quară 

mai în urmă trebue să mârgă Traianii, era aprâpe 

să atace capitala lori. Pe quândi barbarii eraii 

aprope să fie definitivi reduși sub dominațiunea 

romană, Domiţianii bătutii de Marcomani se recu- 

noscu tributarii lui Decebală şi trimese Daciloriă 

meşteri şi ingineri militari.  Aquâstă ruşine a ro- 

manilorii ţinu 12 ani până quândi Traiani veni 

la imperii. 
Dacii ai fosti unii poporii curagiosii și buni că- 

lăreți, quea mai mare parte erai păstori trăindă 

uă viaţă nomadă prin pesteri și suterane. 

Zamolxii quari se considera de discipululii lui 

Pythagora, era divinitatea quea mai mare a Daci- 

lorii. Eli le însemnă nemurirea sufletului, pe quari 

îl credeai quă se transferă în altii corpii după
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mârte saii quă se duce în sînul quelorii iubiți. 

Femeia quari se omora în momentulii quândii băr- 

batulii ei murea, se concidera quea mai fericită. 

Quândi se năştea unii copili părinţii plingeai, iari 

la mârtea lui se cânta şi se veselea. Ast-felă pen- 

tru Daci mârtea era mai preferabilă de quâti 

viaţa. 

Poligamia era în usi la Dacă qua şi la toți po- 

polii vechi din Germania. Femeia mai nainte de 

măritagiii se bucura de vă libertate absolută, îndată 

însă măritată se considera qua sclavă. Bărbaţii 

quu quâtii poseda mai multe femei quu atită se 

privea mai avuţi, unii poseda chiarii până la 30. 

Femeile Dace adesea ajuta pe bărbaţii lorii în 

resbeliă. 

Artele și ştiinţele erai fârte puţinii cunoscute la 
Daci. Monedele lorii era uă imitație a queloriă grec. 

În aifabetulă lorii se servea quu litere grece. Quâti 
pentru limba lori nu se pâte compara de quttii 
quu a Tracilori.
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ALU DOILEA TRIUNFU AL -LUi TRAIANY CONTRA DACI- 

LORU. — ARABIA SE SUPUNE ROMANILORU. — ÎNDIENII 

RECUNOSCY PUTEREA ROMEI. — TRAIAN SE PROCLAMĂ 

IMPERATORY PENTRU A V ORE. — CALEA TRAIANĂ PRIN 

LOCURILE PONTINEBE. — CONSPIRAREA LUL CRASUSU CON- 

TRA LUĂ TRAIANU. — PLECAREA LUI TRAIANU ÎN ORI- 

NP, — DBOLARAREA DE RESBELU CONTRA PARȚILORU.— 

SOSIREA LUE ÎN ASIA. — RESBELELE DIN Asa. — VIc- 

TORIILE SELE. — SENATULU Îi CONFERĂ NUMELE DE. 

OPTIMUS. 

Traiani intorcânduse la Roma, triunfă pentru a. 

două re asupra Dacilori(109), turnă mai multe 

medalii din quari quele mai multe sântă cunoscute 

(110). Se dete poporului în timpii de una sută trei- 

decă-dile diferite spectacole, între altele: uă luptă. 

de animale fer6se, omorînduse între ele dece mii 

(111) şi alta de gece mii gladiatori. Bucuria que 

inspiră aqueste victorii fu ogmentată și prin supu- 

nerea Arabii Petrose, quari după que avu multă 

timpi regii săi, se reduse în provincie Romană de- 

quătre Aulus Carnelius Palma, que guverna Siria 

(112). Locuitorii Petrei și Bastrei fură assemenea 

supuși imperiului tot în aquelii timpă(113). Pop6rele 

quari eraii aliate quu Dacii recunoscură asemenea 

supremaţia Romanilorii. La resunetulă aguestori 

(109) Plin. epis. 8. ep. 4. 
(110) Oce. p. 201. C. Boleae. tabloă. 

(111) Dion. 68. 14 

(12) Dion 68. 14 

(113) Euseb. in chro. p. 206.
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fapte mari, popârele queje mai depărțate şi chiar In- 
dienii trimese lui Traiani ambasatori și felicitără(1 14). 

Traianii fiind în al noulea anii al tribunului sei fu 
proclamatii de armată Imperator peutru a V Gre 
în memoria, virtoriilori repurtate de dinsulii şi de 
generalii să&(115). Locul unde se făcu aquestă. pro- 
clamare este necnnoscutii. 

În anul următorii 106 (al Rom. 857) sub ma- 
gistratura, Consulilori Cerealis şi L. Ceionius Com- 
modus Verus, Jocurile Capitoline instituite de Do- 
miţianii, fură, xepresentate pentru a șâsea re, în 
quari ocasie premiul pentru poesie fu luată de 
quătre unii copilă de 13 ani, numită L Valerius 
Pudens(116). In aquestii anii Traianti spre a res- 
tabili uă comunicaţiune şi tot-d'uă dată a curăţi 
locurile infectate de apele stătătâre, construi ună 
mare drumi petrificată prin locurile numite Pomtine. 
Aquesti drumii costă sume mari de bani, chiari 
astădi se vede existând sub numele de calea Tra- 
iană dupe que a resistatii atitea secole “influenţii 
timpului şi mâinei barbariloră(117). Moneda măruntă 
quari îşi perduse valdrea, prin vechimea ei se a- 
dună din toti imperiul și topindu-se se turnă al- 
tele nuoi, destrugândii fără voință monumentele que 
representai şi quari arii fi putută contribui prea multi 

(114) Dion 68.14 
(115) Noris ep. consul, 47, 48. 
(116) Onuphr. în Fast, p. 116. 
(117) Dion 68. 14 .—Occon p. 209 Gruter p. 199.
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la complectarea, historii mai adevăratii a timpurilorii 

trecute. Împeratorulii quu tâtă plăcerea şi voința 

que avea de a se ocupa, necontenitii de diferite 

înfrumusețări şi înbunătăţiri în Roma și în totii 

Imperiulii, nu avu timpulii a termina pe aquele quari 

le începuse în aquești ani, din causă quă ivindu-se 

neşce tulburări în Orientii unde presența sea era 

reclamată imperiosii, lăsă a, se executa de miniştrii 

stă, şi părăsi Roma în luna lui Octombre anul 106 

(al Romei 857) (118) ajungândii la, Antiochia, orași 

însemnatii din Asia în primele dile alle anului ur- 

mătorii(119). 

Mai nainte de plecarea sea, Crassus înpreună quu 

alți formară uă conspiraţiune contra lui, însă prin 

uă dibăcie ajutată de fortună se descoperi îndată. 

Împeratoruli ne voindă a fi în aquelași timpi re- 

clamantulii și judecătorulii, lăsă qua faptuli să fie 

judecatii de Senată, quari îlii și condamnă la exiliii 

unde nu fu supăratii în totii timpulii domnirei a- 

guelui quărui îi atentase la viâţă și troni(120). 
Veritabilulii motivii ali plecării lui Traiani în 

Orienti, după tote probabilitățile nu fu numai a- 

queia de a restabili ordinea în aquele locuri, dar 

mai multi pentru aşi obține înquă uă nouă glorie 

subjugândii pe Parţi a quăroră putere începuse a 

(118) Tillemont sur Trajane 
(119) Ignat. Acta p. 2. 3. Uffer Notae p. 35. 

(120) Spart.
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pune unii obstacol Romaniloră în dominația lori 
(121). Qua să începă resbelulii găsi pretextul quă 
Exedarii, regele Armenii priimise corâna din mâna 
regelui Parţileră, în loci de a vă priimi dela im- 
păratoruli Romaniloră qua Tridati dela Neron în 
anulii 66 quândii venise la Roma pentru aquestii 
sfirșiti și după quumi era usulă. 

Profitândi de agquâstă conduită a lui Exedari, 
declară, resbeli Parţilori spre ai pedepsi de inso- 
lenţa que avură d'a se amesteca în drepturile Ro- 
manilorii quu quare insultă imperiulii. Se pare quă 
Traianii mai "nainte d'a se serv: quu forță, a pro- 
cedatii prin calea negociăriloră diplomatice. Pre 
«quotii era de pasionată pentru lupte, pre atâtii stima 
procedările bune şi legale, ne voindi a se arăta 
violentii şi injusti. Eli plîngânduse lui Cosroe (122) 
de injustiţia, que comise abătinduse dela datoria, sea, 
priimi uni respunsii indiferenti; astfelii se decise 
a se satisface singură, pentru quari începu ală a- 
taca spre a nu da multă timpii de gândirea adversaru- 
lui săi. Regele vădândii quă Traiani este forte dispusi 
la, resbelă, îi trimese înainte de a trece în Asia, de- 
putaţi quu presenturi, rugânduliă a nu începe ună 
resbeli quari arii costa multi sânge pe ambele im- 
periuri dicândii prin ei quă eli a detronatii pe Exa- 
dari, și râgă pe Împeratoruli a pune în locu“ pe 

(121) Dion 68. 14. 
(122) Dion 68. 14.
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Partamasiris. Deputaţii lui Cosroe trimeși înaintea 
lui Traiani spre a trata de pace îli afară la A- 

tena,; Împeratorulii refusă presenturile lori, şi se 

mulțumi d'a răspunde simplu şi decisă, quă prin 

fapte se dă probe de amiciţie iară nu prin vorbe; 

quă va merge în Syria şi acolo va da resultatulii 

cuvenitii (123). Deputaţii Parţilorii plecândi quu 

aquestii respunsii quari avea, diferite înţelesuri, Tra- 

ianii nu înterdie a trece în Asia, sosindi în scurti 

timpi în Cilicia, şi Syria, şi de acolo în Antiochia, 
unde i se făcu uă recepţiune splendidă, demnă de 

numele săi și i se puse pe capii uă cunună de măs- 

linii(124). Intrarea lui în Antiochia se urma la 7 

Tanuarie 107 (al Romei 858). În timpulii şederei 

sele în aquestii oraşi, Abgari sai după quumi 

alţii îl numescii Angară, Prinții de Kdesa din 

Mesopotamia, îă trimise ambasadori oferindui pre- 

senturi, însă elă nu voi a veni în pers6nă spre 

a se presenta imperatorului, qudqui după qumi 

se temea de Romani asemenea și de Părţi numai 
puţinii, qua se menajese şi pe unii și pe alţii. Mai 

mulți Prinţi şi domnii din țările vecine veniră 
la împăratorulii gquu presente, din quari queli mai 

frumosi fu unii calii dresati que îngenuchieă înain- 

tea lui şi făcea diferite figuri. 
Dupe mai multe dile de ședere în Antiochia, în 

(123) Dion 68. 14. 
(124) User. Not. in Act. Ignat. p. 35.
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quari timpi se putu concentra tâte materialele de 
resbelii și provisiuni, Traiană se puse în marșă qud- 
tre Armenia, şi până a ajunge aqui priimi uă epis- 
tolă din partea regelui Partamasirisă, prin quari 
ruga pe imperatoruli aj trimete pe M. lunius guverna- 
torulă Capadochii spre a trata de pace quu dinsuliă, 
însă Traiani nui trimese de quotă pe fiulii lui Iunius, 
quu quari se pare quă Partamasiris nu se înţelese 
asupra cererei Romanilorii. Fără a da mare impor- 
tanţă, aqueştii ne înțelegeri imperatorulii își caută, 
mergerea înainte obţinindii victorii pe fiequare di și 
luindi sub stăpînirea sea. may multe locuri Şi o0- 
raşe. Anguială, rege de Hemochii din Circasia situată, 
în partea Pontului Fuxini, veni în întîmpinarea, luă 
Traiani unde îl găsi la Sata sai Sataba, oraşii din 
Armenia mică, priminduli quu quea, mai mare favâre 
qua săli atragă în partea intereselorii sele. 

Regele Armenii, vădendă quu mare nemulțumire 
înaintarea curagi6să a lui Traiană, quari ameninţa 
chiară tronul şi esistența sea, se porni quu vă 
numer6să suită compusă parte de Parţi şi Armeni 
şi merse în tabăra Romanilori de lingă Elegia, o- 
rașii ali Armenii, spre a felicita pe Traiani şi a se încredința, de generositatea lui quea renumită, atătă de multă. Elă afă pe imperatorele ședândiă 
pe troni, îlă salută și luându-și după capi cor6na uă depuse la picerele tronului, conservândii tăcerea, și Stîndă în picere quu mâinele la pepti, siguri
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quă prin umilința sea iua va reintârce quu cere- 

monie. Soldaţii Romani la aquestii spectacoli prin 

quari vedea uă persână atotii de însemnată la pi- 

cerele domnului lorii, înccpură a striga de veselie 

şi proclamară pe Traiani de împera!ore, iari re- 

gele înspăimântându-se, privi strigările lori qua uă 

insultă şi ameninţare şi se întOrse a fugi, d6ră vă- 

dân u-se înpresurată din tâte părțile ceru lui 'Tra- 

ianit uă întrevorbire particolară.  Imperatoruiii îi 

permise a intra în cortuli seii şi neputândii a ob- 

ține negui unii resultatii favorabilii eși şi merse 

chiarii afară din tabără. Traiani qua s& nu lase 

la întunerică convorbirea que aii avutţii și tot-d'uă- 

dată a linişti pe Partamasiris, îlii chemă înapoi 

spre a spune în publicii plingerea lui; atunci re- 

gele nu menajă nimicii spre a se plinge contra 

violenţii que i s'a făcutii: » Nu amă fostii, duse el, 

anegui, învinsă de tine, nequă făculii prisonieră, 

«mă veniti aici de voe, quu speranță da fi tra- 

«tată după quumi ranguli, mei cerea, și de a 

«priimi dela tine corâna Armenii după quumă T- 

«ridatii uă priimise della Neron». Traiană îi res- 
punse, quă Armenia este a Romaniloră, şi quă va 

fi guvernată de ună magistrati romanii, iarii eli 

pote să se reîntârcă oră unde îi va, plăcea. Parta- 

masiris dinpreună quu Parţii fură escortaţi până 
în ţara lori spre a nu fi insultați de soldaţii ro- 

mani și de locuitori şi quă să se evite ori que în-
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țelegere ar voi să aibă quu locuitorii din prejurii, 

quotii pentru Armeni considerându-se qua supuşi 

ai imperiului li se ordonă qua fie-quare să se în- 

tOrsă pe la vetrele lorii. 

Partamasiris desperatii quă n'a pututii obţine 
nequi uni resultati pentru binele ţărei sele şi de 
insulta que sufferi din partea Romanilorii chemă la 
arme pe toţi supușii și vecinii să; însă fu în vani, 
quăci după quoteva loviri que avu quu trupele im- 
periale se învinse iarii, Armenia se reduse în pro- 
vincie romană(125) Supunerea unui asemenea mare 
regatii, obligă pe mai mulţi regi din Asia a recu- 
n6sce pe Traianii de impetaruliă lorii, între quari 
regii berii, Sarmaţii, Bosforului şi Colchidei(126). 
Ellă dete unii monarchii Albanilorii și altulii anume 
Juliană Apsililori. De şi Romanii de multiă timpi 
avea uă garnisonă în Melitena, saii Melitin pe Eu- 
fratii în Armenia mică, însă spre a asigura un a- 
tacă que sari încerca dincolo de Eufrat impera- 
torele ordonă a se fortifica de şi nu era de quâtii 
ună castelii, quari mai în urmă deveni unii oraşii 
forte populată şi avută. 

Traianii după que lasă în tâte oraşele Armenii 
garnisone, merse la Edesa unde Abgarii îi făcu uă 
priimire cordială. Arbandi fiuli lut Abgarii merse 
spre întempinarea lui dândă imperatorului şi gene- 

(125) Dion 68. 14 Amian, p. 7. Evtrop. 
(126) Eut. id. cart. VIII
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rarilorii să unii bancheti maginificii, în quari danţă 
unii danții naţională ală țării sele (127). 

Manii, căpetenia unei nâţiuni arabe; Sporaxi, 
prinții din Antemusa, quari făcea parte din Meso- 
potamia; Mebarsapă, regele Adiabenei şi Manisarii 
ună seniorii puternică din aquestii regatiă, esprimară 
dorința da înbrăţișa causa lui Traiani, însă mai 
în urmă găsiră pretexte a nu se alia contra inte- 
reselorii lori. Mebarsapii, cerândui ajutorii spre a 
se lupta contra lui Cosroe, omori uă parte din 
trupele romane que i se trimese, iarii restulă îl 
opri prisonierii. Între prisonieri se afla unii centu- 
rioni anume Sentius. Traiani supăratii ue aquâstă 
conduită perfidă se porni fără veste contra lui Me- 
Dbarsapii, şi pe quândii se apropia de uni castelă 
bine fortificatii, Sentius aflându-se aqui închisii d'in- 
preună quu ai săi camaraţii găsiră mijlocă  d'aşă 
rupe frele, omoriră pe comandantele castelului şi 
deschise porţile în quari intrară Romani(128). Tra- 
ianii vădându-se stăpiuii pe uni asemenea locii în- 
semnatii, conduse victoriile sele până în centrulii 
Mesopotamiei, din quari quea mai mare parte uă 
reduse sub dominaţia sea mai multi prin ter6rea, 
que inspira numele sâii de qudtii prin arme. La 
Roma auginiu-se aqueste victorii, printi”'ună sena- 
tus-consulată i se dete supra-numele de Prea Buni 

(27) Dion 68. 25. 

(128) Dion ib.
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(optimus), titlu que numai lui Jupiteră i sa dati 

(129). De şi Pliniii vorbesce quă aquestă titlu 

îl obținuse mai "nainte de aquestii timpi, însă nu este 

de quctii uă flaterie în panegirica, lui quăqui mo- 

numentele tocmai aquumii îlii probâsă quă Pa obţi- 

nuti. 

PonuLi pes TIGRU. — COsROE SE SUPUNE LUI TRA- 

IANU, — ESEMPLU DE DISCIPLINĂ ALU LUI TRAIAN. — 

GENERALULY LUCIUS QUIETUS. — TRATANU SE ÎNTORCE LA 

ROMA. — ADVOCAŢIĂ soxTY OPRIȚI A PRIIMI BANI DELA 

CLIENȚII LORU. — TRAIAN SE PROCLAMĂ IMPERATORY 

PENTRU A VI 6RE. 

Fiind quă quea mai mare parte din Adiabena se 

afla dincolo de Tigru și comunicaţiunea, lipsea, Tra- 
ianii ordonă construirea unii podi pe aquestii rii 
(130). Oraşele Nisiba, și Bata după uă resistență, 
vigur6să, fură, forțate a se preda puterii invincibi- 
le a Romanilorii. Cosroe vădinduse constrinsă din 
tâte părțile, cedă romaniloriă printrunii tractată(131) 
tâte oraşele şi ţinuturile que coprinsesără şi chiariă 
se obligă a da imperatorului otagii (132); quele 
alte condițiuni ale tractatului rămaseră până la noi 
încă necunoscute. 

Traiani de şi începuse a înbătrini, nu încetă 

(129) Dion. 68. 23. Gerhard, n. 73. Fabreti. e. q. 
(130) Cioconius. p 205. Birag. p. 157. 
(131) Dion 68. cap. 19. Aurel Vict. în ep. Occ. pa. 201. 
(232) Aurel Vict. în ep.



  

6 Poe, 

în luptele din orientii qua și în tâte din ca- 

riera sea militară a nu ţine ordinea în armată şi 

uă disciplina quea mai severă pentru quei răi şi 

modestă pentru quei buni. Era vigilentă şi dedea 

exemplu în t6te ocasiunele. Mergea adesea în ca- 

pulii col6nelorii; trecea riurile qua şi quelă mai 

inferiorii soldatii; mergea din colână în col6nă spre 

a se încredința daqua se ţine buna ordine şi punea 

la, respectii pe quei quari nu era de înţelesii; a- 

desea dedea alarma n6ptea spre a deprinde trupele 

a fi preparate necontenită de luptă iari nu a se 

da moliciunii somnului şi a fi în desordine quândi 

necesitatea ar fi cerutii(133). 

Între generalii quari se deosibi mai multă în tim- 
pulii aqueştii campanii fu Lucius Quietus, după quumii 

amii dis în resbelile Daciei era de origină maură, 

născută într'uă ţară indipendentă de dominaţia ro- 
maniloriă. În resbelele contra părţilor, servi quu 

atâtă curagiii și fericire înqudtă Traiană îli numi 

consulii şi quătre finele vieții sele îi dete guver- 

narea, Palestinei qua semniă de recompensă pentru 

victoriile repurtate în resbelile contra ebreilorii din 

Mesopotamia(134). Însă meritele quară îlă înălțară la 

atâta favâre pe lângă Traiană fu, bătălia decisivă que 

dete mardilori poporii după lingă marea Caspică 

(133) Dion 68. 23. 
(134) Dion 68.32 Euseb. cart. IV. c. 1.
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(135). Imperatorele îlii iubea atâtii de multi în- 
quâtă de şi nu era născută locuitorii romanii, totuşi 
intenţiona ali numi succesorulii săi(136) eli era 
quelii mare generali între toți quei lalţi ai im- 
periului(137). 

Apropinduse iarna Traiană ordonă qua trupele 
se ia cantonamente prin orașela, supuse, lăsînd qua 
restulii victoriilorii să le termine în anul fiitoră, 
ieri eli se întârse la Roma unde fu priimiti în 
triunfă(138). 

Îndată după sosirea sea la Roma, începu seriosi 
a ridica monunientele que avusese intenţiune ale face 
mai nainte de a pleca pentru orienții şi nu se știe 
positivii qudţi ani a avută fericirea imperiul ali 
avea, în capitala lui(139). | 

Consultinduse chronologii moderni şi probesă quă 
întârcerea, lui Traiani în Roma trebue să se fi urmații 
în anii 108 saii 109 (alu Romei 860) (140). 

Dupe solicitarea Senatului şi propunerea lui 
Nigrinus, tribun ală poporului, imperatorele po- 
pri pe advocaţi d'a priimi plată dela clienţii lori; 

(135) Buseb cart. IV c.t. 

(136) Euseb ib. 

(137) Amm. Marce. cart. XXIX, 
(138) Nequi uni historică nu însemneasă precesi anuli în quari 

se întârse la roma. 

(139) Tillem. not. 17, 21, şi 22. Plin după întârcerea lui din 
Bitinia află pe Traiani la Rema quătre anulă 111 sait 112 vegdi Nouv. 
Biog. gener. vol. 45. p. 59%. 

(140) Noăl des Vergers şi Tillemont,
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pentru quari Pretorianuli Licinius Nepos, luîndii or- 
dină a face să se execute aqueste disposiții afișă 
unii decretii a] Senatului quă părţile în judecată, 
mai înainte de a se începe pledoaria causei lorii, 
să jure qui nu a datii sai quăd nu a promisii ni- 
micii advocaţilori(] 41). Quătre finele anului 109 
Traianii pentru succesile que avu generali s& în 
diferite țări, luă titlu de Imperator pentru a VI 
6re (142). 

PLINIU sE NUMEȘTE GUVERNATORU AL PROVINCIILOR 
_ByTInEI ŞI PONTULUI. — CORESPONDENŢA ȚINUTĂ ÎNTRE 

TRAIANY ȘI PLINIY ASUPRA CHREȘTPINILORU. 

Abusurile quele mari „quari se comitea în pro- 
vinciile Pontului și Bytinei, decise pe Traiani qua 
fără a mai consulta pe senati st numâscă uă per- 
s6nă demnă și onestă qua să administrese aqueste 

“provincii, aqu6stă persână fu Pliniii quelă tînără 
“quari se şi trimese îndată qua guvernatorii(143), 
“unde plecă quătre mediii-loculii anului 109 sai 110 
(144). Eli fu însărcinați quu deosebire a examina 
cheltuelile şi veniturile orașelori din provincii și d'a 
suprima cheltuelile de prisosi(145). 

În timpulă şederii lui Pliniii în aqueste provin- 
(141) Plin. epis. 5 ep. 14. 

- (142) Golz, p. 64. 

(143) Tillem. sur Trajane, art. 23. 

(144) Nouv. Biogr. gener. T. 45 p. 594 

(145) Plin, epis. 5 ep. 19.



'70 
E Yi 

cii, quari ţinu 18 luni(146), se ţinu uă corespon- 
denţă intinsă între elă şi imperatorulii, guari fiindă 
uă seri6să materie historică, trebue să reproducemă 
quote-va din ele que a adresatii imperatorului și ră&s- 
punsurile que a avută : 

«Este constanta mea practică, Dâmne, d'a te consul- 
«ta la. t6te dubitaţile mele. Quari altul pâte mai bine 
«dequdtii tine, a deslega neînțelegerile mele, sai a 
«lumina erorile mele? N'amii fosti nequi uădată 
«chematii la instrucțiunea, nequi la judecata vre 
«unul procesă pentru causă de Christianismă; și 
«astfel sânti la îndoială que merită d'a fi pedep- 
«sită în aquestă casii, și până la que gradii trebue 
«să se aplice saii rigârea pedepsei sai exactitatea 
«cercetărilorii. Nu ami fostă puţinii ambarasatii d'a 
«nă decide asupra, unorii caduri daqua este binea 
«se face uă diferență de etate, saii daca agquei de 
auă etate minoră trebue tratați qua persâne mă- 
«ture; dagub căința merită pardoni, saii daquă a- 
«quelă quari a fostă chreştinii nu obține ertare în= 
«cetindă d'a mai fi; saii daquă trebue numai sin- 
«gurii numele s&i să fie pedepsiti, chiarii quândi 
«nequi uă crimă nu a săvirșitii, sai crimele quari 
«însogiescă numele. Iată conduita provisorie que 
«ami avută quătre aguei quari mi sa denunțiată 
«qua chreştini: lamii interogată daqud sînti chreş- 
«tini; după cererea, lori, le ami făcuti a două şi 

(146) Nour. id. p. 594.
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«a, treia -6re aquelşi chestiune amenințindui quu 

«mârte. Quândi aii persistată iamii trimesă subli- 

«iului, quăcă fără a examina aqueia que profesâsă 

«este criminalii, nu mami îndoitii quă queli pugină 

«opiniatritatea, şi obstinaţiunea, lorii inflecsibilă nu 

«va merita pedepsă. Printre aquei quari aii fostă 

«mai înfocaţi, sântii cetăţeni romani, pe quari iamii 

«deosebiti dintre quei alți spre ai trimete la Roma, 

«Atenţiunea, Wa urmări uă asemenea causă a în mul- 

«țitii forte multii numerulă după quumii se întim- 

«plă adesea şi mi s'a presantatii diferite specii qua 

«să mă decidă. Mi s'a presantatii unii memorandii 

«anonimi, conținândă uă listă de numele multorii 

«6meni. Darii aguei quari mi s'a presantată în a- 

«qu6stă, condiţiune, aii negatii quă sintă saii a fostă 

«vreuădată chreștini. În adevării ei a repetatii după 

«mine formulile de rugăciune que adresămii deilorii 

«noștri: aii oferită tămiie și vinii ehipului tăi, pe 

«quari lamii adusi expre quu statuele divinităţi- 

«lori; în fine ai blestematii pe aquelii quari se nu- 

«meşce christii. Basati pe aqueste probe ami cre= 

«dutii de datorie ai achita de acusaţiune. Quăqui 

«se spune quă daquă este vre unuliă adevărată chre- 

«Ștină nu se supune la nequi una din aqueste. S'a 

«găsitii alții quari aii declaratii quă sîntii chreștini, 

«Şi în urmă ai negată; alții chiarii aii declaratii 

«quă ai fostii altă dată, dâră quari nu mai sîntă, 

«de trei, saii de mai mulţi ani şi chiarii de dou&-
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«deci ani. Toţi aii adorată imagina tea şi statuele 
«deiloriă; toți au consimţitii a, blestema pe Christi. 
»În fine protesta quă t6tă erdrea loră nu a con- 
«sistatii dequdti quo se aduna într-uă di însemnată 
«mai nainte de r&sărirea, s6relui, şi acolo adora pe 
«Christi qua pe ună dei; cânta imnuri în ondrea 
«lui, și se lega prin jnrământi a nu face nequi uă 
«crimă, a nu comite negui uă hoţie, nequi violenţă, 
«nequi adulterii, a nu fugi dela, credința promisă; 
«a, au declara depositile que li se voră confia, după 
«quari se retrăgea, şi iarii se aduna din noii spre 
«a lua înpreună ună nutrimenti cormunii ŞI în0- 
«centi. Ei mai declarară quă se obținură de aqu- 
«este obiceiuri dela publicarea decretului, prin qu- 
«ară conformă ordinului t&ă, amiă interdisii întruni- 
«rile. Spre a mă încredința bine de faptă, ami or- 
«donații qua să se supue la interogatorii două fe- 
«mei sclave, și nu ami pututu descoperi altă cri- 
«Mă degquâtii uă superstiţiune plină de incertitudine 
«şi de nebunii. Pe aqueste considerente amă sus- 
«pendatii cercetările mele şi ami preferati a te 
«consulta, quu atâtii mai multi qud numeruli aqu- 
«elorii quari se găsescii în pericolii de acusare pen- 
«tru. aquestii faptii, este fârte mare, şi coprinde per- 
«s6ne de tâte etăţile, din ori que sexi şi din tâte 
«condiţiunile. Qudqui nunumai orașele, darii şi sa- 
«tele şi câmpiile sîntii infectate de contagiunea a- 
«Queştii superstițiuni. Quu tâte aqueste r&ulii nu este
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«fără remedii. Amii începută să vădă templuri qua- 

ari eraii mai deserte a se repopula; sacrificele so- 

«lemnele de multi timpi întrerupte, reluînduși 

«aquumiă celebritatea lori. Nu se găsea mai nequi 

«unii cumpărătorii pentru victime; astădi se văndi 

«multe. Din aqueste se probâsă quă daca, s'arii des- 

«chide calea căinței mulți 6meni sarii putea reîn- 

atâree le vechia lorii credință(147a).» 

Aquâsta epistolă ne este queli ânteiii actiă ofi- 

cială de uă mare val6re quari ne constată simpli- 

citatea şi inocența obiceiurilori primilori noștri 

părinţi chreştini; probă de quari nu este nequi uă 

îndoială, pentru gqud este scrisă de mâna aqielui 

qvari îi condamna la morte. Ea atesteasă înmulţi- 
rea pestu măsură a chreştiniloriă, în atâtii de scurti 

timpii dela naşterea lui Christi. Pliniii quari era 

ună omă învățată şi plinii de idei juste, fără a, 
examina bunulii sai r&ulă unei doctrine, condamna 

f&ră cruțare pe toţi aquei quari ţinea constantii 

la Christii. Traianii atâti de înțeleptă şi bunii dom- 

nitorii nu era multă dispusii contra chreştinilorii 

qua generalulii s&ă, quărui respunse la epistola de 
susii în termenii aqueștia: 

«Tu ai făcutii scumpulii mei Pliniă, după quumiă 

«trebuia, în discuțiunea causelorii aquelorii quari 

«ți sa denunțiatii qua chreștini. Qudqui nu se pâte 

«stabili uă lege generală, nequi uă formă de pro- 

(147a) Plin. epist. 10 ep. 43.
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«cedură quari să fie aplicabilă la tâte casurile. Nu 

«trebue să faci cercetări spre ai descoperi; daguă 

«suntii trimeşi în naintea tribunalului tăi și eşti 

«convinsi de culpa loriă, trebue săi pedepsești quu 

«aquea diferență daquă vre unuli nâgă qui este 

«chreștinii, şi prob6să declaraţiunea sea prin faptii, 

«adică adorândă deii noștri, chiarii daqud ai fostii 

«suspecți în trecutii, căința lorii trebue să le pro- 

«cure pardonulă. Qutii pentru membrele anonime, 

«nu trebue să le ei în considerațiune în nequi uă 
«afiacere. Este unii lucru de unii exemplu urâtă, 
«Şi quari nu se potriveşce quu timpurile nâstre.» 

Unii incendiii consumândii mai multe edifice pu- 
blice și unii mare numerii de case particulare în 
Nicomedia. Pliniii, ceru permisiunea a forma uă con- 
fraţie compusă de 150 persâne, quari s& pâtă da 
ajutorii în ori que momentiă în assemenea casuri. 
Traiani refusă : «S& nu uitămii, serie elii genera- 
«lulii, quă aquele pretinse societăţi de ajutorii n'aă 
«fostii mai adessea de quâtii ocasiuni de desordine. 
«Ori que nume le amii da, ori quari arii fi eau- 
«sele reuniunei lorii, oră quătii de scurte ari fi sean- 
«ţele lorii, este uni pericolii în essistența aqueloriă 
«confrații (147b) 

Agueste corespondenți suntii singurele cause que 
facii pe unii autori a condamna, pe Traiani qud a 
persecutatii christianismulii. De şi acesti impera- 

(147b) Id, id. 10 ep. 43,
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toră luminată pâte de zeluli superstiţiosii ali re- 

ligii sele, s6i pote înşelatii de uă greșită politică, 

prin quari credea periculosi statului ori ce nouă 

religie, quă-qui era obligată prin jurământulă que 

depusese la suirea sea pe tronii, quă va susține 

religia statului și dreptuli justiţiei, i-a motivati în- 

demnarea d'a pune uă stavilă propagării christia- 

nismului, însă nu quu atâta furie şi r&utate qua pre- 

decesorii şi qua cuccesorii săi. Historia eclesiastică 

conservă numele aquelorii părinţi quari a sufferită 

martirisarea, sub Traiani pentru fidelitatea lori quă- 

tre Christii. Quu-t6te aquestea unii autori prequumii 

Abbatele de Berault-Belcastel laudă prea multi pe 

Traiani qud5 elă prin calităţile quele dulci ale su- 

fetului săli nu persecuta în agqueliă gradii christia- 

nismuli qua să nu permită întinderea lui.(147c) 

ALY VI CoNsULATU ALU LUI TRAIAN. — TERMINAREA 

DRUMULUI DE LA BENEVENTU LA BINDU. — ROMA SE 

INDESTULESĂ DE APĂ. — FORUM LUI TRAIANU. — DESs- 

CRIEREA DIFERITELORU MONUMENTE ALE FORULUI. 

Qudtre anulu 112 (ali Romei 863) Traiani ob- 
ţinu consulatul pentru a VI 6re; în aquestă timpă 

se termina, drumuliă que pârtă numele s&i quari 

mergea de la Beneventa la Bindi şi piaţa traiană 

din Roma unde se înălțase Col6na lui în urma res- 

pelelori Daciei(148). 

(147c) Hist. de Peglise. t. I. p. 303. 

(148) Tillemont t. IV. p. 171.
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Roma fiindii lipsită de fontîni, Traiani ordonă a 
se aduce din laculă Sabatianus ună isvorii prin a- 
peducii quari și astădi esistă(149). Construcţia a- 
queştii întreprinderi avea uă lungime de 35 mile, 
parte pe snb pământiă parte pe arcade. De și rui- 
nati de goți în anuli 536, însă se repară, quătre 
anulă 1612 şi se termină la Ianiculii unde formâsă 
fontina Paulină. Uni forumi noi fu asemenea de- 
corată de opere de architectură, ale guăroră ad- 
mirabile ruine arată quă, epoca lui Traiani a fostă 
aqueia unde arta romană dobindise stilul queli 
mai înaltă şi eleganța quea mai majestuasă, 

Forum luă Traiană, complecta aquea admirabilă. 
serie de mărețe palate quari sub împeratorii pri- 
melorii secole, umplea, treptatii lunca ce desparte: 
Muntele Palatină de măgura Quirinală. Răgămân- 
duse pe forum lui Augustii, se întindea penă aprâpe 
de câmpulii lui Marte: opera quea mai intinsă și. 
qua mai miracul6ssă que pote să fi executată ar- 
chitectura, romană; aquestii monumențţii se compu- 
nea de: 

1. Arculi de triumfă înnălțată de senatii în on- 
n6rea, campaniilorii dace, și dărămatii din motive 
necunoscute, sub domnia lui Constantinii guellii 
Mare. 

2. Atrium, piaţă încongiurată de col6nne, cu sta- 
tuia, eguestră a, luy Traiană în mediălocii.  Inveli- 

(149) Orelli. No. 3306.
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şulii galeriiloră era decorate de cai de bronză au- 

ritii şi de trofee militare Inate della inimicăi. 

3. Bassiligua Ulpiană ţinută de două rânduri 

de colânne de granitii vânătă şi galbenii antică, 

quare forma în totală cinci sale. Pavagiii era de 

marmură, frigiană (pavonazzetto). 
4. Colânna Traiană, înpresurată de uă mică curte 

de 60 picere quadrate. 
5. Marea Bibliothecă Ulpiană, conservată în 

două părți de zidire (pentru litteratura latină și 

grâcă), una, la drepta, quea-l-altă la stînga col6nnei. 

8. Templul luă Traiani, consacrati de impe- 

ratorele Adriani. 

Spre a se putea obține spaţii necessarii pentru 

atitea, edifice, a trebuită negreşită a se curăța cul- 

mea care înpreuna Quirinalulii cu muntele Capitoliă, 

si a quărui înnălţime era mai multii de 40-metre. 

Inscripţia colânnei ne învață qud în dorința da 

perpetua suvenirulii unei întreprinderi atîtă de co- 

lossală, senatul ordonă ca înnălțimea aquellui mo- 

numenții să represinte măsura muntelui micșoratii- 

Autorii vechi sântii unanimi în admiraţia loră pen- 

tru Forum Traiană; chiarii după două secole della 

terminarea lui, quândă Constantinii își făcu intrarea 

sa triumfală în Roma, rămasse uimită înnaintea 

proporțiunelorii și magnificenţei acestei neimitabilă 

cap-de-operă(a). 

(a) Totalulă Forului există chiarii în secolulii ali LX quari este 
menţiouită în notele c ugărului Hinsiedel, p. 62.
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Planulii Forului quu tâte aquestea se pare a nu 
fi vă operă originală; în grandiosuli săi totală 
pregum și prin destinaţia sea, — quăci urma să 
copriudă sepulcru imperatorelui, — amintea unii pa- 
latii egiptenii construită la Teba şi cunoscutii sub 
numele de « Mormântulii regelui Osymandryas». Des- 
cripțiă pe quare uni historici greci, contimporanii 
cu Caesarii, ne a datii din aguellii celebru monu- 
mentă, inlesnindi d'a descoperi mari annalogii quu 
Forum. Unii pilonii, adică uă portă compussă de 
două turnură piramidale, servea de intrare la mor- 
mentul regelui, precum arculii de triumfă conducea 
la atrium lui Traiani. A questii atrium, singuri este 
copiatii după peristilulă egipteanii, curte quadrată 
înpresurată de coldnne, şi în quare se vedea sta- 
tuia colossală a mortului quu unii şirii mare de 
bas-reliefuri represantândii resbellele lui Osyman- 
dryas contra revoitaţilorii din Bactriana. După tre- 
cerea unei a două porţi, se conducea în uă sală 
hypostylă susținută de uă, mulţime de colânne şi 
destinată, ca Basilica Ulpiană, la seanţe judiciare. 
Uni coridorii ducea la Bibliothecă, numită «spi- 
talulii suffletului» ; după quare la uni templu con- 
sacratii mareloră divinități, prequm şi la regele re- 
posatii unde era înmormântați. 

Col6na Traiani este daqua nu mă înşeli, uă i- 
mitaţie a celebrei Panium a Alexanârii. 

Nu mai este indoială,quă Architectorulă forului,
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Appolodor din Damascii, alle quărui tâte proecte 

pârtă semnulă unui gusti forte pronunţatii pentru 

arta colosală, s'a inspiratii de studiile minunilorii 

din Egiptii. Din nenorocire avem prea pucine scri- 

eri biografice asupra aquellui mare artistii, şi afară 

de colână. Eli este aquelii quari la 104, făcu ma- 

rele podii de peste dunăre 'și quari propusse ună 

colossii al Lunei, pe quând era obligatii de a mari 

statuea, Neroniană a S6relui, quare decora Palatulă 

auritii. Sub domnia lui Adrianii, Apolodor cădu 

în disgrație; princiulii quare ordonasse derămarea 

podului dunărei se simţi ofensată de vivacitatea 

obicinuită a critecei artistului quarui îi răspunse 

prin uă condamnare la morte. 

Colnna Traiani se compune de patru părţi : de 

sub-basă, de pedestali, de fusul curonatii quunii 

capiţelă dorianii şi de statuia imperatorului. 

În sub-basă se afla camera sepulerală destinată 

a priimi cenușa lui Traiani. Ea fu înadevării de- 

pussă în uă urnă de aurii, feră a se putea spune 

dagqua aii stati aqui multi timpi. Este probabilă 

quă după luarea Romei, la 24 augustii 410, Visi- 

goții, lacomi de tesaure, violară mormântulii ; quăcă 

quândi papa Sixt-Quint îl deschisse, bolta se află 

g6lă. Astăgi este zidită, măsură que sai credută 

necessară pentru a assigura soliditatea, col6nnei, a- 

tit de ori compromissă de cutremure de pământă. 

Statuia lui Traiană de bronz (aurită?) pusă în
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verfă, wa fosti cu putinţă a resista injuriiloră se- 
colilori barbare. Imperatorele era representati în 
vestminte militare ţiindi într'uă mână cârja, şi în 
quea, altă este probabilă uă Victorie pusă pe ună 
globii. La 1587, Sixt-Qauint înlocui acâstă, statuie, 
dărămată de multi timpii, quu aquea a Sântului 
Petre, făcută de aramă aurită, înnaltă de 19 pal- 
me romane. Domnulii apostolilorii, quu facia către 
Vaticani, ţine în mâna drâptă evangeliea şi în stânga, 
cheile. - 

Col6na Traiani este uă col6nă pe care architec- 
ţii romani uă numea columna cochleta (xoxyhuc), din 
câusa scărei învertită (cochlea, xoXMas) făcută in 
lăuntru şi conducândii la verfii, Agquâstă scară are 
1S5 trepte luminate de 43 ferestrui (rimae). 'To- 
taluli este formati de 29 iespedi mari de mar- 
mură albă de Paros, din quare 8 sunt ia pedes- 
tală, una la basă, 17 la fusul stilpi, 1 la capulă co- 
l6nei și 2 la acroterii. Ferestrele şi scările în for- 
mă de melci suntă tăiate chiară în fie-quare lespe- 
dă, formate ca fusul morei. Historia quelorii două 
resbele contra Daciloră este representată pe unii 
ruloii (volumen) de bas-reliefari quari şerpuescii în- 
prejuruli col6nei în 23 spirale. 

Apreţuite din punctul de vedere ali artei, a- queste sculpturi pârtă semnuli distinctivă ali se- 
colului loră. Totalul este grandiosă, conposiţia, a-



31 
Dog 

vută şi variată la infinită, stilul unei nobleţe, de 

uă putere, de uă energie incontestabilă. 

Quu quâtii spirala (sucitura col6nnei) se înnalță, 

quu atitii bandă (faşei) devine mai lată ; ărindă fi- 

_gurele în măsură que se depărtesă de vedere, ar- 

tistulii a făcut astfelii qua tâte părţile operii selle 

să se destingă quu uă egală facilitate. S'a creduti 

que pe bas-reliefuri a esistață semne de culdre şi 

apreţuitori competenţi ai conchisi din aqusâstă, pote 

răi apropo, quă col6nna aii fostii lucrată cu sculp- 

tură polychronă. Aquâstă asserțiune, contradissă de 

multi! timpi se pare a nu se basa pe probe seri- 

6sse; este maiaprâpe de adevării quă s6rele de şâpte- 

spredece secole, foculii cerului și incendiurile pa- 

latelorii Forului ar fi produsi aquesti felii de iri- 

taţie que se vede astădi pe colână. Partea despre 

m6diă di și expusă la ploi a sufferiti atît de multi 

înquâtă epiderma figurilori este mai de totii ștârsă. 

Aferă de aquâstă fusuli, colânnei are patru-spre- 

dece semne assemănate cu loviturile projectilelori 

de tunii: elle însemneasă loculii que occupa se6bele 

de bronză scâsse de barbari. 

Col6nna lui Traiani urma să fie, după ideia ar- 

chitectorului unu felii de etalonii metricii măsurândă 

100 picere romane (29 metre 626 cent.) începândă 

della briuli basei până la abacu (virfulii) quare în- 

coron6să capitelu. Verificaţia aqueştii cifre autentice
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datorată lui L. Canina(a) a permisă examinarea 

distanțelor mărginilori militare ale drumului Ap- 

pienne şi da determina, quu quea mai mare acu-! 

rateță vechia millă romană. Dar după quum Apol- 

lodori își propussese d'a arrăta tot-d'uă-dată în- 

nălţimea d€lului tăiatii (curăţatii din fagia pămentului) 

pentru construcţia Forului, se vădu silitii Wa afunda 

pedestalulă, quare de atunci deveni multii mai josă 

avendii în vedere proporţia gigantică a colânnei. 

În al X-lea secolii (975), colânna 'Îraiani ser- 
vea de clopotară unei mănăstiri construită pe lo- 

cul vechiului Forum. Ea ţinea de biserica, Sântului 
Nicolae, quândii, la 1162, municipalitatea Romei uă 

alătură monastirei Sântului Cyriaciă, şi opri, sub 

pedâpsă de morte vătămareă quellui mai frumosi 

ornamentii historici alli Oraşului Eterni. 

(a) Deosebi de Canina, D. Aur6s (Etudes des dimensions de 
la colonne Trajane au seul point de vue de la mâtrologie. Nimes, 

1863) probesă quă tâte dimensiile monumentului sânt regulate 

după systemulii modulară, şi quă înnălțimea reajlă a colânnei 

(29m,9092) întrece măsura theoretică (100 picere, eguivalindi quu 

29m,626) quu aprâpe 30 centimetre. Comparindu-se măsurile luate 

quu uă mare exactitate de Piranesi cu aqueia (adessea greșită) 

publicată de D. Lâveil (Encyclopâdie d'architecture, -6e annse, pl. 

66, 67, 68), se dobindesce resultatela următâre: 

fnnălţimea acroterului . . . . „9,9136 
Înnălțimea, totală a colânei în starea, sa actuală 38m,2215 
Diametru inferiori . . . . . . . . . . SmIll2 

Diametru superioră . . . ue 2,9259 

Sub basa, astădi afundată prin “tonălţarea pământului, se com- 
pune de nouă trepte; mai multi, uă dată exista, sub acroteră uă 

Jespedă de marmură în quare statuia era săpată. Totalulii măsura 

pâte 140 picere romane (Aurăs, p. 77.)
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Duoi papi ai ilustrată regnulii lorii prin intel- 

ligenta attenţie que ai datii operei lui Apollodoriăi. 

Pauli III Farnes (1534—49) ordonă da ridica 

tâte dărămăturile que acoperea basa, qua liberi să 

se pâtă umbla în prejurii. După aquesta, Sixtu- 

Quintii, la 1587, însărcină pe architectulii sii, Do- 

menico Fontana, d'a dărăma casele din prejuri şi 

a opera restaurarea guari i se va părea necessariii, 

şi da construi zidul din prejurii. 

Columna lui Traiani de mai multe ori a servitii 

de model pentru alte col6nne trionfale(a). Aquea 

a lui Marcu Aureliii, înnălţată după campaniile selle 

germanice, şi aquea a pieţei Vandom, consacrată 

în memoria Armatei quellei Mari francese, nu sint 

de quât copii frumosului monumentii(150). 

ÎMPRESIUNEA LUI CONSTANTINU QUELU MARE LA VEDE- 

REA FORULUI. — CANALULY DE SUEZY FĂCUTU DE IRA- 

IANU — SERVICIULU POSTALY SE PERFECȚIONESĂ — Ca- 

NALULUY TIBRULUI —— A DOUE CAMPANIE A LUI TRAIANU 

IN ORrenrU. — CUTREMURULU DE PĂMENTU IN ANTIO- 

OHIA. QUÂNDY IRAIANU SE RĂNEȘCE. 

Quândii Covstandinii guelă Mare veni pentru pri- 

ma 6re la Roma, admiră atâtă de multii colosalele 

monumente ale lui Traianii în qutii credea quă a- 

(a) Fără a se vorbi de colânna Congresului la Bruxelli, de 

colânna Juillet pe piaţa Bastillei, și de colânna Alexandrină la 

Petersburgă. 

(150) Froehner, la celonne Trajane.
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gueste nu sunti producţiuni de mâinile omului şi 
simțindu-se în neputinţa de a le compara quu al- 
te monumente și uimită de strălucirea col6nelorii 
que înconjura statuia equestră a lui Traiani dise: 
quă quelă puţinii va turna, unii calii de bronzii quară 
va fi mai bună de quâtii a lui Traiană : «Ast-felii 
vei avea uni calii, răspanse persanulii Hormisdasi 
quari era în suita lui; dar renunță ali locui în a- 
semenea nobili grajdă(151). Canalul de Suesă este 
iarii uă operă a lui Traianii şi quari nu sa ter- 
minati de qustii după mârtea lui(152). Serviciulii 
postali prequumă şi cărucidrele de poştii inventin- 
duse de Augusti, Traiană le perfecţionă întruni 
modii mai practicii(153). Elă construi ună drumă 
mare împetritii quare taecea prin tâte țările bar- 
bare de la marea Negră ptnă în Galia şi pe quari 
quineva umbia quu mare facilitate şi siguranţă(154). 
Roma suferindii adesea de inundaţii din causa văr-- 
sării Tibrului, Traiană construi nn canală spre a 
diminua creşterea, riului.(155). 

La anulii 113 (al Romei 864) Traiani plecă din 
Roma(156) qua să începă a două compania con- 
tra părţilorii. Plecarea lui directii contra aquestui 

(151) Amm. Mar. car. XVI. c. 10. 
(152). Letronne. t. 1. p. 429, 
(153) Aurel. Vict. in. ep. 
(154) id. 
(155) Plin. epist. 8. ep. 17. 
(156) Nouv. Biogr. Gâner. t. 45. p. 597.
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poporii nu dete nequi uă bănuială spre a se rescula 

contra romaniloră, quăqui Cosroe ceruse chiarii unii 

ajutorii imperatorului qua să restabilese desardinia 

poporului săi resculatii(157). Quânâii părții înțelese 

planul imperatorului provocară pe vecinii lori a 

lua armele contra lui şi ridicară uă armată for- 

midabilă. 
După mai multe lupte parțiale que avu Traiană 

în tâmna anului 114 se întârce în Antiochia ca- 

pitala Syrii, quari din causa unui cutremnrii de pă- 

mântă în timpuli ernii fu mai de totă ruinată. A- 

questii orașii era plini de trupe romane, de dife- 

riți dignitari streini ai poporelorii din Asia, de uă 

mulțime de particulară quari avea afaceri la curte, 

de comersanți, curioși, astfeli înqudtii nu rămase 

nequi uni poporă din Asia, Afriaca și Europa 

quari să nu aibă uni represantantii la aquestă 

calamitate şi toti imperiulii romani se sufferi într'- 

unii singură oraşii. Cutremurulii fu însociti de mai 

“multe trăsnete, de uă furtună teribilă şi de ună urletii 

înspăimiîntătorii que se audea pe sub pămiîntă. 

Cutremurulă queli mare se simți mai multă la 

23 Decembre. Traiani scăpă cu mare dificultate prin 

ferestra camerii unde îlii surprinse aquestii înspăl- 

mântătorii accidentii şi căgdândii în stradă rănitii fu 
ridicată de uni trecătorii conducândulă departe de 

ori que edificii în hypodromii petrecând restulii 

157) Dion 68. 25
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timpului qustă ţinu cutremurulii în aguestii loci. Ast- 
felu se scăpă viaţa unui Prinţ atâtă de iubitii și 
adoratii nu numai de poporulă romanii arii chiară Şi 
de cerii. Răul se simţi în uă mare întindere a țării, 
darii partea quari suferi mai multă calamitate fu 
Antiochia gua centrul cutremurului. După tâte pro- 
babilităţile numărului victemelorii a fostă mare, în- 
tre quari Consululii Pedo sdrobită în ruinele lo- 
cuinței sâle. Quândiă liniștea se restabili, se căută 
prin d&rămături corpurile aquelorii „quari putea să 
fie necesarii ori que ajutorii. Intre vii nu se găsi 
de gudtă duoi copii unuli quu muma sea vie, quari 
îlă nutrise şi se lăptase însuși quu propriulă săi 
lapte; quelă altă quari sugea peptulă mumei sele 
mârte.(158) 

TRAIANU SE PHOCLAMĂ IMPERATORY PENPRU A VII, A 
VIII și AIX 6Ră. — ConsuLragga ORACOLULU: HeL10- 
POLIS. — PODUL DE PESTE TIGRU. — SUPUNEREA ADIA» 

BENEI, CHALDEII șI BABILONULUI. 

În primăvara anului 115 pe quândii înqud Tra- 
iană se afla în aquestă orașii trupele sele sărbindii 
victoriile que se repurtase asupra diferitelorii po- 
p6re îli proclamară de imperator peutru a 7, 8, 
şi a 9 6re(159). 

Traiani simţindu'şi puterile 6re quumii slăbite și 
(158) Dion. 68. 25. Ruseb. Chron, 
(159) Gruter. p. 218. goltz. p. 65 66.
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mai nainte de a începe campania, quu îndemnul a- 

micilorii şi generalilorii săi voi a consulta oraco- 

lulă Heliopolis din Phenicia asupra succesilorii res- 

belului que era să întreprindă. Aquestii oracolă a- 

vea uă reputaţie din quele mai mari pentru popo- 

rulă din prejură. Traiani nu era credulii și voia 

qua. să pue la încercare pe deuliă mainainte de ai 

încredința, confiența lui(160). Îi trimese uă hărtie 

albă, bine sigilată, cerândii r&spunsii asupra coprin- 

sului. Preoţii quari serveaii oracolulii, ştia quu mare 

dibăcie a deslipi plicul fără a se cunâsce. Ast-feliă 

răspunsul la consultaţiune sâi mai bine la risulă 

imperatorului, fu uă chârtie asemănată lui, fără, 

nequi uă literă scrisă. Imperatorele nu bănui nequi 

quumii frauda și ast-felii credindu-se asigurati de 

divinitatea oracolului, îi adresă în ună plici sigi- 

latii qua şi quelii ântâiii uă consultaţiune seri6să; 

prin quari îlii întreba asupra sârtei que voia a cu- 

nâsce şi dagua se va întârce la Roma învingători 

asupra părţilorii. Deuli pretinse quă nu p6te Şci a- 

tâtii de multii spre a satisface pe imperatorii asu- 

pra unei asemeni questiune, quu tote aquestea, îi 

trimise dreptă respunsi ună symboli enigmatiqi 

şi susceptibili de mii de interpelaţiuni diferite. Era 

uă nuia de viță ruptă în bucățele. După aquestiă 

evenimentă, oracolul nu lipsi de a se justifica și 

de a găsi în răspunsulii săi uă adevărată pregicere 

(160) Macrob. Sati. cart, 23.
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a morții imperatorului. Se pretinse quă nuiaua Tup- 
tă represinta, corpulii imperatorului redus în ce- 
nușă şi dusii în aquâsta stare la Roma(161). 

Traiani mindru de sucesele que avu anii trecuţi, 
plini de confiență în sine şi în armata sea; necunos- 
cândă adevăratulii sensii ală semnului que obţinu qua 
răspuns de la oracolii, începu resbeluliă quu începerea 
primaverei indreptindu'și mersulii quătre Adiabena, 
quari făcea parte din Assyria. Qua să pătrundă aqui 
trebuia să trâcă Tigrul şi prin urmare era abso- 
lutii necesitate a se stabili ună podii peste aquestii 
fluvii. Țara, fiindă lipsită de lemne de construcție 
trebiiia să se găsâscă unii mediii-locă a se reme- 
dia aquesta lipsă; pentru quari Traiani construi în 
pădurile vecine ale Nisibei unii mare numeri de 
vase, şi alii quari părţi să se pâtă, desface Şi aşiega 
după voință. A queste încărcânduse în căruţe se trans- 
portate pe malurile 'Tigrului, îndreptulii Cordienii. 
Aşiedarea podului nu se putu face fără dificultate 
quaqui barbarii se preparase a opri lucrarea, și 
prin dese atacuri neliniştea pe lucrătorii şi arma- 
ta romana. Îndată que quele ântâiii vase fură, strinse 
şi date pe apă, pline de soldați legionari opriră 
quu înlesnire ard6rea îndrăsnâţă, a inimicului. Quândii 
barbarii vădură quă uă mulțime de vase sunti pline 
quu soldați, quari se părea quă esii din pământii întruă 
țeră unde nu creştea de lociă arbori, începură a da 

(161) Malala Chroni. II. p. 119.
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dosulii de frică, lăsindit a se termina stabilirea po- 

dului pe quari Traiană îl trecu(162). 

Nota. Metoda quu quari romanii construia po- 

durile volante fiindii, f6rte interesantă nu putemii 

trece quu vedere a nă da uă descripțiune mai alesii 

pentru simplicitatea lorii. Vasele que se destina pen- 

tru aquestii scopii, eraii de uă lărgime fârte mare, 

şi se punea a pluti pe lingă malii queva mai însusii 

de loculii quari era decisii pentru stabilirea podu- 

lui. La semnalulii datii se slobozea unuli din aquele 

vase, quari se scobora urmăndi cursulii apei pe 

lîngă malul pe quari romanii erai stăpini, şi quând 

se vedea sositii pe loculii însemnată, se arunca în 

apă unii coşii mare plinii qnu petre, ţiinduse de uă 

fringhie qua în locii de ancoră spre a popri va- 

sulă. În aquesti timpi pe quândiă se sprijină despre. 

cursuli apei, se prindea de quea laltă parte de us- 

catii quu fringhii tari. Spre a se acoperi spaciulă 

que se lasa între mali şi vasi se punea scânduri 

una lingă alta, stabilinduse astfelii comunicaţiunea. 

Peste golulă que lasă vasulii în năuntru se punea 

diferite obiecte qua să se pâtă face uni loci pro- 

priii umblării. Restuli lucrului nu era dequdtii 

u& repetire a quelori descrise, aruncânduse de rândiă 
quâte unii vasă, lipinduse de queli altii până quândii 

se ajungea la malul opusii. Quelă din urmă vasi 

(162) Dion. 68. 26.
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quari atingea malulii avea unii turnă, uă pocrtă şi 
plinii quu catapulce, sai de maşine a arunca să- 
geţi(a). | 

Pe quândi Traianii supunea Adiabena și intra 
în Ninosii s6ă Niniva, în Arbela și Gaogamela ce- 
lebre prin victoriile lui Alexandrn guelă Mare ge- 
geralii lui supunera Chaldeio şi Babilonulii(163). 

TRAIANU VISITESĂ BABILONULUYU UNDE MURI ALEXANDRU 
QUELUĂ MARE. — ÎNTRABEA ÎN CAPITALA PARŢILORU, — 
TITLU DE PARTICY. — PROOLAMAREA DE IMPERATORY 
PENTRU A X ȘI A XI GRE. — ÎMPERIULY ROMANU SE 
ÎNTINDE PENE LA INDII, — SUPUNEREA ARABII. — ÎNDIA 
RECUNOȘCE DOMINAȚIA ROMANĂ, — REVOLTA EBREILORY, 
NIMICNICIBEA LOBRU— TITLU DE IMPERATORU PENTRU A 

XII şi XII OBE. 

După aqueste victorii imperatoruli trecu înapoi 
Tigrulii şi coborinduse în pământulii Babilonului, 
intră foră niqui uă resistență în capitala lori una 
din quele ș6pte miracole ale lumii. Eli visită aqui 
casa, unde muri Alexandru queli Mare făcându-i-se 
uă ceremonie demnă de dinsuli(!164). Puterea păr- 
țilorii nu numai se slăbi prin resbelulii que le dete 
romănii qui chiarii şi prin revoluțiile interire la 
quari era supusă ţera lorii. Ast-feli Traiani pro- 
fitendii de slăbiciunile lori, se simți în putere a 

(a) Suida. 
(163) Tillemont. t. IV p. 245. 
(164) Dion 68. 27.



ŞI 
DS 

merge contra capitalei lori. Urmândă aquestii planii 

trebuia, negreșitii a trece iarii Tigrulii și spre a 

putea, transporta materialulii podului que construise 

pentru trecerea în Adiabena, se decise qua în l0- 

culii unde voia aşi stabili aguumi podulii, să scurgă 

uă parte din apele Tigrului în Fufrată prin cana- 

lulii vechii Naarmalcha, construiti de regii Babi- 

lonului ; darii observândă qud nivelulă Eufratului 

în locul unde începuse a săpa canalulii se afla 

mai ridicati de qudtii aqueli ali Tigrului quari 

prin repediciunea apelori ari fi făcută uă navi- 

gaţie dificilă(165), renunţă la aquestii proiectii și 

transportă totii materialuli podului pe uscat în sănii 

întmunii loci unde quele două riuri sintă puținii 

depărtate unuli de altuli, și construi ună podii peste 

Tigru; lvă Seleuca şi in curândi posedă şi Ctesi- 

fonii, atunci capitala parţilori şi în urmă a perși- 

lori(166); în aquestă orașii prinse pe fiica lui 

Cosroe și luă tronulii de aurii ali regilori Parţi- 

lori(167) iarii Cosroe scăpă quu fuga quumii putu 

foră a se mai gândi la thesaurile sele. Aqutstă 

victorie atât de strălucită îi procura din partea 

Romei titlu de Partică, şi soldatii îlă proclamară 

de imperatorii pentru a X şi a XI 6re(168). 

Senatulă deosebitii de aqueste titluri que asociă 

(165) Amm. cazt. XXIV. Cellar. Geogr. Ant. UI. 16. 

(166) Dion 68. 25. 
(167) Spart. in Adr. c. 13. 

(168) Noăl des Vergers.
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aquestui imperatorii atâtii de mare în calităţile su- 
fietului săi şi priimindi nuvele pe fie-quare di de 
succesele repurtate de legiunile romane asupra i- 
nimicilorii Romei, permise lui Traiană a intra în 
capitala imperiului în triumfă de quite ori va voi(169). 
Portulii Ancona quari punea în comunicare Marea 
Adriatică quu Italia, proectată de Traianii înquă 
pe quândiă era în Roma, avu fericirea a se termina 
în aquesti ani, pentru quari atotii poporulii gusti 
şi senatulii îi aducea mulțumire lori prin diferite 
demonstrațiuni şi inscriindui numele pe diferite mo- 
numente quari să probese posterităţii gloria şi fap- 
tele sele ilustre. 

Luarea Ctesifonului nu numai îlă făcu stăpînii 
peste tâte iocurile din pregiurii, darii chiarii şi pe 
quele mai depărtate, supuse pe Marcomani, pe Car- 
duini, Antemisia uă provincie mare din Persia ŞI 
toti teritoriulii situată d'intre Babylonii şi Indii (171), 

„Assiria, Mesopotamia şi Armenia recunoscându-se 
din noi provincii romane se obligară a plăti uni 
tribută anualii, ast-feli limitele imperiului se întindea 
în partea despre orientii până la Indii(172). 

In primăvâra anului 116 Traiani părăsindii 
Antiochia, se puse din noii în călătorie spre a 
visita locurile învinse, unde găsi totulă liniștit 

(169) Dion. 68. 28. 
(170) Onup. in fas. pag. 219. 
(71) Eutrop. 
(172) Ammian. cart. XXIV p. 265.
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şi în pace. Dorindi a vedea golful Persicii se 

ambarcă quu trupe pe nave şi quu totii timpul 

furtunos, quu t6tă. rapiditatea rîului, quu toti 

fuxulii mării, pluti în josul Tigrului facându-se 

stăpînii pe Mesena, uă insulă formată de Tigru la 

gura lui şi inpuse tributii regelui ei numiti Atam- 

bilii. După agueste Traianii nemulțumindu-se quu 

aqueia, que poseda merse quu victoriile până aprâpe 

de Oceanulii Indianii unde vădendi uă navă quari 

călătorea qudtre Indii gise: «Daquă aşi fi mai june, 

de sigurii purtamii resbelă «ÎIndianilori.» Eli voia 

prin aquâsta a urma exempluli lui Alexandru queli 

Mare daca providenţa nu era în contra lui(173). 

Flota romană împărțită în mai multe escadre 

impuse dominaţia sea tutulori țărilorii mărgi- 

naşe quu golfulă persică şi quu Oceanulii In- 

dianii despre Arabia si Persia şi se dice quă 

chiară uă parte din Indii recunoscu dominaţia 

romanilori (174). După aqueste Traiani merse 

totii pe mare prin Suduli arabii, prin golfulă ara- 

bici sai marea Roşie în Arabia petrâsă, reducândii 

din noii la ascultare pe locuitorii aquestii ţări quari 

se revoltase(175). Aqueste nuoi victorii ne compa- 

rate quu a neqai unui Caesarii, decise pe Senati 

a ridica lui Traianii uni arcii de triumfi chiar 

(173) Freret. p. 55..65. Eutrop. Dion. 68. 28. 

(174) Euseb. Chron. p. 206. 
(175) Arrian. in Peripl. Eryth. p. 6.
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în piagia que purta numele săi şi locuitorii Ro- 

mei imcepură a face mari preparațiuni pentru ali 

priimi quu ceremoniile quele mai strălucite, însă elii 

nu mai avu fericirea a se întrce în capitala im- 

periului, şi finituli acţiuniloriă sâle nu avu unii suc-. 

cesii buni qudqui quele mai multe popâre începu- 

ră a se revolta contra Romei, ba înquă quele mai 

multe chiarii masacrară trupele imperiale în garni- 

s6nele lorii. 

Dabia trecură, cincă-deci ani de la luarea Ieru- 
salimului de gqudtre Titu și evrei împrăștiați prin 

diferite orașe ale Asiei și Africii, amestecați printre 

locuitori, formîndii stată în stată și liberi aşi profesa, 

religa lori, așteptaii unii momenti favorabiliqua să'şi 

scuture juguli Romanii quci apăsa atâtii de tare. 

Profitândii de plecarea imperatorului spre Tigru, 

de nuvelile aflate quă în unele părți nemulțumirea 

este mare contra romanilor, dodată se resculară în 

Alexandria, în totii Egiptul, în Libia Cirenaică și 

începură a insulta locuitorii pacinică ai aquestoriă 

provincii şi a ataca chiarii. trupele romane quari 

eraii forte numerâse în aqueste locuri(176). 

In Egiptă, unde guverna generalul romanii Lu- 

pusii, sedițiunea degeneră întrunit resbelii fâ:te pe- 

riculosă; în quea ântâii lovire contra greciloriă, e- 

vreii avură mare reuşită, însă aquâstă victorie uă plătiră 

quu mari perderi quăqui grecii fugindii în Alexan- 

(176) Fist. Ecles. 18. p. 2. 

o
 

i
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dria unde se fortifiară bine, masacrară pe toţi e- 

yreil fără distincţiune de etate sai de sexii.(177) 

Evreii din Cirena quară eraii causa şi instigatorii 

agueştii revoluţii, v&dendii quă maii nequi uă spe- 

ranță de a fi ajutați de connaționalii lori din A- 

lexandria, sub conducerea unui Luca sai Andrei pe 

quari îl considera qua regele lori, atacară toti 

que le eşia înainte şi pustiindii câmpiile Egiptu- 

lui(178). Nemulţumiţi numai de a masacra obiec- 

tele furii lori; qua neşte tigri feroşi, mânca car- 

nea, victimelorii; îşi spălaii mâinile în sângele lord 

şi le purtai pieile lori qua veștminte etc. Pe u- 

nele le strivea, pe altele după que le supunea la 

diferite torture le arunca animalelorii selbatice qua 

nutreţi. Peste patru sute quinqui-decă mii locuitori 

din Libia și din insula Cipru își aflară mormentulă 

din mâinile aquestorii barbari, fără lege şi umani- 

tate... Quu deosebire barbaria lorii fu mai mare în 

Salaminia, unde după que nu lăsară quu viaţă, negui 

ună locuitorii, reduse în cenușă aquestii frumosii 0-: 

raşii şi unulii din quele mai-mară și mai populate 

din insula Ciprului(179). Despopularea Libii pro- 

dusă prin aqueste barbare crudisimi ale ebreilori, 

se simți atâtă de multă în qudti în timpuliă lui 

Adrianii fu necesitate a se trimete mai multe colonii 

spre a uă reinpopula(180). 

(177) Euseb. cart. IV. c. 2. 
(179) Dion 68. 32. 

(180) Oros. cartea VII. c. 12. Bus. in Chron.
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Aqu6stă purtare ne umană a evreilorii escită atâtă 
de multă pe Traiani în quotii se decise a le da 
uă penalitate după quumii merită nu qua umori 
monstri şi inimică umanității, qui qua la neşte a- 
nimale; pentru aquâsta trimese în Libia pe Marcus 
Turbo quu uă armată tare şi quu uă flotă spre 
ai ataca pe uscatii și pe mare. Turbo întilnindui 
le dete uă bătălie regulată, și toți quari se prinse vii 
fură trecuţi sub sabie. Aquestă bătălie de şi costă prea 
mulţi bravi soldaţi însa puse uă frică atitii de mare 
în trupele evreilorii que erai în alte părți înquoti 
se înprăștiară în tâtă lumea. Turbo înaintîndă ne- 
contenitii în interiorulii tării avu aface şi quu ma- 
urii pe quari prin mai multe loviri que le dete îi 
obligă a recunâşce puterea armelorii imperiale(181). 
Pe de altă parte trupele romane ajutate de locu- 
itori esterminară pe toți evrei din insula Ciprului, 
unde numele loră în urmă fu atit de urită pri- 
vită îuquâtă nu li se permise nequi uă dată a mai 
călca în pământnlă aqueştii insule şi aquei quari 
din causa unei furtuni, valurile mării îi arunca pe 
stîncele ei, dagua erai în Viaţă se sugruma în- 
dată şi corpurile lori se espunea pe câmpii qua 
să serve de uutreți păsărilorii ceruiui şi  fârelorii 
s&lbatice(182). | 

Evrei din Mesopotamia asemenea se resculară 
(181) Spart. 
(182) Dion. 68, 32.
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qua şi quei din Libia, însă generalulii Luciusii Que- 

tus îi sdrobi pretatindeni quu atitea putere înqudtii 

revoluţia que cusetă a ridica contra dominații romane” 

se termină prin a fi măcelăriți, şi aquei quari scăpa 

qua prin ună miracolii de urmărirea romaniloriă 

fură oblizați a emigra în ţările ne supuse impe- 

riului(183). Locnitorit quelori mai multe ţări que 

Traiani conchise în Orientii compiotindă între ei 

sub conducerea regilorii şi căpeteniilorii lori, ur- 

mară, esemplulii evreilorii. “Toţi qua întruă unire, 

ridicară armele şi masacrară sai puse pe fuga gar- 

nis6nele romane. Imperatorulă, feră a perde timpulii, 

fu forțatii de a trimete pe quei mai buni generali 

pentru quari etaşă contra lorit pe Lucius Quetus 

şi pe L. Appius. Maximus; aquestii din urmă fu 

învinsii şi omoritii, după mai multe lupte crincene 

que dete ebreilorii; iară Lucius avu quele mai 

briliante succese asupra inimicului: reluă orașulii 

Nisiba ; asediă şi luă quu asalti orașulii F.desa, pe 

quari îli reduse în cenuşă. Din altă parte gene- 

ralii Etucius Clarus şi Iulius Alexandrus, reluară 

Seleuca pe Tigru şi oraşele din prejurii quari se 

revoltase. Lucius dreptii recompensă pentru servi- 

ciile quele mari que adduse ţării sele adoptive, şi 

împarte imperatorelui, secondindulii în succesele sele; 

fa numită guvernatorulii Palestinei(184) guati, din 

(183) Dion. id. Amm. eart. XXIX. Tuseb. cart. IV. e. 2.. 

(184) Dion 68. 32. 
4
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t6te provinciile romane era mai multi locuită de 

ebrei şi mai multi dispuși de quotii alți populi la 

revoluțiune(185). Pentru aqueste victorii Traiani 

lua pentru a XII şi XIII 6re quari fu şi ultimul 

titlu de impăratorii(186). 

Â DUOA INTRARE A LUI TRAIANU IN CAPITALA PARȚI- 

LORU. — ÎMPERATORULU DĂ DE REGE PARȚILORU PE PAR- 

TAMASPATU — ĂSEDIAREA ORAȘULUI ATRA IN ARABIA— 

RETRAGEREA IN SYRIA. —- MALADIA LUI TRAIANU, MOAR- 
TEA IUi. — ADRIANU SE PROCLAMĂ IMPERATORU. — A- 
DUCEREA ȚĂRINEI LUI TRAIAN IN ROMA. — OAMENII LI- 

TERAȚI DIN TIMPULU AQUESTUI IMPERATORU. 

După quumi “diserămă, mai tâte popârele din A- 
sia se revoltase contra, romanilorii şi voia a scăpa 
de dominaţia lori, quari îi apăsa forte, însă prin 
dibăcia lui Traiană şi a generalilorii săi fură aduși 
la ascultare, rămâindii din toți regii aquestoriă popâre 
singurii Sambeli, regele Mesenii, fidelă până în fine. 
Parţii, de asemenea nu făcură nequi uă mișcare spre 
aşi redobindi vechia lori libertate, de tâmă qua, să 
nu se descopere planulii lori. qnari consista qua 
obținenjii ună rege din națiunea lori, să încerce 
ia urmă uă revoluţie generală Și după que puterile 
romanilorii vorit fi mai slăbite. Traiani înţelegândă 
planulă lori, şi qua să liviştâscă spiritele agitate, se 

(185) Spart. 

(186) Goltz. p. 86.
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decise a le satisface dorința, însă alegândiă pe uw-- 
nulii quari era din partida romanilorii. Chosroe, 
quari rătăcea pretutindeni cerîndii protecţia fostului 
săli poporii spre a fi reales de rege, nu avu nequi 
unii resultatii, din contra a atrasii mai multă ură: 
a imperatorului. Traiani qua să pue uă ordine unei 
„asemeni stări anormale de lucruri, își aruncă ochii | 
asupra. unui Partamaspates, forte puţină cimoscutii 
în historie, pe quari îl instală de rege quu qnea 
mai mare pompă. Pentru aquâsta merse la Ctesi- 
fonii, şi adunindă pe toţi. romanii şi parții quari 
se afla în oraşiă și prin prejurii, se arcă pe uă tri- 
bună fârte ridicată şi după unii discursfi magneficii 
asupra victoriilorii sele şi asupra fiitorului resultatiă 
ală întreprinderilorii sele, declară pe Parthamas- 
pates de rege alii parţiloriă, şi îi puse diadema pe. 
capi(187).  Agquesta în adevării rămase fidelă ro- 
manilorii, însă nefiind aquelii quari era plăcutii 
părților, nu putu a avea nequi uă autoritate asu- . 
pra supuşilori săi, qui din contră fu meprisatii 
şi considerată numai quu nume quă este regele 
lorii(188). 

În anuli următori, 117 (ali Romei 868), quari 
fu ali doă-decelea şi queli din urmă alii domnirei 
lui Traiani, fiindii consuli Nigerii și Apromanus(1 89), 

(187) Occon. p. 213. Berag. p. 163. 
(188) Dion. 68. 33. 
(189) Cassiodor in Fast,
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imperatoruli se porii quu armata spre Arabia, qua 
să dea resbelii Agarinieuilori, quari nu voia a mai 
recundşce dominaţia romaniloră, şi înaintindii prin 
deserturile quele mai mari, asediă oraşulii Atra(190). 
Aquestii orașii era una din quele mai tari forte- 
rețe, au era nequi mare nequi frumosi, însă fârte 
avută, qubqui aqui, adoriniu-se ssrele, popârele 
vecine venea de oferea daruri precise deului (191). 
Fortereţa era apărată prin însuși posiţia sea fisică, 
flindă. situată în ună piscii de munte în mijloculii 
unei câmpii pustii, și unde nu se găsea de qudtii 
puţină apă şi de uni gusti puturosii, lemne de focii 
şi pentru construcție şi furagii pentru cai lipsea 
Arşiţa sorelui se simţea forte multi în mijloculii 
unei asemeni câmpii, quari contribuia prea multii la 
resistenţa fortereţei asediate. Quu tâte aqueste obsta- 
cule naturate, mai totii dauna erei de luptatiă, abilita- 
tea lui Traiană, ajutată de bravura unei armate totă- 
dauna victori6se, asediulă înainta quu mare suecesii Şi 
spargerea unei părţi din murii fortereţii se efectuă 
(192), însă quândi era să se facă asaltul, fu res- 
pinsii quu mari perderi. De şi în perş6nă alerga 
călare în tote părţile spre a încunjura trupele, în- 
să înspăimântăndu-se de plâia de săgeți, de grin- 
dina, de pl6ia torențială, şi de trăsnete que cădea 

(190) Dion 68. 31. 
(191) Dion. id. 
(192) Hercd. cartea. II. p. 528.
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asupra lorii, se împrăștiară, retrăgându-se fără qua, 

imperatorulii să pâtă ai readuna spre a da, alii doi- 

lea, asaltii. In aquâstă luptă, chiarii Traiani era să 

fie rănită, de și se desbrăcase de semnele sâle im- 
periale spre a nu fi recunoscuti, darii părul săi 

quelă albii şi aerulă săii majestuosti, descoperindu'li, 

unii din inimici traseră quu săgețile asuprăi şi, în 

locă de alii lovi pe dînsulii, lovi pe unii cavalerii . 

din suita sea. După aquâstă nereușită, uă mulțime 

de mușce cădură pe tabăra romanilorii, în quătii 

nu numai quă neliniștea somnului trupeloriă, darit in- 

fecta chiară și apa şi nutrimentulă Gmeniloriă, pen- 

tru aquestea Traianii fu constrinsii a ridica asediuli 

aqueșştii fortereţe și se retrase în Siria quu restulă 

trupelerii în ordinea quea mai mare(193). 

Traiani petrecu iarna în Siria unde își făcea 

planulii quumii are să înceapă în primăvara fiitâre 

campania Mesopotamii, unde mai multe oraşe se re- 

voltase, qua prin aquesta să termine dominaţia 
romană în Asia, darit cădîndii maladii, îi strică pla- 

ali. Eli avu vni atacii de apoplecsie quari, de- 

generendi în paralisie, îli reduse la uă slăbiciune 

și la uă insansibilitate forte mare. Ast-feli se de- 

cise a lua drumulii quătre Roma, unde senatulii quu 

poporuli îlă invita a veni spre a gusta repausul 

în urma lungilori sele resbele. Plecândi, lăsă în 

(193) ion. 68. 31.
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Syria armata sea, confiindi comanda ei lui A- 

drianii(194). 

Aquesta nu avea nequi zelulă nequi capacitatea 

necesară a continua unii resbelă atâti de dificilii 

în timpulă quândii tâtă Asia occidentală era res- 

culată. După quumii maladia lui Traiană ţinu mai 

multe luni, ca dete ocasiune de eerte pentru suc- 

cesiunea la tronulă imperului. Nimeni nu avea mai 

multă pretențiune deguâtii Adriani, compatriotulii 

său, aliatului și ruda sea și actualmente parvenitit 

la unii gradii de posiţiune după quari nu putea fi 

de quâtii imperatori. 

In adevară Adrianii, basată pe aquestea, era si- 

gurii de succesii pe quari îlii cugeta înquă de quândi 

primise diamantul in mâna lui Traiani şi quândă 
Sura îi anunță intenţiunea imperatorelui de sigura 
adoptare. Quu tâte mijlâcele que punea Adrianii de 
a fi plăcută lui Traiană, aquesta nu avea intenţiune 
alii adopta, daqua nu se urma prin fraudă. 

Mai mulţi autori dică quă Traianii avea gândă 
a imita pe Alexendru queli mare, a muri feră a 
nuni nequj ună succesorii: proectă puţini demni 
de unii buni Princiă qua dinsulă, quari făcuse fe- 
ricirea imperiului în viaţa, sea, trebuia să, fie aten- 
tiv spre a perpetua, liniştea după mârtea, lui. Alţă 
autori dică quă avea intențiune a scri Senatului 
spre a alege unulii din quei quari îi va însemna 

(194) Aur. Victor. in ep.
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în epistola sea(195). Se asigură quă la uă petrecere 
învita, pe 6speţi ai numi dece pers6ne capabile de 
imperii; şi quă după unii momentii de gândire, 
dise: «Nu vă ceri degqudtii nouă, amii deja unulii, 
aquesta este Servien». Amicii imperatorelui propuse . 
şi pe Neratius Priscus, feimosti jurisconsuitii, quărui 
Traiani îi dise într'uă gi: «Daca destinele vori 
dispune de mine, îți recomandă Provinciile(196).» 
Espresiane quari probâsă quă elă se considera maj 
multă generalismulii statului dequotii monarcă lui. 

Traiani persistă penă la finită a nu adopta pe 
Adriani, din causă quă suposa quă causa maladii 
sele vine dela amicii săi. Porninduse pe mare spre 
a merge la Roma, şi trecândi prin Selinuntă în 
Cilicia, avu ună alii doilea atacii de apoplecsie din 
quari nu mai se sculă. Plotina ajutată de Tatianii, 
quari fusese tutorele lui Adriană, se făcu stăpină 
pe ultimile momente ale bărbatului s&ii. Liberă de 
a putea face que voeste, răspindi în publică uă 
pretinsă adoptare a lui Adrianii de qudtre Traiani, 
şi anunță pe Senată. Dar epistola subscrisă de 
Plotina, iarii nu de Traiani, nu putu descoperi meș- 
teșugita uneltire. Ea imită subscrierea bărbatului 
săii în quorii nu se putea considera qua plastogra- 
phie. In ultimile momente ale imperatorelui, Plotina 
a dis quă a auditii din gura lui declararea adop- | 

(195) Dion. 69. 9. 
(196) Spartian.
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tării lui Adrianii. Spre a se da unii credământiă a- 
questorii, se ţinu mârtea lui Traianii ascusă pentru 
qudte-va dile, ast-felii nu se scie data precisă a 
morţii, qui numai quă Adrian, quari era la Antio- 
chia, priimi ha 9 Augustii nuvela adoptării sele și 
la 11 aquea a morții imperatorelui.(197) 

Traiană nu a avută nequi ună copilii și nu se 
ştie daqua a avută vre-uă-dată vre unulii(198). Eli 
a murită în etate de 64 ani, şi a domnitii nou6 
spre-dece ani, şâse luni şi cinspredece dile, socotiti 

până în diua de unspredece Angustii, anuli 117 
după Christii (al Romei 870), quândă Adrianti începu 
a guverna imperiulii Romani, fiindi Consuli Quinc- 
tius Niger și Caius Vipstunius Agripa(198a.) 

Adrianii îndată que luă cârma guvernului, aretă 
unii mare zelii pentru a o nora imortalitatea părin- 
telui sei adoptivă. Eli îi facu nă splendidă pompă 
funebră în Selinunt, numinduse aquestă oraşii de 
atunqul TPraianopolii. Rimăşițile mortale prefăcân- 
duse în cenuşă, se depuseră în uă urnă de aurii şi 
transportate ln Roma de soţia nepâta lui Matida şi de 
Attianus, unde intrară în pompă peună cară triun falii. 
Urna funebră fu depusă subii col6nă Traiani. Aquestii 
faptă fu uă mare distincţiune pentru Traiani, de a avea 
corpulă înmormintată: în oraşii, lucru que nu sa 

(197) Dion 63. 33. Aurel. Vict. Dodvell. in Appendad dif. Cypr. 
Ocon. 1684. p. 67. 

(198) Themist. orat. 16. 
(198a) Casamb. in Spart. Not. c. p. 10
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întinplată nequi uă datâ dela fondarea Romei(200). 
Poporuli îlă puse între dei pentru acţiunile sele 
mari, virtuţi şi calităţi que servea de esemplu po- 
porului și supuşilorii săi, și în ondrea lui se insti- 
tui jocuri numite partice, celebrinduse mulţi ani în 
urină(201). 

Bpoca aquestui mare imperatori s'a memorată 

nu numai prin resbelele que dete inimiciloru Ro- 

ei, dari şi prin construcţiile diferitelorii monu- 

mente ali quărorii urme essistă până astăgi, baîn- 

quă unele bine conservate, resistindă 19 secole 

contra tutulor elementelori și violenţii 6meniloră 

barbari, pe quari quele mai multe le-amii descris. 

Edificiile publice saii restaurate de aquestii impera- 

torii și purtindi numele săi erai atotii de numerdse 

îngudtă Constandinii quelă mare îi plăcea a compara 

numele lui 'raianii quu parietera(202), iarbă quari 

se acață de ori que muri, quu t6te aquestea quei 

mai mari historică la numită architectorulă lumii 

(203). În trei secoli dela mârtea lui, se ura la Roma 
(290) Dion. 69. 2. Ciacon. col. Traian. Eusebius. 

(201) Themist, orat. 16. 

(202) Aur. Vict. ep. 

(203) Eutr. VIII, 2. Nottă. Intre alte construcțiuni şi momente 

ridicate de Traiani, să atribuite timpului săi, suntă şi aquestea,: 

In fagiă quu orașulii Maienţa pe riulii Maini se găsescii urmele 
unei fortificări romane. Ruinele castelelorii din Odenwalde. Podul 
de peste Rinii îndreptuli Maenţii, distrusă de Adrianii(a). In Spa- 
nia se vede urmele unui drumii pavatii în apropiere de Morota- 

es, două lege departe de Numangia pe lîngă Merida, ă Arganda. 

[al Facs, Mainzische Alierthiimer,
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fiequărui noii monarchii de a întrece pe Augustit 
în fericire, şi pe Traiani în virtute: Felicior Au- 
guste, Melior Trajano. 

De şi unii autori posteriori timpului lui Traiani 

aii disi quă aquestii mare imperatoră nu a fostii 

învăţatii, însă faptele lui ne probâsă până la evi- 

dență, quă şciințele quele mai nalte erai cunoscute 
lui, și chiară se pâte quu drepti numi și historicii 
făcândi comentarele resbelului Dacicii, din qua 
scrieri nu ne-a, transmisii timpulii dequstă uă slabă 
umbră(204); el încuraja atotii de multii științele, 
înqudtă epoca lui se pote felicita quă a fostă quea 
mai avută în philosophi, historici, oratori, philologi 
şi poeţi, între quari se distingi: Invăţaţii latini : 
O. Cornelius Facitus. Origina şi naşterea aquestui 
este necunoscută. Eli a murită în urmă de Traiani, 
Historia que a scrisii mai alesii despre Germania, 
și annalele historice are uă mare reputaţie. Pliniu 
queliă tinără îi aduce mari elogiuri şi îlă consideră 
superiorii sieși în genii. Era unulă din quei mai 
Aquesti drumit este construită în ală II şi în ali III consulată ali 
imperatorelui(b). In timpulă consulatului alti V ală lui Traiani se 
construi, în Spania, podulă peste Tagu lingă Alcantara, fiindă ar- 
chitectoruli stă Iulius Lacer; poduli pe Tamago, pregquumi și 
unii altulii peste Aufidus(c). Apeduculii și fânntâna, lui Traiani un- 
de se află biserica sântului Petre în Roma, în oraşele din Asia 
Sinopi şi Nicomedia.(d) 

[b] Francke, Geschichte Trajan's, . ” 
[e] Gruter CLXII,, 4. 

[a] Orelii. Pliniu epis. X. ep. 91-—92. 

(204) Priscianus LVI. — Vossii hist. lat. lib. [ pag. 162.
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mari oratori şi historici ai turnului lui Traiani. 
C. Plinius Secundus Caecill us, este născută la a- 
nulă 62 după Christă şi se trage din uă familiă 
nobilă. Eli a fostă crescută și educatii sub îngri- 
jirea fratelui sei queli mare, Pliniu naturalistul. In 
etate de 20 ani comanda legiunea din Syria şi Pre- 
tori fu în etate de 31 ani. Quu venirea la tronii 
a lui Traiani, elii ținu faimâsa panegyrică, lăudindă 
şi arătindă faptele aquestui imperatori. Epistolile 
sele ai uă mare reputaţie, mai alesii quă prin ele 
se amintesă numele a mai multorii pers6ne învă- 

„ate pe quari historia nu le însemnâsă și prin quari 

se conservă, descrierea faptelorii lui Traianti şi pro- 
pagării christianismului. Quătre anulă 41 ali etă- 
ţii sele iu numitii guvernatorii ali Bithynii și Pon- 
tului. Qua oratorii se pote numi între quei mai mari. 

Sextus Iulius Frontinus. Nu se știe data naşterii 
și origina lui. Este mortii în anulii 106 după Christi, 
Eli a scrisii uă operă asupra artei resbelului. 

Pompeius Saturninus. Naşterea, origina şi m6r- 
tea sui nu este cunoscută. Era unii poetii compa- 

rată quu Catullus și quu Calvus. Pliniu guelli ti- 
nărit laudă prea multă talentele sele pentru histo- 
rie şi dreptii. 

Titinius Capito. A fostă unii historici şi legistii 
eminentii. 

Lucius Annaecus Cornutus sai Phornutus, a fostii 

philosophă stoicianii, poetii şi gramaticii; a scrisă
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unii comentarii asupra lui Virgiliu Aeneus, uă carte 

asupra philosophii și despre natura deilori. 

M. Valerius Probus, a scrisă unii comentarii a- 

supra lui Virgiliu, de teniporum connexione, de no- 

„tis Romanorum interpretandis şi a corijiată textulii 

lui 'Terenţiu. 

Octavius Rufus şi Canius Rufus poeţi renumiţi. 
Calpurnius Piso, poetii elegiquă renumitii, pe quari 

Pliniu quelă tînără îlă laudă prea multă în epis- 

tola sea către Spurina. 

Paullus Passienus, poeti lyrică renumiti, imita. 

prea multii pe Horaţiu. 

Sentius Augurinus, a scrisă mai multe opere poe- 
tique comique. 

Vestricius Spurinna, poetii lyriqui de uă mare 

reputație. A fostii comandanti ali unei trupe cou- 

tra lui Vitelius şi a comandată provinciile germane 

după suirea la imperii a lui Traiană. A trăită 
177 de ani. 

Avrianus Antoninus, moșulă imperatorelui Anto- 
ninus Pius, de doue ori a fostă consuli şi quătre 
anulii 96 după Cheistă fu numită proconsuliă în A- 
sia. Orele de repausă le consacra Museloră; făcea 
poesii greceşti şi imita bine pe Homerii. Poesiile 
sele fu traduse de Pliniu quelii tînără. De Şi năs- 
cutii romanii, scriea mai bine limba grâcă degustii 
quea latină. 

Virginius Romanus, poetă glumeții și autorii de
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comedii, scria întocmai qua Menanderii. Se compa- 

ra quu Plautus și Terentius. 

P. Papinius Statius, născută la anulă 61 şi mortii 

la anulii 96 cupă Christii, a compusi mai multe o- 

pere postique, între quari 12 cărți Thebaide, 2 cărți 

Achilleide şi 5 cărţi poesii numite sylvae. 

Decinus Iunius luvenalis, născută sub Ciaudius, 

trăia sub reguulă lui Traiani qua Rhetorii. Era u- 

nulii din quei mai mari poeți satirigui. 

Sulpicia, a scrisii mai multe poesii amorâse. Se 

pâte quu dreptii numi între rarele femei literare. 

M. Valerius Martialis, născuti în anulii 40 după 

Christă, a fostă unul din quei mal mari epigram- 

matici spirituali; poesiile sele pline de geniii şi în- 

spiraţiune ie laudă prea mult Pliniu. | 

C. Silius Italicus, născutii la anulă 25 şi morti 

la anuli 100 după Christi. A fostii queli din ur- 

mă consuli numiti de Nerone. Fiindi numiti pro- 

consulii în Asia, a eşitii feră pată din aquestă func- 

ție. Orele de repaus le consacra muselorii. Poesiile “ 

sele eraii mai multi uă compunere de silință iară 

nu de genii. Eli ducea uă viață forte retrasă în 

quei din urmă ani ai vieții sele. 

M. Fabius Quintilianus născută în anuli 42 şi 

mortii la anul 118. Omit plini de geniii quari se 

probâsă prin opera sea asupra Rhetoricii. Eklă a 

“fostii profesorulii lui Traianii și ală lui Pliniu quelii 

tînără. Unulii din que mai mari oratori.



110 

  

C. Suetonius Tranguillus, a trăiti între anul 70 
și 121 după Christi. A fosti unulă dintre quei 
mai mari 6meni de statii şi historiquii, a compusii 
viața quelori 12 Caesari. Eli era mâna drâptă a 
lui Adrianii în afaceri politique. 

L. Annaeus Florus, a compusă historia veche a 
romanilorii penă la Augustă. 

Cajus Fannius, autorulă unei opere historique t- 
supra morţii lui Nerone, din quari numai trei cărți 
suntii cunoscuta. - 

Messius Maximus, unul din quei mai învățați 
amici ai lui Pliniu. In timpulii misiunei sele în A- 
chaja a pututii quu facilitate a se adepa de stu- 
diile literaţilorii grecii. 

M. Aquilius Regulus, biographii Şi oratorii. Pli- 
niu îli compară quu Cicerone. Inguo fiindă în viață, 
a făcută să se publice operile sele în 1000 esemplare. 

Sardus, oratori quari a lăudată multi pe Pliniu 
quelii tinără. A compusii uă carte asupra, rhetoriquii. 

Proculus poetii, corigatii de Pliniu. 
O. Valerius Flacus, poetii. 
Tumus, poetii. 
Iulius Obsequens, autorulă unui fragmenti de 

prodigiis. | 
-Velius Longus, gramatică. 
Terentius Scaurus sai Maurus oratoră, 
Appius historiguii cunoscuti numui din scrierile 

lui Pliniu gquelă tinăriă.
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Voconius Romanus, jurisprudentii și amici intimit 

quu Pliniu, 

Iavolenus Priscus, oratorii. 

Iulius Avitur, lăudatii de Pliniu qua forte învățată. 

Rufus, anatomist renumită. 
Invăţaţii streini : Aelius Dionysius, născutii în A- 

lexandria, a compusii uă grămătică şi era discipu- 

lulii alii stoicului Chaeremon. 

Dracon, gramaticii de uă mare reputație, a mu- 

rit sub Adrianii. | 

Erotianus, quari înflorea înqu din timpulă lui 

Nerone, a aranjatii operile lui Hipocratit şi a com- 

pusă ună dicționarii. 

Ptolemaeus, a trăitii în dilele lui Traiani și A- 

drianii, a serisii în 6 cărți unii tractatii asupra 

mythologii și despre Homerii în 24 cărți. 

Dio Chrysostomus, quari încă la anulii 100 în- 

văţa, a fostă unii mare oratorii, însă operile sele 

oratorici, compuse în 80 oraţiuni, aii și unit carac- 

terii historiquii. 

Apollonius din Tyana, din Ephesi, forte învățată 

şi cunoscutii. 

Plutarchus din Cheronea, mortii către anul 120, 

a fostii profesorulă lui Traiani, historia sea este 

cunoscută. 
Aelianus, a serisii arta resbelului la greci. 

Soranus din Ephesii, quari a învățatii medicina 

în Roma, a pesfecționati sistemulii medicinei.
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Suvenirulii ună asemeni imperatoră plină de vir- 
tuţile quele mai mari a trebuitii s& se perpetuese 
mai multă degudtit essistența imperiului romanii. 
Se spune quă papa sântuli Grigore quelii mare 
quari a trăiţă pe la finele secolului ală VI, trăgân- 
duse însuși din vechii senatori romani, rugă pe Dum- 
nedeii de a scâte sufletul lui Traiană din infernii, 
şi qud obţinu grația lui quu condițiune de a nu 
mai interveni pentru ori quari alti idolatru de ori 
de condiţiune sai tv6ptă a societăţii arii fi, 

Pe credinţa, aqueştii legente pi6se Dante puse 
pe Traiani în ală VI ceri ală paradisului s&i(205), 
însă suvenirul și memoria quea mai mare a aques- 
tui imperatoră nu uă portă dequdtii romanii din 
Dacia quărorii le este strămoșii; însă daqua elii 
pentru qudteva momente ari putea să mai “vagă pe strenepoții si nu ari face dequdtii a plinge quu lăcrămi durerâse vădindi discordiile nâstre sociale 
şi în fapte ne assemănândune quu numele gloriosii ali romanilori. Quu tâte aqueste să nu ne descu- rajămii; românulii va, avea uni fiitori mare quari depinde numai de faptele nâstre. Dândă uă, educaţie bună copiilori noştri, iubindi Patria şi pe Domni- toră, supuindune legiloră și depărtindă dintre noi in- Vidia, şi intrigile vomii putea spera nascerea unui mperiii în Dacia lui Traiani, 
(205) Canto XX. 

Frxeg.
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