
  

pap 

VIATA LUI TRAIAN AUGUST 
FONDATORUL | 

NEAMULUI ROMANESC. 
DE 

„DIMITRIE BOLINTINEANU 

  

„SE DEDIGĂ + MATFI ROMÂNE. 

    

fo - £-/084 

—— sI BEIE 7 ERS ete se — 

BUCURESCI 
“  YPORGAFIA NAȚIONALĂ, Antreprenor C. N. RADULESCU, 

189869 |



mia 

Dota ERA 

_Inv-âte r 

  

Vii Gi ii 

Nb 

 



; . 
- 

- CESAR TRAIAN 
Fondatorul ineamniui Românesc. 

“Marcu Uipiii Traian. Cel dintâiii imperator ro: 

man care nn fuse din Romani. El era născut în 

anul 52 din era nâstră la Italica în Spania.. De 

copil el se esersase cu armele însocind pe pă- 

rintele sei sub Vespasien întro espediție con- 

tra Parţilor. Apoi „pe malurile Rhinului. Sub. Do- 

mitian luase pretura. In anul 91 dobândise consu- 

latul și în 97 comanda legiunele, staționate pe Bhu 

nul de jos. Când Nerva îl adoptă și îl chemă să/l 

asociede la imperii. El vine şi pune în ordin pe 

pretorianii revoltați, poporul şi armata îl' cunoscea 

şi “îl iubea pentru caracterul seă afabil, liberal ; leal 

şi drept; Ei păstră acâstă simpathie tot timpul 

cât domni şi care. începu în 98 cu mârtea lui 

Nerva care vădu întrînsulă unul din cei mai 
mari principi ce avusese Roma, demn de pro-" 

numele . sei cei dase de Optimus decernat de 

senat în 114. Dupe Traian, când senatul sai 

ori cine adresaii gratulaţii la Cesari, diceaii să - 

A ,
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fii mai fericit de cât, August şi mai bun “ca 

Traian! „El desfiinţeadă pedepsele de crime de 

les-maiestate, lege care, prin abus deveni se spai- 

ma şi orârea tutulor ce nu mai .eraii siguri de via- 

ţă. Alegea cu mare intenţie pe foncţionarii publici, 

voind a forma o administraţie îngrijitore despre bi- 

nele public. Fondă atâtea instituţii, înălță atâta mo- 
numente pe faţa lumii întregi, în cât amicii sei di- 

ceaii că daca Iupiter a creat lumea, Traian .a îm- 

podobit'o. Sciinţele, artele, literele găsiră în 'Tra- 

ian. un sincer protector. -Apolodor creadă din or- 

diva lui Traian Forum Traian în Roma cu statua 

teuestră în centru; biblioteca ulpiană, basilica ul- 

piană. | i 
Inainte de venirea la imperii a lui Traian, el 

avu un vis unde credu că vede pe un bătrân. cu 

o'r6bă de purpură şi o corână; acâstă umbră ti- 

pări pe umerul seii drept un sigil. Când avu între 

mănile lui autoritatea, scrise senatului că nici o 

dată el nu va face să mâră un inocinte, nici nu îl 

va nota cu infamie, şi din acel moment confirmă 

acea promisie prin jurăminte, Cât pentru Elien şi 

pretoricnii care se revoltaseră contra lui Nerva, ei 

„periră, Reformeadă abusurile cu ordonanţe - publi- 
cate, chiamă $menii onesti să se interesese la în- 
dreptarea relelor, dă semne mari pentra : instrucţia 

tiuerimil italiaue, Imperatricea Plotina femeia sa, 
întrind întâia 6ră in palat, se opri în capul scării,
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Și inturnânduse către popol dise: „Doresc să ies 

de aici ast fel săracă cum întru!“ Acâstă femeie 

ast-fel se conduse” cât domni Traian, Traian era 

un principe recomandabil deopotrivă şi prin mări- 

rea curagiului seii şi prin zelul seii pentru drep- 

tate, ceia ce a făcut cei mai mari suverani. Ac6- 

stă virtute a apăra dreptatea pare să fie cea mai 

îrumsă, căci este cea mai dificilă. Amar suvera- 

nilor care lasă favoriţii să ucigă dreptatea în in- 

teresele lor! Traian întreprinde întâia espediţie în 

Dacia patru ani dupe începutul imperiului săii. Era 

aî etate de 48 de ani, când începu să împărăţes- 

că era de 44 de ani; iar nu de 42 de ani cum 

dice Divu Cassiii, el-a trăit 62 de âni, 9 luni şi 

6 dile; a domnit 19 ani, 5 luni și 19 gile. Tra- 

ian s'a născut în cetatea Italica, aprâpe de Spali,. 

la idele lui Noenibrii şi a început să comande ca 

imperator la a şsselea di din calendele ni Februa- 

rii şi la a şaselea i din idele lui August a mu-. 

vit. Italica era 0 cetate a Ispanii Betice aședate 

pe malul riului Bete. Ruinele «întinse ale acei cetăţi - 

se văd şi astădi, nu departe de cetatea care „se nu- 

mesce Alcada del Rio, unde a născut împeratorul 

Adrian şi Theodosii. 
__ Causele întreprinderei resbelului în Dacia aii fost 

că Dacii luati aur pe 'tot anul ca tiibut de la Roma 

dnpe tractatul lui Domițian cu Dacii; şi mărea tru- 

pele lor şi infesta popolii vecini care eraii in ani-
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cie cu Roma. 'Tâte aceste injurii trebuiati resbunate. 
Căci toți popolit amici Romanilor, audină de stiă- 
lucirile Dacilor cu armele în mână, se. desfăceai 
de Români şi trecea sub Daci, Dacia fuse o ţâră 
forțe tare. Aşegată pe ripa Danubului începea de 
la riul Tibiscul (Teis) şi pănă în marea Neagră la 
hotarele: Sarmaţii. 
„Dacii pe acel timp avea rege pe Decebal lăsat. 

de Dura în locul seii, căci el se simțea slab. De- 
„_cebal bătuse şi risipise multe trupe îrimise de Do- 
„miţian prin Appii Sabinu şi prin Fuse prefectul 
cohorţilor pretoriane. A a _ 

Asupra Dacilor mai malți aă opinat că Dacii 
fiind geții, îşi trag originea din germani. Jurnan- 
des un scrittor goth, compilator şi confus a, data. 
cestă ideie, arătând că atât el cât şi goții se trag 
din geţi sau diu Daci. EL dice că Dacii sai geții 
ai venit diu insola Scandia şi a bătut pe Heruli 
care locuiaii ripele Danubului şi pe di-mă s'aii aşe- 
dat acolo şi- nu s'aii mai strămutat nic o dată. Aşa 
dice şi Divul Icronim, Aceiaşi ideie că -se trag 
din germani, că vorbesc aceiaşi limbă. Autorii ger- 
mani moderni, profitând de aceste aberațiuni, în fa. - 
vorul ideii lor de a germanisa gurile Dunărej. vin: și scriii în tâte. limbele acestă origină. _ 

Cei ce dic că Danii sunt Daci, că Dania este Duvia, și Dacia „este Hersonesa cymbrică. Dania 
„sai Denemarea este prea departe de Dacia, Dacia



  

sai Danemarca este o peninsulă a oceanului At- 
lantic -şi se mărginesce cu câsta Saxonii pe 'care o 
dată aii locuito cymbrij, acei cympri. esterminaţi 
de Marii, căci se încercaii să rupă în Italia şi ale 
căror Spolii vaii numit Mariane dupe. numele Jui 
Marii. Dacii aii fost vecini cu Sarmaţii şi. cu Pa- 
noni, și aii fost popoli fâte viteji, precum, dice 
Moselii, și Ttasylvanii, Valahii şi Moldavii ati fost 
odată forte luptători, Dacii ati făcut mari desastre 
sub regele Cotison, irupând în Moesia, şi în Pa- 
nonia, August a trimis trupe contra Dacilor. Pe 
pare Dacii le-a “bătut prindîndule trei generali. k] 
credind că ia snpus cu tutul, întăresce ripa riului 
cu garnis6ne. Dar mai tărdiii audind că Dacii aii 
trecut în 'Thracia a decis aj supune; însă a musit, 

Domițian făcând” drum. prin alpii Ioliani în timp 
de doi ani, astămpără pă Panoni. Pănă în timpul 

“sei, nici o națiune de peste Danubii nu rădicase 
arme contra imperiului de cât Dacii în contra că- 
rora Domitian bătânduse, a perdut armate; gene- 
rali, stindarde, de şi la Roma el a intrat cu tri. 
umphii de învingător asupra Dacilor, şi cumpărase tro- 
pheele cu aur de la popbrele Danubului ; iar nu le 
luase cu armele. Atunci se aflară în 'Roma mulți 
satirică care riseră 'de gloria mincinâsă a lui Do- 
mitian şi mulţi linguşitori, vinduți, care îl înălţaii. 
Traian credu că nu trebuie să pârdă mult timp 
spre a reprima insolințele “Dacilor. Ast-fel rădică



armele contra lor. In cea dintâiii espediţie constrinse 

pe Daci a cere pace. Și în adoa constrânse pe 

Daci aduşi în cea mai mare desperare să se sinu- 

cidă. Schimbând dupe acâsta Dacia în provincie 

română. Aurelian credind că o pâte relua, veni 

ca armate în Dacia peste Danubiă, o ocupă 

şi o lasă provincie, impărțindo în doă purtând 

numele lui în genere, aducând mulți coloni ca 

să o locuiască; dar netrăgând pe colonii Ro- 

mâni cum ai dis atâţi scriitori; ci numal FE 

militarii sei. 

Din tâte pop6rele Dannbului Dacii ai făcut cele 

mai mari stricăciuni romanilor. Gloriindusecu Marţ 

sai Făt frumos deul resbelului ce dupe credințele 

Dacii, a fostii locuitorulii seii. precumi vorbesce 

Virgil. 
Traian ântâia 6ră aşagă armatele sale pe tiul 

Drava ce nasce din Alpii Norici, repede şi violinte, 

se aruncă în Danubiii spre miagă qi. Aceste ţări 
în vechime se numeaii norice. Acum încă se nu- 

mesc: Stiria, Carinthia. 

Traian avea cu sine comandanţi superiori pe Mas- - 

siam Levian şi pe Lusius Qumtus, în amăndoă, 

espediţiile Dacii. 

Tot ce sa scris despre aceste espediţii în deta- 

ji s'a perdut. Traian el însuşi își făcuse memoriul 

seii, care sa perdut. Tacitu se prepara pentru bă-
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trânele sale dile a scri viaţa lui Traian. In care el 
găsea adevărata glorie. 

„Mârtea îl răpi mai n'ainte. Fără Caminus - Ru= 
fus, nu Sar fi sciut nimic despreacest resbel; Plin 

recită: pe Caminus, Insă ceia ce rămâne, ce nu 

pâte fi pus în îndoială, este columna lui Traian pe 

care sunt sculptate tâte fasele acestor nemurit6re . 

batalii. acâsta este lupta cea mare din care a năs- 

“cut poporul Român şi ar trebui se-i fie scumpă. 

„Acest popor născut din doă ginte vitede, nu pote 

“f laş, nici nepăsător la gloria străbunilor lui. 

Să îpcepem şirul istorii dupe columnă. Vedem 

magasiile lângă castrele cele mici întărite . cu za= 

gaz și cu val şi pline cu provincii, magaziile sunt 

construite pe'un loc muntos. Se văd grămedi de 

lemne pentru întărirea castrelor mașini belice așe- 

date dupe ordin.. Fănăria pentru vite. Castrele așe- 

date prin intervale, prin locuri nalte şi prin ripe- 

le Danubului întărite şi apărate de garnizâne. Fă- 

clil aprinse se văd” prin ferestrele castrelor, de- 

nuanță cursele enemicilor în n6pte. Militaru) preto- 

__rianu șade la porţile castelului mai ales când Tra- 
sian se află în castel, militarii romani se culcă în 

locuri înalte ca să observe pe enimici. [i aveai 

semne între ej,' Pretoriani se schimbaii pe rând. 
Unii apăraii stindardul şi alții corpul lui Traian. 

_ Vigiliatorii se aflaii împărţiţi pe la Vigilii câte pa- 

tru şi astfel ca să nu veghegde noptea de cât de
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trei. ori, tibicinu (flautist) ca vigiliator se trimetea, 
împreună cu cornaci. 

Veghetori se preumblaii i în prejur și raportaii aceia 

ce se întimpla. Ei se numea circuitori. Insemnaii 

“în condici_că vigiile de şi sunt în pace asemenea 

şi gardele pe care militarii se schimbă pe rând. 

Se alegea din fie care centuriă câte patru călări 

şi patru pedestri, călării vegheagă peste val. Nu- 

mele lor se înscria și se aducea numai de cât ast- 

fel ca militarii să facă vigiile şi să nu lipsâscă. 

Chemaă tot-d'uă-dată de tibicini şi prin tibicini îi 
trimitea. Pe ripa Dravei se vedea; întăriri pînă la 
castel, chiverile de aramă se legaii și de gât, fu-" 

seiă înlocuite cu pălării de pele numite Panoniu, 

pentru ușurință. Clamys era un vestmint larg cu- 
sut cu noduri ce îl purta pe umeri încă din tim-, 

pul lui Nomasagul, vestmint scurt, ce strângea pep- 

tul el represinta resbelul precum toga represinta 

pacea. Vestimentul militar de la mijloc pină la 
genuchie se întindea. Aceste haine se  numeaii 
mai înanite bracie. țalicii o numeaii bragere. 
Spanii: Zaraguelles; încălțămintea militară era 
strânsă cu curele cilindrice bine înt6rse în for- 

mă de obiele. Semispata un fel de sabie mai mică 

coifui de aramă al veteranilor“ avea şi câte un lăn- 
țişor şi flori, dupe fapte însemnate ce făcea. Ei 
purtaii scris pe arme numele cohorti şi al centurii 
de unde. făcea parte.
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Scafa era 0. mică navă ce purta provisii la sol- - 
“dați pe râu. Dânubiul cel mai mare rii al Europii, 
primesce în sînul sei rîuri mici, se varsă în ma- ” 
rea Nâgră prin cinci guri care pot fi socotite şapte. 
Plin gice că isvorasce din v&rful muntelui Arno- 
bei din Germania în faţa cetăţii Baurici a Galii 
(cartea 4 cap: 12.) E! isvorasce din nisce isvâre a- 
prâpe de Vila cea mai cunoscută care se -numesce 
patria. lui Dones: Chingen. La început lîngă iBVOr 
este mic. Se face navigabil. Trece prin numer6se 
ginte, mărit cn ape; trece prin Thracia şi cade în. 
Pontul Eussin. | 

Imaginea riului pe. columfiă dupe tradiţiile tim= 
pului, este curonată cu papură, avind pe rîpi o 

„iare cantitate de plante; braţul cel drept îl are 
către oriinte. In contra își duce cursul. Dupe ce 
udă iliricul, primesce în. stnui Drava și Suva. 

Armata română plâcă lin castre din cetate, a-. 
prpe de Istru (Dunăre). Urmată de stindorde. Mi- 
litarii păsese câte unul, sub căscj, îmbrăcaţi cu a- 
graphe, un fel de vestmint cu copcă, cu scud şi 
cu săbii, armați, purtând lânci în virfal cărora p6r-. 
tă un sac plin cu păne câptă de doă ori, caş şi 
carne, un vas de. apă sai de via: P?nea bucelată 
întârsă în forma unui corn. Popolul de Jos: din 
Italia o chiamă, ciambeta, jimbla. Scutele ai forma 
lungă și pătrată, Diteră de pavede, materia coifu- 

“lui de a: amă, 

2
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Puntea de lemn peste Istru pentru trecerea mi- 

litarilor, era făcută pe nave plutitâre legate una 

de alta. Stegarii, şi pedestrii aveai arme “uşdre şi 
căsci acoperite cu piei de leii,pentru spaima eni- 

micilor, pielea atărna de la git pînă ia umeri. Pe 
stindardele de unire se arăta 0 mână intimă aşe- 

dată pe o corână de laur pe o lance lungă, încon- 
jurată de ornamente care arătai timpul de pace. 

Acvila: la Romani era ceia ce este mai onorat şi. 

mai onest. Ea plutea pe lumea întrâgă. Acela care 

0 purta se numea Acvilifer. Ea era pusă pe o lan- 

ce lungă. Odată era de argint. Marii a decretat în 

al doilea consulat acvila legionarilor români, de şi 

Perșii aii avut'o mult mai naintea Romanilor, de 
aur cu aripele intinse. O legiune cu dece cohorţi 
mergea numai cu o acvilă, O legiuiie complectă a- 
vea una sută mii pedestri; trei sute doă. deci şi 
şase călări; pe recruți dupe cei însemna cu pun- 
tari de pictură pe piele, îi -înscria în matricol şi 
îi punea de jura pe maiestatea imperială, pe re- 
ligia christiană cea admisă, pe .Dumnegeii, pe Christ, 
„pe spiritul sânt și pe Cesar. Acesta era jurămân- 
tul militar. Ci i 

Stegarii purtaii și phanar cu care se lumina ca- 
lea. Semnalul cel adevărat era acvila legiunei. Pre- 
tectul pretorului în mantie şi cu o sabie ţine în 
stânga petiţiile rugătorilor saii o tablă a militari- 
lor care trec. Stă în loc și arată centurianilor la
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“fie care în parte ce să facă și unde să mârgă. Ima- 

ginarii sai purtătorii de imagini. pârtă imaginele 
deilor, cesarelui, şi ale comandanților cei mai în- 
semnaţi. Semnalul învingerei era o vergură ţinind 

în mână o cor6nă de laur, şedind pe un glob ro- 
tund. II purtaii în rîndurile de bătaie ca un semn 

de ferice. Pe pod trecea militarii la cei altă rîpă. 
- N margine sta tribânul; nimic nu coperea ca- 

La aceu 
n cât timp ei se afla în castre, 

pul militarilor p . „mn. Câte o dată chier 

de cât casca: dar puţin wm, 

în bătaia ei o arunca și luptaii cu “Capul nud. 
Lăncile aveai virfuri late. Liticinii (trimbiţag!) pat- 

tati câte o trimbiţă care se întorcea în acelașcere. 

„Acesti liticini dati semnalul”armatei să stea sal să 

naintede saii să se inturne, sati să urmede pe fu- 

gari. Trimbiţaşii şi cornacii eraii ornamentul legiu- 

nii şi la luptă şi ia inturnare. Lăncierii lui Tra- 

ian purtai lănci lungi cu virfarile de aramă. Caii 

armatei ce eraă pentru cei dintâi generali şi care 

inconjuraii pe Traian August, eraii înfrinaţi, cu şeli 

şi ţinuţi de militari. Șelele lor erai ornate'cu mă- 
tase, cu aur, și cu argint, frîne scări, potcâve. 

O tribună se rădica pe rîpa cei altă, pe pămân- 

tul Jasigilor. Traian se urcă pe tribună şi acolo 
incoojurat de Lusius prefectul legiunii și al preto- 

ului şi cel ântâiii general care se consilia cu im- 

peratorul în afacerile luptei, cu Sura amicul seii in- 

-tim. Massiam Levian ; .opt legionari, şi preoți. Pre-



| ţi eraii îmbr icaţi- i în mantale de purpură, stând 

față în consilii. Securea de aramă pentru tăierea 

victimii o purta popu în semn de sacrificii; când 

era săl facă, şedea lângă Traian mai mulţi duci, 

“Tribuna era îmbrăcată în stofe de purpură care 

declina şi într'o parte şi într'alta. Caii cesarelui 

ornați cu şele de stofe, cu frine, cu curele de la 

pept pînă sub c6âă strălucind sub aur, îi țineaă 

şerbii. Eraii doă stindarde, unul de aur cu petre 

preţidse care era purtat înaintea 'Cesarelui. T6te 

„cele alte stindarde i se închinaii când -el trecea. 

Stindardul senatului ce 'era de arzint, al îm- 

- peratului de aur, al flotei de plumb, preoții 

“trecea în vestmintaţi dupe datina gabinului, 

lanonei. Ei  asistaii la cermonia  sacrificelor , 

cântă hymni. Unul incins cu iunone (un fel de 

vestmint preoţeşc la templu alb; lat şi lung, îl a- 

"coperă de sus pînă jos. Un vas de aramă saii de 

argint, saii de aur, plin cu flori și fructe forte păr- 

guite spre sacrificiul deilor. Espediţia începuse când 

fructele începură a părgui. Vasul care conținea apa 

curată şi care se făcea numai pentru sacrifice se 

aruncase peste cei din, prejur, pentru espiarea cri- 

melor. Popa care este ministru celor sacre, nud 

jumătate şi încins lega victimele Ja altar şi le tăia. 
Limul, yn vestmint de care se serveaii popii când 
tăiati victime, se întindea de la briii pină la flue-. 

„rul picidrelor. Un copil Camillin servă în sacrificiă,
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fiind în drâpta un vas din care turna vin în pa-| 
harul împeratorului care sacrifica. Cei vechi nu- 

meaii camili pe servii și servile tinere, îi lua din 
fie care curie pe cei nobili, îi aducea din grecia, ; 

“când. sacrificele erai împodobite cu corâne şi ru- 

bane. Ei căntai în tempul sacrificelor. Pretoriul ta- 

Dernacolului era îmbrăcat în vestminte de lână albă 

pină la piciGre, cu capul acoperit, asupra altarului 
construit de piatră, în vederea celui care sacrifică, 

asupra focului. aprins, se punea flori şi fructe, pen- 

tru ei pe altar, vărsa din pahar vin sa sângele 

victimei sacrificate, | a 
Potirul era vasul în care se vărsa sângele . vic- 

timii pe altar. Sacrificiul se făcea din scrâfe, din 

oi şi din tauri, se făcea deatâtea ori de câte ori 
se făcea revista militară. 

Popa .ţinea cn drâpta c6rnele taurului. Victima- 

rii care sacrifica, care 'jertfeail, servi ai preotului 
legaă victemele, preparaii apa şi cele alte necesare 

pentru cele sacre. Acvila, stindardul saii alte sem- 

ne ale armatei se aduceau și se înfigeai în. pă- 

mint pe când se făcea sacrificele, Musicanţii cu 

trimbiţi, cu fluere, sunau în timpul sacrificelor. Tuba 
era un instrument de aramă saii de argint. Tuba 

se chema cea drâptă bucima, cea care era înco= 

voiată: Liticinii căntau cu litii musică în forma 

bastonului, ei se numea Buciniatori. Litia şi bucina 
(buciumul) erai de aramă și încolăcită, |
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Traian vorbesce către militari dupe tribună în— 

conjurat de tribuni şi de prefecţi. El îndemna pe 
“ostaşi ca să pârte” resbelul cu bărbăţie, fiind faţă 

şi stindardele legiunelor şi ale cohorţilor. Inbrăcă- 

- mintea Cesarelui era o mantie lungă şi lată ce o 

purta peste şa cu o cincă, țărănâscă, dar deo sto- 

fă preci6să; Sabia sa, al cării căpătâiă ornat cu 

ivoriă şi aur şi petre preci6se, întindind mâna dr6- 
„ptă la militari le vorbea. La stânga sa avea o car- 

te. Acâsta conţinea rugăciuaele şi rithul religios. 
Militarii îmbrăcaţi cu da, cu căsci, cu scute, erai 

aflaţi în adunarea principelui unde eraă supuşi și 
fârte plecaţi către „August. Zaoa era de fer. Osta- 
şii din ordin se puseră 'să taie trunchii cei mari 
ai arborilor care nu cunoscuseră încă toporul, pen- : 
tru facerea castrelor. Dar sesurea era un instru= 

“ment de aramă saii de ter. Numele vine de la vor- 

ba, latină sevare. Amazânele purta secure dupe 

Plin. art. 7 cap. 56. , 
Petre şi alte materii pentru construire se cara | 

de militari, pentru construirea castrelor. Asemenea 

se transportaii și nisip, var. 
Podul de lemn lângă riul cel aprâpe de castru 

era întărit cu luntrii pe unde căta să umble pen- 
tru transportul provisiilor armatei. Arhitectonul 
Apolodor din Damasc arăta şerbilor lucrările ce ai. 
să facă. Ei legaii punți de punți unite prin fer. 

Veniră nisce deputaţi de la Dacila la Tra ian, ei a-
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duseră un burete fârte mare pe care era scris în 

- limba latină, că burii şi cei alţi aliați îl rugaii să 

se întârcă şi de ale da pacea. Traian rise de sim- 

- plitatea lor, Şi pl6că înainte, lăsând liberi pe - de- 

“putaţi a se duce unde vor voi. Cu Decebal erai în 

acâstă primă espediţie, Burii ce locuiaii munţi vir- 

furile începând de la Olt pînă la marginele Dacii, 

„ Bessii, viță sălbatieă, sarmaţii ce locuiaii: părţile 

“de la Pont şi de la. Don.. La hotazele Datil. 

populaţie schythă ce locuiesce astădi chiar aceleași 

terme, cu acele datine și chipuri precum “le des- 

crie Ovid în tristele sale, când fuse esilat la sar- 

maţi aprope de Dunăre şi de Pont:-cu părul roşu, 

Tipul ce 'se află chiar astădi între lipovenii. Și 

care cată să fie rușii, Polonii şi alte populaţiuni 

seythice. Acesti sarmaţi erai un popol vitead. Îm- 

brăcat în cojce, cu bărbi şi plete lungi. Cu chi- 

mir de piele, cu cidreci, cu cămăși scurte. Hero- 

dot şi Hipocrat sunt cei dintâiii care vorbesc de 

sarmaţi, că sunt scythi. -Se crede că se trăgeaii din 

amazâne, de unde şi femeile lor sarmate mergeaii 

în bătaie. La daci eraă și femei cu capii armatelor. 

Ei trecură Donul, bătură pe scoloţi şi colonii greci - 

din Pont. Dar îi învinse Mitridat. In timpul lui 

August sarmaţii veniră pină la garile Dunirei pe 

„Roesolani, îi aveaii supuşi, şi locuiaii intre Dunăre 

şi Don. In 120 sub Adrian, Roscolanii fuseră go- 

niți din Mesia, şi dispar sub Gothi. Iasigii o se-
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minţie a sarmaților, trecu -carpaţii în întâiul veac 
al erei nâstre, şi se aședară pe luncile stropite de 

. Dunăre Şi Teissa, (îu Bunat). Se alia cu vecinii 
lor Gvadii, iati parte la resbelul contra Marcoma- 
nilor, devastă Panonia. Acesti iasigi se aliară cu' 
Traian contra: Dacilor. ă 

Prefecţii şi tribunii discută despre facerea cas- 
trelor şi despre atacurile ce voiesc 'a da. - Locaşul 
lui Traiargse numea și tabernacolul. Porta preto=: 
riă era la locaşul cestelului, , 

Prestorianii aleşi pentru garda suveranului, se 
culcaii înaintea sălii pretorului; Ei erai încinşi cu 
chinci de picle având nisce semne vedătore pe u- 
merul drept şi cel stîng. Braţul cel stâng -avea 

„ semne prin care atesta pasul către împăratul. 'Tra- 
ian August trimite câţi va militari, - armaţi uşor 
ca iscoditori în hotarele Dacilor să afle despre sta- 
rea lor. Apo! ordonă a se termina a doa punte de iemn 
peste un rii care este cel mai aprâpe de castre. 
Calea ce duce de la porta castrelor pînă la rii, 

- pentru scoterea. apei, unde ostașii se adapă, este 
plină de militari. Alţi militari taie lemne din pă- 
durile vecine, alţii “transport lemnele, fac diduri. 
O atreia punte de lemn se rădică pe rii. Pentru 
serviciul castrelor. Traian Augustil gindesce la fie 
care întărire a castrelor cum trebuie făcută. Unde 
era r&i făcut punea învita pe soldați să desfacă,; 

să facă alt- fel.
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Pretorianii stai în jurul cesarelui. Unul din ei 

avea degetul rădicat în semn de credință. Spionii - 

trimiși aduc doi daci, la: Cesar, legaţi cu măneie | 

la spate, Sunt turmentaţi ca să  spue ce ei scii 

despre Daci. Dacii nu spun. | 

A cincea punte maj mare de cât t6te, aprope de 

castre, unde sta prefectul saii arhitectul ţiind un 

baston în mână, sforţând pe serbi la lucru, pe când 

cei alţi cară lemne şi alte obiecte. Care este acest: 

rii? Istrul nu pote fi căci este forte adinc şi nu 

se pâte înfige lemne, cată să fie Tissa. Traian gră- 

bea lucrările pentru terminarea castrelor. 

Prin porta pretoriană a casrelor plec trei le- 

giuni de pedestri şi câte o aripă de călări, ca să . 

lovâscă enimicul. Pretorianii la pârta împăratului 

ardicaii degetele în sus arătând că sunt de credin- 

ţă, jurînd dupe datine cum făceaii de câte „ori o 

arrăată pleca la bătalie. Treceai pepuntea de lemn 

aprâpe de porta castrelor, pedestri şi călări, trec 

rîul şi se duc în luncile enimicilor unde începe în- 

dată lupta.  Călării armaţi, purtai moțuri pe 

căsci, și code de Ipopotami sai de struc. Pedestri 

erai grei armaţi, cu da de fer, cu căsci, şi în bă- 

falie păreaii ca un mur de fer. Se băteai nu-nu- 

mai cu săgețile de departe; dar şi de aprâpe, cu 

lăncile. Stegaril purta acvila semnul unei legiuni, 

prima legiune era adusă de Traian dupe malurile 

Bhinului.
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“Era o pădure în care se ascundeaii Dacii şi spi- 
onaii Romanii urmele lor.: Traian dete ordin seo 

abată... Semnul legiunei adoa era acvila. cu corină 
de laur, semnul legivnei atreiă eră asemenea o ac- 
vilă o cor6nă de laur; însă diferă, căci întâia le- 
giune era fără nici un ornament, a doa cu corână 

de laur şi încununată cu frunde; iar cea de a țreia 
numai cu corâna de laur. 

Se dete o bătălie cruntă între Români și Daci, 
unde combat multe re. Românii se apără şi atacă, 

cu bărbăţia inimii. Călărimea vine în- ajutorul lui 
Traian, dupe dorinţa sa. Lusiii Maurul cu maurii 
sei decidă de învingere. Din neferice când lupta se 

precurmă se vădu o învingere sângerâsă, şi crudă. 
Dacii perdură multă lume. Avură "mulți răniţi şi 
mulţi prinși. 

In acâstă bătălie se aflaii trei legiuni Române, 
fie care de câte şase mii individi, adică 18300 pe- 

„destri, şi 1878 călări, afară de trupele ajutătâre 
de la aliaţii Romanilor. ce combăteai contra Daci- 
lor pe delături. Puteai să fie bătuţi Romanii, 
daca nu se întimpia ca se apuie s6rele şi să 
resfrângă radele tocmai în ochii dacilor pe când 
Români aveai umbră înaintea ochilor.  Ast-fel 
că dacii nu mai putură a combate, căci nu maţ 
vedea, în tabăra Românilor. Iși imaginară cu Iupi- 
ter a venit în ajutorul Românilor şi contra- Daci- 
lor. Că lupiter apăru în aer, că avea drâpta în-
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tinsă - către aripa Romanilor, şi ca un ajutor mâna 

stângă o ascundea şi arată faţa cruntă și măni6să 

întopsă către Daci, pe columna lui Traian. Se vede 

în aer s6rele saii lupiter ţiind ochii în armata Da- - 

cilor, ca cum voiesce: ai orbi, pe când pe aripa 

- Românilor o favorisă cu o. lumină întârsă de la 

Daci. Efectul natural este cunoscut, este s6rele ce 

apune şi orbesce o armată care are ochii în s6re. 

Dacii în tradiţiile lor esplică alt-fel acest pheno- 

men. Semnele Dacilor în resbel era laborul şi dra- 

conii sai dracii, sai balaurii cu c6dă lungă și cu 
doă aripe peste corp semănând mai mult 'cu pes= 

cele de cât cu draconul. Dacii în acâstă luptă se 

serviră cu coifuri, săbii şi arcuri, cu tunici peste 

care purtai alt vestmint lung de la umere pină la 

genuchiii, ca raseie monahilor ce purtaii pe d'a- 

supra, şi. pe care italicii o numeaii paticulic, spa- 

nii, scapularia. A Dacilor era ceva mai scurtă şi 

mai largă: (glugă.) Romanii se serveaii în bătaie 

cu 'vestminte uşdre. 

In urma aceştii bătălii se rădică din bătaie un 

june dac, mort, de o frumuseţe rară, ingenios şi 

frumos, gice Morelji. El cădu luptinduse cu băr- 

băţie contra, Romanilor. Cadavrul se rădică din bă- 

taie, şi fuse transportat în castrele” dace, fu dus cu 

fârte mare paradă la înmormintare. Traian Augus- 

tul ce era față înpreună cu Lusiu prefectul la at€- 

stă luptă dupe invingere, intrară în castrele da-
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cice, le ocupară apoi le dărămară pînă la pămint. 
"Pe virlul munților. se rădicai - stincardele Dacilor 

„ Labarul şi Draconele, și toi-d'o-dată repatai cas- 
treie străpunre de armele enemicilor lor. Dacii ce 
Yămăseseră fug și se ascund în pădurile munților. 
Români voioşi de învingerea lor, se duc să per- 
secute pe Daci. Trec riul Zibiscul care udă Dacia 
centrală, ei găsesc vaduri, se desbrac de vestminte, 
"de arme, și opresc numai scutul pe care îl ţinea 
cu o mână, ast-fel ajunseră la cel alt mal al riu- 

i. Stegarii purtaii şteagurile: pe “umeri dupe cum 
se : vea pe columnă. 

Traiain Augustăi în. faţa pretorianilor şi stega- 
rilor, primesce pe -deputaţii Dacilor. Dar ei nu do- 

| bindiră nimic de la Traian, de cât resbelul, ară- 
tindale în mâna stângă o.armă ca un semn de fu- 
r6re şi de resbel. a 

Dacii încălecaă pe golul spatelui calului, fără 
'şea, fără nimic, ne avind calul de cât un căpăstru 

_în gură, 

Dacii dintr”o cetate vecină trimit deputaţi la Tra- 
ian spre a cere pace. Unul din et purta o corână 
de lauri. Ei mărtureai că nu ai luat. parte la 
luptă. Și cercaii condiţii egale, fără a da cetatea, 
Să fie lăsaţi în pace. Cesar na le primesce pro- - 
punerea. Ei se retrag. Cesar le arată mâna cu 
care ţinea o salcie, semn de resbel. 

-
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Acesti daci din- cetate căduţi la cea măi: adincă 

„desperare, omră tâte turmele ca să nu rămâievii 
la enemici, şi conduşi mai mult de patimă de cât 
de raţiune,- se bat cu Romanii. Ei cad întrun mod 

glorios, “luptânduse pentru patrie. Cetatea luată 

şi aprinsă, se cr uță femeile şi copii pe care Ro- 

manii fi iati şi îi duc în captivitate cu multă gin- 

găşie. - 

Cavaleria dacilor era prinsă de armata lui Tra- 

ian. Ea caută să scape prin fugă trecând riul Ti- 

biscul care intro parte este adînc. Mulţi se îneacă 

iar alţii tree de ceia parte a riului. Draconarii cu 

balaurii care aii remas, cu doă stindarde, .-condac 

rămăşiţele armatii dacilor prin locuri aspre şi mun- 

tose. | 
Gălării sarmaților, minunată cavalerie, vin în a- 

jutorul Dacilor. Caii lor sunt cu totul în- 

vestmiîntați în sold şi ei încuirase de soldi. Sar 

maţia este o regie a. Fiuropel întinginduse pină 

la ceanul Boreal, şi care coprinde astădi pro- 

vinciile : Polonia, Prusia, Rusia, Livonia, Lituania, 

Moscova. | i 
Decebal regele Dacilor strânge armatele sale, şi 

le măresce cu recruți şi cu călărimea sarmaților. 
El inpresură o cetate ocupată de romani, sperinăd 

să o ia. inapoi, avind de gind se-i constrângă prin 

fome. Ei se apără dupe muri. Dacii arunc cu să- 

geți în Romani, Romanii aruncă cu petre și ucid
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pe Daci, înpresurarea se amână. Romanii se. apără 
cu cerbicie. ! ie 

„= Dar dacii iar înpres6ră murii cetăţii cu mahime 
de resbel, pe când Românii fac să ploă săgeți asu- 
pra lor, ca se-i oprescă d'a se apropia de muri, 
virful acestor mahint era dearamă. Turnurile unăz 

“se apăraii luptătorii eraă tari. Ea ae chiamă Aries, 

adi beibec. Traian ca ge față la înpresurărea 
cetăţii, el ordonă să -se aducă provisii luptătorilor. 
E! intră n6ptea în cetatea îiconjurată. 'Traian îi 

“privea voios, le. dise să fie cu curagiii, lăsândule 
provisii multe și mai trimiţind să aducă şi altele 
de peste Dunăre: Apoi dete ordin ostașilor să se 
arunce în n6pte, ca să combată n6ptea armatele 
cele noi sarmatice care vin în ajutorul Dacilor. a-— 
“dăogândule că este mai grei a învinge puterile u- 
“nite. Se chiamă prinşi daci de români să vie în 
„ajutorul contra sarmaților. Un arc de -triumph 
la pârta era construii în ondrea lui Traian, pe 
malul riului unde se coboră din Navă asupra ar- 
cului desemnat deul Marz, ca să încredințede pe 
soldaţi că bătălia era căstigată chiar” de ar veni 
dei nemulţumiţi în ajutorul Dacilor; Traian aduce 
arme și provisii. Scâte trupele din cetăţi” prin lun- 
cile enimicilor, împarte trupele de călări şi de pe- destri; inainteadă fără steaguri să, atace pe enimici 
pe neasteptate, lăsâna legionari peniru “garda ce= -tăţii. El comandă singur o armată ce se formeadă
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din trupe romane şi ausiliari, germaai federaţi şi 

tributară Romanilor, şi alte popâre amice. Sălbaticii 
germani însoceai pe Romani, nui, fără arme, cu 
măciuci cu noduri. | 

Traian comanda cavaleria, merge n6ptea cu cea. 

mai mare tăcere şi ințeală; coprinde şi bate pe 
daci înainte ac 7evărsarea gorilor. Ei făcură 20,000 

„de paşi în cinci ore. Putea face 25,000, în cinci 

6re ca pas mare. Lupta începe; este teribilă 

sarmaţii se bat ca viteji; însă Spaima îi a- 
pucă repede în acea nâpte unde tot le părea 

infioros şi teribil. Ei strigă la cer şi fag, cei mulţi; 
alții m=ă bravi răhân şi luptă încă, preferând să 
snoră „de cât să fugă. Pe columnă se văd răvăr- 

sânduse dorile și fugind sarmații, o figură graci6să 

de dee, apare ţiind un vel de aur cu amindoă mâ- 

nile rălicate asupra capului. Traian a ădicat un 

templu gdeii Dianii saii Aurorei pe locul unde s'a 

făcut bătaia credindă că acestă dee a ajutat pe 

Români. 

În atreia lovire mulţi daci și sarmaţi călăreţi ai 

cudut. În acestă bătaie Dacii sub Diege fratele lai 
Decebal se bat cu viomege. Românii căstigă încă. 

Un. spectacol dureros se presintă. Părinţii, băttăni 

nume ce purtai pe umeri copii, de frica soldaţilor 

romani, fugea în păduri se-şi scape viaţa. Săraci 
și pileați avuţi și rainați. Imbrăcămintea femeilor 
dace- era dintr'o tunică cu măneci, cu o cămașă



! 

x 

"& 

— 32 — 

lungă pînă la călcăi; cu o haină asemenea ca toga 

(mantaca română) la cap o legătură de lină care 
era înodată cu funde Şi cădea pină pe umeri, 

Mai mulţi daci se inchinară şi aflară. viaţă de 
la Traiav, de și el. nu era mulțumit. de ei, căci ve- 

dea întrînșii o îngratitudine, o nestatornicie şi 0 
credință îndoi6să, caracterul ce se păsteațlă Şi as- 

- tăgi, 

"Ai fost. mulţi fârte înulți romani răniți în ba- - 
talia cea cruntă, pe răniți iati dus întrun loc si= 
eu şi sai chemat hirurgi; dar nu se. ajungea ma- 
erie pentru legatul raneior. Atunci Traian, dete 
atat seii propriii a fi sfăşiat spre a lega Ta- 
nele; Traian laudă dupe tribună curagiul Roma- 
nilor, şi le mulţumesce. Se fac captivi daci, Cesar 
împarte premii la cei mai bravi. Fie care, dupece 
ia premiul, sărută mâna Cesarului și pleacă 

Femeile dace îşi resbună cu crudime asupra Ro- 
manilor captivi. Ele le ard capul cu făclii, îi pun 
pe cruci, îi taie bucăţi, dupe torturi teribile. 

Traian duce din noii în bătaie armata. El nu 
vedea încă pe Daci învinși. 'Torturele femeilor. îl 
insultară. Intre steagurile cu acvila și concordia se 
purta de un stegar o statuă de berbec, acestă sta- 
tuă se arăta prea rar, €ra un semn de bătalie te- 

„ribilă şi destructâre, Traian dă ordin să arate ber. 
becul enimicilor. Traian ocupă castrele părăsite de 
daci, şi pleca înainte cu armata.
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"O luptă.se începe din noi. Traian vorbegce că- 

tre. militari. Primesce pe deputaţii daci; dar de- 

putaţii nu dobândesc nimic. Inainte de, a se lovi 

cu Dacii, Traian sacrifică la dei, chiar el sacrifică 

cu capul acoperit vărsând vin şi sângele “victimei 

sacrificate pe altar. in flacăre. Dupe sacrificii Cesar 

indeamnă pe ostaşi, dupe tribună, să se bată cu 

vitejie contra, enimicilor, învingîndui într'o singură 

luptă. | , o 

Traian ordonă a trece călărimea peste Tibiscus, 

“pe puntea de lemn. Dacii ce erai în faţa punților, 

ne cutedind a opri: pe români, se retrag spre munți. 

“Un cap al Dacilor se presintă la Traian şi cere 

_gracia sa, în fața prefecţilor, tribunilor şi preto- 

zianilor, i se dă. Traian cobâră în armată. Aripa 

călărilor germani saă aliat cu Romanii. Caii lor 

nu aveai nici frine, nici un vel de coperemint. Pe- 

destrimea Romanilor, călărimea streinilor, lovind 

trupele Dacilor, acestia fugeaii în păduri. 'Traian 

înainteadă cu armata, deputaţii dacilor ca rugători 

vin la Cesar. Ei. cer pace. Cesar îi primesce bine, 

dar nu se face pacea. 

Triarii ostașii cei mai tari şegind cât va tirop 
erai odihniți. Ei inaintai când armata era în pe- 

ricol. Ei erai greii armaţi; cu alte arme de cât 

cei alţi soldaţi romani; Ei înainteadă. Aripa prăs- - 

tiașilor, auxiliari germani se unesce cu - Romanii. 

O altă aripă armată uşor saii mai bine ne armați, 
3
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nudi, cu ciomege nodorâse eraii aşedaţi prin aripe, 

ci începeaii bătalia. Fie care avea câte un scuti- 

er, şi când cădea stăpânul, îi lua locul şerbul. Ea 
se numea armata nemuritâre. Dacii se băteau acum 
numai cu săbii şi cu ciomege. Ne putind face a- 

tac mare. De aceia se servea de mabhini. 

Traian are victoria, el rădică castre noi mai a- 

rBr6pe de castrele enimice, el primesce câţi va daci. 

Vine un general dac la Cesarul; dar Traian apu- 

când sabia de v&rf cu amăndoă mănele, declară 

resbel şi morte. 

Augind că Dacii ţin curse prin pădure, Traian 

trimite o ceată de săgetători să se aşede întrun 

loc. Ei se duc şi surprind pe Daci. Cesar înpre= 

s6ră castelul Dacilor cel mai aprope. Dacii vin în 

ajutorul cetăţii cei tari. Romanii li se opun. Dacii 

sunt învinşi dupe o luptă crudă. Duc lui: 'Traian 

- şi presint capetele celor mai însemnați din dăci. 

Remăşiţele armatei dacii dispărură, cetatea şi 
reședința, lui Decebal fuse luată. Traian discută cu 
tribunii şi cu prefecţii despre condiţiile păcii, De- 
cebal primea ori ce condiţie. Dar când vădu că 
Traian, pe lângă alte lucruri, impuse condiţia să re- 
cun6scă pe amicii romanilor ca amici ai sei şi pe 
enemici asemenea, se desperă. 

Pacea ce face cu acele condiţii ca regele Dece- 
bal să dea armele, instrumentele de resbel, fagarii, 
se libere «pe romanii captivi, să strice cetăţile şi
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să desființede garnisânele, să dea vecinilor pămin- 
turile luate cu putere. Decebal fără voie şi ge- 
mind, aprobă prin deputaţi pileați; apoi cu genu- | 
chele plecate ad6ră pe Traian care .şedea pe tri- 
bună în fața prefecţilor şi tribunilor. Regionariă sai 
cei dintâiii boeri ai Dacilor însocese pe Decebal, 
se plâcă la pămînt înaintea lui Traian arătândui 
supunere, stindardele dacilor se înclină la ale Ro- 
manilor trecând pe sub ele. Condiţiile - tractatului 
de pace se înplinesc. Dacii se retrag din țărînă cu 
toti ai lor, Traian aduce legiunea 13 din Panonia. 
0 aşadă în Dacia cu garnisonă. Mai adaogă şi pe 
a șasea legiune. Ordonă romanilor să se pârte bine 
cu pămîntenii, prăgile de la Daci și de la sarmaţi . 
se înșirară pe arbori pe locul învingerei. In prima, 
pradă se vedea steaguri, mantale, lânci, săgeți şi 
alte arme dace; | 

Traian se întârce la Roma. EI este primit în a- 
clamații pînă la gura Tibrului unde tâtă Roma îi 
ese înainte, intră în capitală cu triumphi, trimisul 
lui Traian să spnie senatului învingerea, intrînd în 
senat, abia patu pronunţa victoria şi muri. Traian 
primesce numele de dacic şi de sarmaţic, 

Dupe cât va timp vinescire la Roma că Decebal re- 
„gele Dacii nu urmeadă condiţiile păcii, că este în rebe- 
lie, fabrică arme. primesce fugari, restaură cetăţile sur- 
pate, chiamă pe naţiile vecine Ia resbel, asuprind pe 
acel care nu vor să ia parte, și a călcat pe vecinii
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iasigi. In urma acestor sciri senatul declară pe Dece- 

bal trădător, şi Cesar declară resbelul. Traian pl€- 
că prin Adriatica, Iliria. Trece armata prin Alpi. 
Preoţii gabini însocesc ârmata. Călărimea: mergea 
înaintea pedestrimei cu laborul. El are cu dinsul e 
legiune de spani, cu mantale lungi și plete lungi, 

a cărora bravură era proverbială în poporul Italii. 

Iasigii și alte ginte vecine eşiră înaintea lui Tra- 
ian, ei venea se-l gratulede şi să se plângă de 

mulțele suferințe încercate de. la Decebal, căci a 
preferat mai mult amicia Romanilor de cât a lui. 
Cerind resbunare, şi declarând că aii să ia 'parte la 
resbel şi să aducă armatelor provisii, Femeile și 
copii iasigilor vin la Traian cerând misericordia lui. 
Cesar promite că va pune regulă. 

Iasigii aduc provisiuni. Cesar face. sacrificii dei- 
lor. Intr'o cetate mare şi cea mai tare din ale 
Dacii, Decebal trimise o-garnis6nă. -Acolo era să 
se primâscă ori ce dac fugărit, 

Armata lui Traian atacă mai multe punturi în- . 
tărite. Conduita romanilor. este: crudă cu învinșii 
lor. Dacii se opun cu mare-bărbăţie; Romanii prin 
numărul lor, parvin să ocupe dealurile, gi constru- 
esc statii sigure. Dacii se bat cu săbii iîndoite. O 
parte din romani se bat, alta lucreadă la: întărini, 
alta gonesce pe daci cu putere din . întăriturile lor. 

“Traian Augustul comandă pe veterani, înbrăcaţi cu 
da, cu coifari, cu trei stindarde, doi acviliari. Nu
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mai doă legiuni de români eraii atunci în acest . 
resbel aduse de Traian în Dacia, cele alte: streine, 
Adrian era astă dată venit cu Cesarul şi comanda 
o parte de ostire. 

Se rădică podul lui Traian pe Dunăre. EI a fă- 
cut mai multe monumente de cât ori ce alt împe-_ 
râtor. Podul. dupe Dunăre era o lucrare. colosală. 
Adrian îl-strică spre a opri pe barbari a trece în 
Moesia. El rădică Mareianopolu dupe numele So- 
rosei, Nicopoli în Thracia; Traianopoli. în Dacia; 
în sarmaţia fondă doă cetăţi în memoria celor doă 
nspediţii. In Roma forul, Palatiul, biblioteca, Por- 
ticul ; un port ia gura Tibrului; un pod pe Tag 
în Spania care pod pârtă numele lui; a făcut căi 
forte întinse. Decebal trimite deputaţi daci şi sar- 
maţi la Cesar să puie condiţii de pace, Cesar nu- 

îi primesce, respundind că acel rege își călcase ju- . 
rămâîntul, - | 

Unii scriitori ai pretins că podul tăcut de Tra- 

ian fuse făcut pentru trecerea armatelor în Dacia. 

Dupe indicările dupe columnă se vede din contra 

alte posiţii ale podurilor de trecere: poduri pe vase 

Atât lu întâia espediţie cât și la adoa, aceiași dis- 

posiție. Dupe columnă trecerea printipală a arma- - 

telor pare să fi fost în amăndoă espediţiile tot pe 
lângă Alba grâcă în Zasigia unde Dacia era des- 
părțită de Tibiscus. Unde pămintul era al amicilor 
Romanilor. Şi unde făcură castrele şi poduri cinci
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pe Tibiscu, și de unde inaintară armatele în con- 
tra Dacilor. La a doa espediţie vedem că Traian, 
trece Dunărea la Iasigi, şi trece mai mult timp în “ 
capitala, iasigilor pe riul Tibiscul de unde apoi pl6-, 
că contra Dacilor. Se pote tnsă ca alte aripe să 
fi trecut pe la alte punte, pe la porţile de fer cum 
dic unii scriitori; dar nu grosul armatei. Dupe câte- 
va loviri Traian visiteadă partea despre porţile de 
fer și lăsă pe Adrian să comande legiunea Miner- 
vină în aceste părţi între carpaţi și între Du- 
năre. j : ” 

În mai mulţi scriitori vechi sunt: fixate atât pun- 
turile trecerii cu numele lor, cât și numele riauri- 
lor, munţilor și cetăților dace. Acestea nu sunt în 
raport cu columna. Columna tace asupra numelor, 
și cât pentra punturile de trecere, dă cu totul al- 
tele. Ast-fel ca să nu facem vre o erdre, ne măr- 
ginim a trece sub tăcere tâte numele cele tace şi 
columna şi dupe columnă a arăta puntui trecerei 
grosului armatei prin acelaş punt, de la Alba gr6- 
ca (Bolgrad.) In Iasigia, la gura Tibiscului. O com- 
parare între ideile columnii care par reale, şi nu- 
mele ce d'aii scriitorii, ar putea pentru un arheo- 
lor consciineios ca D. Ghica să fie o lucrare forte 
frumâsă. a | ” 

Traian începe resbelul. Sc6te armata sa prin pâr- 
ta pretoriană a castrelor, trece pe puntea de lemn 
despre Tibiscus, şi înalță pe virful munților trofeele
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luate de la Daci și sarmaţi. Dupe un noii sacrifi- 
citi la dei Traian se urcă pe tribună şi în fața tri- 

bunilor, prefecților cu 4 stindarde acvilice și cu tot 

atâta legiuni câre mergea în acest resbel, lictorii 

armați de securi staii în prejurul Cesarelui. KI dupe 

tribună hotărasce ce trebuie să se facă cu ce or- 

dine a proceda, care locuri mai cu seamă să seo- 

cupe şi cum să delibere prefecții și tribunii se con- 
sultă, și decreteadă o sentință sănătâsă. Atunci păra 

"în consilii şi Adrian. Venit în acesta a doa es- 

pediție el comanda o legiune. 
Pl6că înainte armata uş6ră apărând armata cea 

grea care se afla în urmă îmbrăcată cu da, cu coif, 

încinsă cu săbii. Caii şi catării transportaii baga- 

jele. Bucinatorii mergeaii apr6pe de împăratul şi 

dupe semnele lui ei sanai de retragere saii de în- 

aintare. Acquiliferii şi trimbițaşii înaintau. Prima 
armată constata din ausciliari în care eraii ger- 

mani, Panoni, ilirici, Dalmaţi ce se băteaii cu 
arcuri. Sa 

Militarii români în lunci căutând cele necesare sunt 
surprinşi de daci și mulți uciși. Romani plâcă să 
spionege cetăţile Dacilor. Se face bătaie unde da- 
cii sunt învinşi. 

Romanii atacă castelul cel mai întărit al Daci- 
lor apoi și alte cetăți cu mahine. Romanii încerc 
a se urca pe murij cetăţii. Dacii îi resping arun- 
Când săgeți şi petre mari asupra luptătorilor. Se



pun scări de lemn și se urcă pe muri. Mulţi ro- 
mani mor ucis! de Daci. Prăstiitorii aruncând pe- . 

tre, oprea pe daci da se apropia de murii ce- 
tăţii. S'a făcut o mare vărsare de sânge. Un mili- | 
tar roman făind un dac, îi rădica capul în lance 
lăsândui cadavrul pe mur. Acest june dac s'a 
luptat cu mare bravură, Scările erai de !emn 
al căror născocitor a fost Capaneos care fuce ucis 
de Thebani. NE 

Un soldat anunţă pe Traian că luptătorii romani 
se află în mare pericol şi că sunt omoriţi de daci 
sub murii cetăţii cei tari. Traian se turbură,. a- 
l6rgă cu armata pretoriană și lovesce cu tote ar- 
matele de odată. | o 

Rotele cu care se trăgeaii mahinele se aduc sub 
muri. O parte de Daci se “opun armatei lui Traian 
de a veni la cetate. Combat, şi sunt respinși de: 
romani. Șăgetătorii armatei romane aruncă săgeți. 
Dacii rădică cu putere petrele şi aruncă în re- 
mani, Traian ordonă asaltul.. Tâte armatele romane 
iai parte, cetatea cade în puterea romanilor. Ce- 
tatea o darămă ca să nu mai cadă încă odată în. 
puterea Dacilor. Dacii rog pe Cesar să nu le: 4ă- 
rame cetatea, să nu le ia provisiile, dar fuseră puşi 
pe fagă. Un regisor dac trece de la Dacebal la 
Traian. care îi face gracie. a 

Romanii înpreună cu consiliariY germani, Poloni, 
Liri şi Dalmaţi se urcă pe scări la cetățile Daci-
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lor din munţii cei nalţi asediați. Și încercă a su- 
pune pe enemici. Ei reeşesc, dupe ce per mulţi ro- 

mani ucişi cu petre de Daci şi cu săgeți. Romanii 

se urcă pe muri. i 

Atunci Traian ia scire că Dacii se apără cu 

mare bărbăţie din întărituri cum şi în cetatea lor 
sarmiseghetuză şi că aii respins pe Romani de doă 
ori cu mare perdere, trimite ajutâre nuoi şi el în- 

suşi alârgă cu t6tă armata pretoriană şi veterană, 
şi alte trupe. “Vin alte noi sciri că Romanii sunt 
sdrobiţi. Traian chiamă t6te armatele, şi se face un 

atac general. Râte puse de daci pe virfurile mu-: 
rilor pentru a sfărăma pe assediatori, Pe dinafară 

se pun câse o atreia râtă se pune în dosul trium- 

pbului, şi atacă pe romani. Aceste râte sunt de- 

semnate pe columna lui Traian, Fabret cap VIII 

p. 220. 

Traian ajungind cu t6tă armata şi: cu Maui, şi 

alte popâre, se luptă cu desperare, pînă în fine în- 

vinge pe daci. - 
Un dac de o putere estraordinară rădică o p6- 

tră forte mare și o aruncă asupra romanilor. Sar- 
maţii cu peptul cuirasat combat cu curagii. Gar- 
nizonele din cetăţi şi tabara dacilor unite, opresce 
pe romani de a căra provisiuni, şi dea se ducela 
apă. Traian îi seâte din aceste locuri. Ei: se duc 

în alte întăriri. Romanii dăramă sub ochii lui Tra- 

ian castrele luate de la Daci. Romanii se acoperă
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cu cuirase. Traian ordonă să se aducă lemne ce 
„se tăiară din păduri cu mars iuţeală şi din ele fac 

întăriri. Traian primesce un general dac ca rugă- 
tor. Acâsta cade în genuchi, şi primesce gracia cu 
condiţie a părăsi pe Decebal, în faţa pefectului 
resbelului şi cu tribunii, prătorianii şi centurionii. 

„Traian află de la acesta că Dacii sunt desperaţi, 
că cetatea este în flacări și că Decebal vrea să'şi 
facă însuşi morte. 

Un singur seag bălaur mai rămasese în pici6re 
la Daci. Și aduna. pe daci în virturile munților. 
Dacii mai mulţi 'cer pace. Traian pune mâna stân- 
gă pe mânerul săbii. Mâna drâptă pe mantie. Semn 
că voiesce se urmede resbelul. Respinge pe rugă- 
torii daci. 

“Traian chiamă armatele dip castre, hotărasce un 
„al doilea conflict cu Dacii şi să se. aducă provi- 
siuni. 

" Lovirea reîncepe, Militarii romani cei armaţi u- 
șor merg înainte, se taie pădurile, se face loc de 
trecere. 

Traian Adrian şi tribunii primesc trei soli daci 
„al lui Decebal care propun pacea. Traian respunde 
puind mâna pe mânarul săbii sale, şi dice că ar6 
se-i stingă. Dă ordin ostaşilor să trecă riul şi să 
devastede reședința lui Decebal. Comandă încă con- 
siliarilor să umple castrele de peste rîi cu grăne, + 

cu lemne și să le apere.
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Dacii vor să dărâme capitala. Traian trimite tru- 

pe multe şi îi opresce. Dacii aruncă cu petre în 

Romani, cu mare curagii. Dacii cobor şi asediă 

încă odată castrele ocupate de romani, se silese se 

le ia ; dar cad ucişi şi mor cu fericire. 
Romanii înalță pe un deal cadaverul unui mare 

general dac şi îl arată lor. Daţii din turnuri şi 
stânci se bat încă ; Dacii sunt respinși şi se risi- 
pesc. - Ă 

La o cetate unde dacii eraii înconjurați, şi lip= 

siți cu totul de provisii pînă să mâră de f6me; și 
hotăriţi mai bine să mâră de cât să sufere sclavia 

la Romani, dupe ce ţin un consiliii general, hotă- 
răsc să ardă cetatea cu totul ce are în ea ei toţi 

fără osebire să se ombre, acâstă decisie este teri- 

bilă. Este -mârtea, cu tâtă hotărirea adusă de o 
mare desperare; sunt încă fiinţe care regret mâr- 
tea. Mume care plâng. Copii care le imită. Scene 

de tinereţe, ce adio, de durere, ce fac a vărsa la- 

crimi. Se aduce un mare vas, plin cu vin şi în el 
se aruncă venin, Se aduce o cupă. Gardi se-pun 

lângă vas. . Toţi sunt datori să bea. Operația începe, 

Toţi beai cu curagiii. Bărbaţi, femei, feridre, copii; 
beaii şi merg de se culcă pe piață unde mor în 
chinuri. Scene teribile de înfiorare şi de durere. 
Fetele cad în braţul mumelor şi mor mai nainte 
de a lua veninul. Era un mare sentiment. de pa- 
trie şi de libertate în acesti Gmeni care voia să



mOră toţi, numai să nu cadă robi la „romani. Spec- 
tacolul era teribil. Unii mureaă îndată; alţii sufe= 
reaii, se munceaii, se svărcoleal, și murea în chi- 
nură. - a 

Un stindard dracon călăugea prin munți  rămă- 
şiţele armatelor dacice. Dacii cer lui Traian cle- 
mența sa augustă. Traian nu-i ascultă, căci ei tot- 
d'auna șia călcat credința. El apucă cu stânga ca- 

„Ul săbii şi cu drâpta mantaoa, semn să mârgă în 
ainte și să rădice din noii armele coatra enimici= 

„lor. Cesar este urmat de stindard şi de pretoriant 
de tribuni, de prefecți, de bucinători cu bucine, 
Cesar se îndrepteagă către câți va militari şi la 
stegarii cohortelor şi centurilor, învăţin dui cum tre- 
buie să se pârte şi criticând erorile comise în cele 
făcute, dindule tot-d'odată gracie. Pretorianit din 
doă centuri se așadă lângă tabernacolul suveranu- 
lui, cu stindardul înfipt în pămînt. Regele Decebal 
trimite Deputaţi care se râgă despre pace. “Traian 
refusă. 
„Se face un pod peste Tibiscos aaă alt rii și 
trece armata Romană pe cei altă ripă. 

- Dacii încerc încă 4 pretinde cetatea tare luată de 
„romani; dar nu rușesc. Sunt respinşi cu putere şi: 
ucişi, de petrile Romanilor. Acelaş asalt se face con- 
îra mai multor. cetăți ocupate de romani, Insă se 
ucig fără a reeşi. Romanii spândură pe un mare 
dac și îl arată dacilor, Dacii din turnuri şi dia



murii ; castrelor se bat cu curagiii. Dar pînă în fine 
„cad, părăsesc cetăţile de frică să nu vie alţi Ro- 
mani. 

Decebal în mijlocul familii sale, | plânge patria 
sa şi ursita ce'a avut în lume, el nu va să mârgă 
la Roma dupe carul de triumphi şi armata sa este 
fărămată, nu are de cât să moră. Amuri şi a nu 
se da rob, era morala Dacilor. El se' omâră îm- 
preună cu familia sa, | 

Printre soldaţii Romani fuse un june brav. A- 
cesta fu rănit şi dus în tabără, acolo el înţelege 
că rana lui este muritâre. Avu atâta curagii și 
putere să c6ră a merge din noii în luptă spre a 
combate și a muri.cu armele în mână. Se duce şi 
face fapte strălucite apoi mâre. 

Deceba! era în Sarmezeghetusă în mijlocul . fa- 
milii sale, el vede. patria sa, capitala sa, palatul 
seii în puterea Romanilor. Vicilis un secretar al 
zeii trădase lui Traian locul unde eraii ascunse co= 
morile regelul. Aceste comori consistaii în aur, în . 
argint, în petre preţi6se, mobile preci6se. Le gă- 
siră în pescera făcută înadius lângă palat în riul 
Sergentia căruia fi abătuse acolo cursul numai pen- 
tru acesta de către sclavi. Se găsiră asemenea vest- 
minte preci6se în pesceri făcute de aceiași sclavi 
pe care Decebal de frică să nu trade, îi -ucise în- 
dată. Traian fondă îndată cetăţi în Dacia pe care 
6 proclamă provincie romană. Decebal în „palatul
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seii, perdind ori ce speranţă, se sinucide și ucide 

tâtă familia. Capul seii este dus la Roma. 
Traian în cea din urmă espediție chemă în ta- 

băra sa pe unul din generalii romani, Longin, sub 
cuvint să confere cu el. Dar în loc de a urma ast- 
fel, îl arestă şi îl sili în public ai spune secretele 
cesarelui; dar nu putu scâte nimic din gura sa, îi 
aruncă în închisâre şi scrie lui 'Traian ca să ofe- 
re pe roman spre a îl da înapoi, în schimb: păcei..Tra- 
jan îi respunde un respuns în simţul că daca nu măr- 
turea nică un dispreţ de Longin, nu mărturea nici 
o prea mare stimă și arătă: destul că, de şi nu do- 

„rea. al perde; dar nu era hotărît de a cumpăra cu - 
prea mare preţ viaţa lui. Longin însă se sinucide. 

Sarmeze ghetusa primi nume de Ulpia Traiana. 
Traian înturnat în Roma din a doa espediţie, fase 

„salutat cu sărbători de o magnificență străluci- 
târe. = 

Palma guvernorul Syrii reduse partea Arabii care 
pârtă numele de Petrea, Ja supunerea către Traian: 
Traian primesce pe Ambasadorii celor mai multe 
naţii streine şi între alţii pe aceia ai Indiilor. În 
timp de una sută doă-deci şi trei dile el dete spec- 
tacole unde se ucise câte odată o mie de here şi 
altă dată dece mil și unde omie de gladiatori com: 
băteaii unii contra altora. El făcu onori mari ia 
mârtea lui Sura amicul sei. Traian avea în el 0 
mare încredere şi amicie, nisce invidioşi îi diseră
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că Suraera suspect şi vrea se-l ombre. Traian se duce 
la Sura ne invitat, înapoie gardele sale,-şi cină cu 
dinsul, ehiemă medicul lui “Sura se-i vagă ochii. Şi 
se puse să ridă. El se rase aici, luă o baie. Adoa 
di dise amicilor sei. „Daca ar fi voit să mă omdre, 
ar fi făcut'o as6ra. 

- Intro gi punea pe un căpitan de gardă în stă- 
pânirea funcţii sale. Ii dete spada presintinduio dupe 
datine, nudă. Primesce acâată spadă, şi vei fi pen- 
tru mine daca voi guverna dupe dreptate; iar daca 
din contra vol fi, rădica-o asupra mea !a 

Traian dupe ce făcu erdrea, dobindind de la se- 
nat osînda la morte a lui Cressus și a amicilor sei 
care conspiraseră contra lui; dupe ce mai înălța 
mulţime de monumente, se prepara a merge cu ar- 

„mele în mână în contra Parţilor şi Armenilor sub 
pretestul că regele Armenii, în loc de a primi co- 
rOna din mâna sa, o primise din mâna regelui Par- 
thior. PI6că îndată ce ajunge în ţera. Parthilor, 
mai mulţi satrapi şi principi vin înaintea lui cu 
daruri printre care era un cal învățat a saluta în- 
cliuinduse. 

Traian luă țâra fără să combată, şi merse pină 
la Satala şi la Eliga, cetăţi ale Armenii. Făcu mari 
onori regelui Heniocilor, se resbună de Parthamu- 
rire rege al Armenii; rădică în rindul amicilor săi 
principii care i se supuseră, şi luă pe cei alţi fără 
a combate. Senatul pentru aceste victorii, îi dă nu-
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mele de prea bunul? El mergea pe jos în capul s0l- 
:daţilor ; trecea riurile ca soldaţii. Când bătu şi luă 
„cetăţile. Nisiba și Batâa, fuse numit: Particul; 

Pe. când şedea în Antiohia, se făcu un cutremur 
de pămint şi mai multe, cetăţi fuseră sdrobite. Ce- 
tatea unde era Traian fuse mai sdrobită de cât tâte. 
Case se dovâră, arbori se rup, 6meni se sdrobesc. 
“Cutremurul ținu mai multe gile şi nopţi. Traian 
se scăpase printr'o : ferâstră. Fuse apucat de 

mare frică, că şedu în cerc mai multe dile sub 
cort. Muntele Corase fuse sdrobit. 

- Traian intră în ţările enimicilor. Pe Tigru el 
face să plutâscă flota sa ce o făcuse a se con- 
strui în acele ţări și o transportă la rii în bucăţi, 
apoi o închise. Sălbatecii fugiră speriaţi. Traian 
trece riul și ia Adiabena ce face parte din Asiria. 
Ia şi alte cetăți, nimeni nu resista Romananilor, 
ast-fel ei merg pînă la Babilon ande Traian privi 
Jacul de Ditum ce servise la construcția acei ce- 
tăţi. Traian decide să se cobâre pe Euphrat pină 
la Tigru printr'un canal ca să ducă navele de care 
vrea a face pod. Dar Euphratul era mai sus de 

"cât Tigru. Merse în Ctesiphon, bătu şi luă ceta- 
tea fuse declarat din noii imperator şi Partic, de 
senat primind și alte onori. De aici plecă spre mâ- 
vea Roșie căstigă o. insulă mare din Tigru, Mes- 
sena unde domnea Atambile, avu din causa climei 
rele multe suferinţi ; dar pasă spre malurile ocea-
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nului. Acolo el vede o navă plecând între Indii şi 
dice că Sar fi dus cu ea daca ar fi fost mai tinăr, 
Traian scrise senatului că el a purtat armele mai 

departe de cât Alexandru; dar îi dise că conquis- 

tele lui sunt nefolositâte, căci nu se puteaii păs- 
tra. Senatul îi decernă iar onori şi dreptul a tri- 
umpha de ori ce nație va voi. ln Roma i se ră- 
dica columna. Când era în Asia primi scire că po- 
porele ce subjugase eraii revoltate, și uciseseră gar- 
nisonele. Trimite pe Luciu și pe Massiam Leviam 
contra rebelilor. Cel din urmă Levian fuse învins 
și omorit. Cel alt se purtă ca om de inimă, reluă 
Nisiba, sili Edesa și schimbă tot în foc şi în sânge. 
E! luă posesiune de autoritatea imperială la eta- 
tea de 42 de ani, când se bucura de puterea cor- 
pului şi a sufletului, și era departe de ințimea 
jenilor şi de găleșia bătrinilor. EI nu persecută nici 
odată de pismă; nu ruină pe aimeni, nici pe ace- 
ia care lui însuși căta a face răti. El onora pe 6- 
menii de bine şi îi rădică fără scrupul, căci nn 
cunoscea alt merit de cât acela al geniului, Ne 
urind pe cei alţi, era sigar că nu-l urasce nimeni, 
ast-fel trăia fără temere, Nu asculta birfelele 
enrtesanilor, și aici odată nu se mănia. Nu 
lua viața supușilor, nu le lua averea, nici o- 
udrea, și el este care le apăra contra guvernului 
sei. El nu voia atât a fi onorat cât iubit de su- 
puși. EI vorbea cu familietate cu poporul; era iu- 

4
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bit de toți și numai enimicii steeint îl ura. Se 
duce pe la mesele cetățenilor în Roma, lua parte 

la petrecerile lor şi se interesa de câte ori găsea 
unde-va unele de acele trebuinţe durerâre ale vie- 

ţii cu care omul moral este tot-d'auna în luptă. 
El venea în ajutor sai prin infiuință saii prin aur. 
Se ducea pe la particulari fără gardă. Ridea cu 

cetățenii; el nu era mare învăţat. Dar judeca bine 
tot-d'auna operele celor alţi. Ii plăcea vinul, dar 
acestă patimă nu era causă a face nimenui răi. 

Erutius Clarus şi Jul Alexandru locuteninţi ai 
lui Traian care Iuaseră parte chiar în cele doă res- 
bele ale Dacii, luară cu armele Sibucia și o arse= 
ră. Traian dete Parţilor un rege, ca să nu se scs- 
le ca cei alți. Cum ajunse la Ctesiphona, adună pe 
parti şi pe romani pe o vale, se urcă pe o înăl- 
țime, “spuse espediţiile sale militare la toți şi de- 
clară pe Parthama, rege, îi puse el singur dia- 
dema pe frunte. De aici plâcă în Arabia unde com- 
bătu pe Atrenieni care se revoltaseră. Capitala aces- 
tora nu avea nică mărime, nici avuţie. Țările din 
înprejur erai deșerte, sterpe, secetâse, fără ape. 
Hrana lipsesce, lemnele lipsesc, o armată nu pote 
sta acolo, căldura este mare, Traian nu putu lua 
cetatea atunci precum nici Severii mai târgiii. 'Tra- 
ian o atacă prin companii de cavalerie care sufe- 
riră mult şi nu reușiră în nimic. Se duse el însuși 
în pers6nă să vagă cetatea, dupe ce scâse vestmin-
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tele imperiale, spre a nu fi recunoscut. Dar dupe 

părul lui alb şi maiestatea feței sale fuse recunos- 
cut ; și barbarii traseră asupra lui mai multe să- 

geţi, care uciseră un cavaler ce era alături cu ce- 

satul. Se audi tot d'odată tunând în aer şi se vădu 

curcubeul, când. Romanii voiră se dea asalt, fuseră 

opriţi de fulgere şi plie teribilă. Când voiră să 
ospătede nu putură de musce. Abia Traian se re- 

trase din acest loc, şi fuse atacat de maladie. E- 
breii de la cyrenaica, numind un cap Andris, tă- 

iară în bucăţi pe Romani şi pe grecă, măncară căr- 

nurile şi maţele lor, se scăldară cu sângele lor şi 
se înveliră cu pielea lor jupuită, tăiară pe mulţi 

cu herestrăul de la cap la piciose, pe alţii îi dară 

la here. Uciseră doă sute doă-deci de mii romant 

şi greci. In Egypt şi în Cypru făcură tot ast=fel 
ebreii sub Artemion unde periră încă doă sute pa- 

tru deci mii de 6meni. Iată pentra ce era tot-d'a- 

una oprit ebreilor de a pune piciorul în Chipru, şi 

când un evreii era aici aruncat de vinturile mării, 

era esecutat la morte. Luaţi s6ma români, la acesti 
fapţi istorici. Vedeţi ce aii fost ebreii chiar în an- 
tiguitate. Vedeţi ce ură. Ac6ste naţil fuseră subju- 
gate de generalii lui Traian şi mai ales de stră- 

lucitul Lucius eroul Dacii. 

Traian voiesce să întârcă încă odată armele sale 
contra Mesopotamii, când maladia lui cresce şi îl 

sili a se înturna în Italia şi de a lăsa în Syria pe



Elius Adrian spre a comenda armata. Tâte lucră- 

rile şi periculele romanilor pentru conquista. Ar- 

monii şi Mesopotamii fură nefolositâre prin nesta- 

tornicia și prin Schimbarea Parţilor, care având 

ură cuntra regelui, nu voiră a i se supune şi se 

guvernară ei singuri ca nebunii. Traian se credea 

înveninat. Alţii o atribuiră unei luari de sânge, 

care avea datina să ia în tot anul şi acum nu luase 
la timp. El avu apoplexie, avu o paralisie în corp 
și se făcu hydropie. Când ajunse la Selinonte, 
sai Traianopolu, el muri repede dupe ce împărăţi 
noă-spre-ţlese ani, şase luni și jumătate 

Recundscerea la tron a lui Adrian nu era for- 
mală. Roma avu un sentiment de durere şi de te- 
mere să vadă un noii resbel civil. Sparticu şi Xi- 
philin gic că Adrien nu fuse adoptat de Traian; 
de și el fuse din acelaş oraş cu dinsul și îl avu 
de curator și rudă. Adrian intrase cu Traian în 
alianță, însurînduse cu nepsta lui, Traian îl numise 
comandant al armatelor din Siria pe când el bă- 
tea pe Parthi. Nu fusese făcut nici consul, Traian 
muri fără copil. Altien care era din acelaş oraş 
cu Adrian şi frumâsa Plotină care îl iubea cu fa- 
cără, îl proclamară. împerator. | 

Mârtea lui Traian fuse rămasă secretă ca să me- 
nagede adopţia lui Adrian şi scris6rea care se tri- 
mise senatului sub numele lui Traian nu fuse sub- 
scrisă de îraian dar de Plotina prin practica ce
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avea. Adrian era în Antiohia, când îi veni scire 
că este împerator. 

Traian fixase alegerea asupra lui Severicu. In al 

doilea resbel în Dacia Adrian comenda o legiune 

El se însemnă în acest resbel printr'un nu= 

măr mare de fapte strălucite. Pentru care Tra- 

ian îl recompensă dindu-i diamantul ce el însuşi 

primise de la Nerva. 

Dacia înaintea venirei Romanilor avea semne de 

civilisaţie. Pe columna lui Traian se vede o ce- 

tate ce o ocupă Romanii, pe un rii cu ampbhi- 

theătru magnific, cu palate în forma grâcă. Tot 
din columnă vedem o cetate care îşi scaldă 
picirele în riii, cu palate şiportice, cu sta- 

tue şi columne. Peste porticul superior este ima- 

ginea regelui Dacii. Porta palatului ce domină pe 

undele Istrului are asupra trei statue, trei juni nudi 

care ţin în mână fie care câte o faclă aprinsă, 

Semnele Parţilor care nu sting nici odată făcli- 

ile lor. 

2. Traian înălţă un arc de triumph pe locul 
unde căstiga batalia de n6pte și unde pe columuă, 

se vede aurora, sub figura unei vergine ţiind un 
vel de lumină cu amăndoă mânele în jurul ca- 

pului. Mai înalță un arc la Sarmezeghetusa în 

on6rea virtuţii. Statue ale deilor coronaii arcele. Lua 

drepta era Ercule nud cu braţele, ţiind o măciu- 

că, dupe cum popolil scythii şi Dacii aveaii datina
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a se arăta în bătăliile lor. Statua învingerii întin- 
dea aripele şi cu picidrele călca armele sarma= 
ţilor. 

3. In privința religii Dacii ceia ce este mai 
positiv este că urmaă în mare parte religia Mithrii, 
a Perşilor, Zamolocis era profet şi Dumnegei era 
ceva ce amintă doctrina lui Pithagora. De unde şi 
esistă vorba că Zamolxis fusese discipol al acestui 
philosoph. Dupe acea doctrina esista etern unita= 
tea și numărul sociii. Unitatea însocinduse cu nu= 
mărul sotiii, produse numărul ne socii. Şi din a- 
mestecul acestor doă numere resultă ori ce lucru. 
In acest limbagiă împrumutat la mathematici Pi- 
tagora espune pe Dumnedeii şi originea universu= 
lui. Pri: unitate înțelege fiinţa supremă, prin nu- 
mărul sociii, înțelege nefiinţa, contrariul fiinţei su- 
preme, ceia ce se deosebesce cu totul, dar care prin 
acâstă diferință totală arată putinţa despre ceva 
alt lucru de cât ființa supremă, adică putinţa unei 
creaţii. Se înţelege că Dumnedeii, plinătatea fiinţei, 
să fie vădut în unitate; 

Dar să lăsăm tâte aceste cestiuni methaphisice, 
să dicem numai ceia ce pot toți să înţeleagă, re- 
ligia perșilor, era religia Mithrii basată pe astrono- 
mie; suflitu! se deosebea de corp, îl definea vn nu- - 
măr şi o mișcare, şi se vedea în fiinţa omalui doă 
părți una cuvintătâre, alta ne cuvintătâre -Şi semn 
al măndrii şi al voluptăţii. Sufletul era credut că
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e nemuritor, dupe mârte îl astepta recompense saăă 

pedepse. Cu ursita însufleţi mai multe corpuri şi a 

pus îu al nostru suflet în ispăsirea vre unei erori 
de mai nainte. Sufletul găsea în corp o închisdre, 

dar o închis6re ce trebuia să lucrede spre ac cu- 
Tăţi. Pitagora prescrie de a fi frugal, compănit, 

muncitor, veghetor asupra sa, de a se strânge în 

ideia lui Dumnedeii şi în ideia că tot 'trece sub 
ochiul seii și merge prin voia providenţii, de a se 

ruga regulat, căci rugăciunea face pe om bun. Dea 

nu se împărtăşi altora de cât dupe ce s'a consul- 

tat bine el însuşi, de a nu se lăsa surprinde şi de 

a rămânea tot-d'a-una liber. 

Acâstă religie cu puţină diferinţă era a Mithri, 

era a Dacilor. De aici se pâte lesne înțelege acest 
popor dac care murea cu armele în mână și rob 

nu voia să trăiască, Credea în nemurirea sufletului. 

Legeudele găsite pe lespedele a trei templuri dace, 

în sculpturi, la Sarmis, la Apulum, și la slăveni. 

In Valahia, sunt în mare asemănarecu tradiţiunele 

ţării n6stre păstrate încă în popor. Mithra, ce este 

s6rele, este Dochia saii Fudochia. Ea are doi ge- 

niură pe fie care umere. Unul ce ţine facla în jos 

şi este sâra, saii murgil şi altul ce ţine facta în 

sus şi este dioa saii zoril. Ele sunt tot-d'o-dată şi 
cele doă equinocse. Phosporos care însocesce pe Mi- 

thra, este Făt-frumor. Marz deul resbelului, şi tot 

d'o-dată al omorului. Cele alte părţi sunt ale le-
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“gendelor de la templuri, aii cele mai mari raporturi 
cu credințele poporane ale țării. Cele şapte iaduri 
şi şapte raiuri, în șapte planete, sunt cele şapte 
vămi din tradiția n6stră despre care este scrisă 
chiar o carte. | 

Religia Mithri însă nu credem să fi fost tot- 
dauna a Dacii. Se scie chiar că erai şi alte 
religiuni scythice. Care credaii în geii de care vor- 
besce Herodote. Se simte o diferință religi6să chiar 
din diferinţa de caste şi de partide politice. Dacii 
în timpul resbelului, nu erat toți uniţi, unii se a- 
lia cu Romanii, şi negreșit cestiunea religi6să tre- 
buia să fie pentru mult în acâsta. O 

Arheologii nostri nu s'aii ocupat nici odată de 
acâstă importantă cestiune. Este un adine şi inte- 

„resant studiii a se face comparind religia Mithri 
ast-fel cum o găsim la Perși, cu legendele intere- 
sante și unici în felul lor, găsite la cele trei tem- 
plură dace, şi cu trudiţiile vechi ce esistă încă în 
poporul român. Abia acum trei-deci de ani curie- 
rul Românesc vorbi de templul de la Slăveni. In- 
scripţiile şi sculpturile de la Apulum şi Sarmis sunt 
bine păstrate în musee în Transilvania și arhiologi 
distinşi ai vorbit de dinsele. Cât despre petrele de 
la Slăveni cc din fericire sunt Sstampate la streini, 
nu scim nimic, şi nu credem să fie la musei țării, 
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Traian împarte Dacia în trei părți: Dacia Ri- 
p6să; Dacia Transalpină şi Dacia Mediterană. In- 
ainte de venirea lui Traian Romănii stăpăneaii gu- 

rele Dunarei. În timpul lui Octav August, Ovid era 

esilat pe hotarul Dacii și Sarmaţii aprâpe de gu- 

rile Dunarej. Acolo Romanii aveai o garnis6nă. Sub 

Traian construi drumul cel mare începând de la 

Porţele de fer şi mergînd pînă la Niester. Sarmeze 

ghetusa primi numele de Ulpia Traiana. Religia 

Mithra a perşilor nu numai fuse respectată de ro-: - 

mani; dar ei o adoptară, mai ales că iusuși la Roma 

se celebra, în “contra voinții cesarilor. Se numi 

un prefect. Și se administra ţâra ca tote cela 

alte provincii conquise. Rig6rea conqueranţilor nu 

fuse severă dupe invingere. Unii aii pretins că toţi 

dacii aii fost uciși, Acâsta este un neadevăr. Nici 
un document nu spuse acâsta, din contra templu- 

rile Mithrice găsite la Sarmeseghetusa, porta in- 

scripțiuni din timpul romanilor care dovedesc că ei 

primiseră şi toleraă acest cuit al dacilor. Traian 
construi mai multe cetăți pe ruinele cetăților dace. 

Inainte de venirea Romanilor Dacii aveaii o civi- 

lisaţie 6re care, şi nu case şi cetăţi de lemn cum 

s'a dis. Căci pe columna lui Traian se vede doă 

cetăți măreţe capitale ale regelui, cu theatre, cu 

templu, cu columne cupalate. Una mai aleseste de: 

semnată pe malul riului cu o pârtă superbă de 

marn.ură unde se vedea statua deilui Ercule, şi a
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regilor dacii In Dacia era o civisaţie erâcă. Şi 
înainte de venirea Romanilor, eraă colonii rcmane 
aşedate în Dacia în cetăţile lor superbe. Ca sin= 
gura ţeră liberă toţi nemulţumiţii din imperii a- 
lergaii în Dacia. Adrian venind în urma lui Tra- 
ian, credu că va ţine cu mare dificultate atâtea 
provincii streine conquise în orient, că aceste con- 
quiste aduceaii mai multe cheltueli de cât căstig 
imperiului. Ast-fel el liberă mai multe provincii în 
oriente pe care le căstigase Traian. 

Sub Traian imperiul roman ajunsese la cea mai 
înaltă a sa îutindere; dar marea diversitate. a nea- 
murilor și elementelor barbare, aduceaii sămănţa pu- 
terică de distrugere. 

Adrian nu se lăsă a se supune de gloria ar- 
melor de care se supuse Traian; el credu că a 
venit timpul de a opri cresterea colosului roman 
și spre a asigura mai bine prosperitatea statului, 
ast-fel se hotărasce a lepăda o parte din coquiste 
ale predecesorelui seii, făcu să se dărame magni- 
ficul pod dupe dunăre în temerea să nu serve bar- 
barilor ; dar se crede că fuse înpins mai mult de 
gelosie. Câte resbâie face sunt resbâie de con- 
servare. El are un resbel contra Alanilor, Sarma- 
ților cu tâte acestea Adrian nu retrăsese tote gar- 
uisonele sale din Dacia, nici nu rechemase pre= 
fectul, căci Xiphilin ne dice că el trecâna Du-
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narea în Dacia, barbari! îl făcură arbitru în cer- 

tele lor pe care el le decide. 
Ast-fel Dacia urma a fi privită ca provincie ro- 

mană. 

4, Burii erai o populaţie dacă; locuiaii munţii 

de la Oit spre apus. Mai barbari de cât Dacii. Ei 

se-băteai cu toroipane. 

5. Maxiam Levian muri în bătaie contra popoli- 

lor revoltați în Asia în urma plecări! lui Traian. 

6. Lisius Qaintius, bănuit sub Adrian de cons- 

pirator, fuse osîndit la mârte. | 
7. Sura amicul intim al! lui Traian, îl însocise 

în amândoă espediţiile în Dacia. 

8. Adrian numesce prefect în Dacia pe Marcus 

Turbon. Și îi dă semnele acestii demnități. Acest 
Turbon era prefect şi în Egypt, şi era pe lângă 

Adrian ce era Sura pe lângă Traian. 

„Adrian fuse împărat prin mijlocirea Plotini fe- 

mea lui Traian care îl iubea. Traian deşi avusese 

acestă ideie, însă se gindea la altul. Adrian lăsa. 

câte-va acte bune; dar la mârte nu fu regretat de 

nimeni, căci esersase crime, lovit de o maladie du- 

rer6să, el ordonă unui sclav-se-l omâre, acesta nu 

va. Ordonă să ombre pe sclav. Dar mostenitorele 

seii, nu consimte a omori pe cei ce ne dai viața. 

Refusă asemenea de a omori pe imperator. Retras 
la Pozzole, Adrian more. Inainte de a muri cu 9-



— 60 — 

ceste versuri forte slabe pentru un om cu profun- 
ditate litterară. 

  

VERSURILE LUI ADRIAN 
IN 

Momentul morții sale. 

Sufleţelul mei, 
Drăgălaşul mei. 

Tu te duci, dragă fetică, 

Cerul scie unde sbori. 

Pleci tremurină, singurică 
Vai! ce se va face 6re 

Nebuneleţi bucurii 
„ Şi-ale tale ridătore 

Și frumâse nebunii? 

Animula Vagula, blandila, 

Hospeş, comesque, corporis 

Quae nuncs ababis în loca 

Palidus, rigida, nudula 
Ne e cet soles dabis jocos? 

12. O cestiune interesată este colonisarea. Daca 
Romanii aducând coloni, aii adus şi femeile lor? 

Petrele de morminte ne spun despre numele de
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femei române, dar acestea eraii femeile militârilor 

de garnis6nă care venea şi se înturnai și care 

mureaii în Dacia. Colonii locuitori veniră și luară 
toți femei dace. Era înainte de Traian, multe 
familii romane în Dacia. Femeile dace eraii fârte 

graci6se, cu portul lor, dupe cum este sculptat pe 

columna lui "Traian. | 

13. Sub Aurelian se părăsesce Dacia şi se re- 
trage tot ce era element roman, ne spune istoria; 

însă să ne înțelegem. Se retrage tot ce era ele- 

ment roman militar sai civil dependinte de guver- 

nul împerial; nu însă şi colonii particulari, care a- 

veaii deja moșiile lor, familiile lor. | 
14. Sora lui Decebal fuse luată în sclavie de 

Maxian Levian care bătu cetatea în care se afla 

acâstă princesă. Traian era supărat pe Levian pen- 

tru 6re care fapte uşâre, dice Ciaconii. Acâstă pri- 
soneră nu figură înre prisonierii duşi la Roma. 

Traian venise şi şedea în Alba greca cu familia 
sa, afară de Plotina, femeia sa, avea cu sine pe 
soră-sa. Jurnandes un compilator goth care voind 

aşi da un merit personal, dice că gothii sunt geți 

saă Dacii, veniţi din însola Scandia; ceia ce este 

cu totul falş, amestecând eroi Dacilor cuai Goti- 
hilor, căci gothii eraii germani din Danimarea și 

Dacii Traci; din Dacia, iar nu din Dania de la0- 

ceaun; ne dă o anecdotă. Că faţa sorosei Marcia se 

scălda în riul Potamos în Moesia. Cam ea voia
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se ia apă întrun vas de aur, lăsă se-i cadă vasul 

care se duse afund tărăt de greutatea metalului; 

dar vasul repăru asupra apei de sine. Era o mi= 

nune; deci Traian augind despre acâsta, -se miră 

mult, şi credind că o divinitate locuia în acel rii, 
el făcu să se gidâscă un oraş cu numele sorusel 

Marcianopolis. | 

15. De la Traian piuă la Gothi şi pînă la cei 
dintâiu domni Romani, Dacia are o istorie forte 
curi6să, 

Recomandăm ministrului instrucţiune publice ori 
care ar veni şi ar avea inima de romăn, desvolta- 
rea columnei lui Traian. Aci este originea Româ- 
nilor, a pablica tablourile cu esplicaţiile lui Mo= 
reliă, Ciaconiă, şi ale distribui prin scolele ţării. 
Câte tipuri, câte costume, nu sunt de estras din 
aceste tablouri. Istorianii, poeţii, pictorii ati atât 
de esploatat asupra acestei columni care este o 
epopee. 

D. B.
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Din scrierile D. Ion Ghica cele mai detaliate ce ai 
părut atupra Ducii, se vorbesce de autorii vechi care 
spun despre inscripţiile templurilor dace. In aceste în- 
scripții se menţion6dă acele înscripţii ale templului Mi- 
tra și Isis. Acest cult al ui Isis îl adoptaseră și la Roma; 
nu este mirare se-l fi adoptat și Dacii, și să f făcuto 
trinitate, un Dumnegeă în trei forme, trei nume, ast- 
fel cum popolii orientali aveai, ast-fel cum chiar Pla- 
ton înţelegea pe Dumnegei, ast-fel cum însuși chris= 
tianismul îl vădu. 

Isis era de origină eghypteană. Osiris era fratele ei, 
era adorată în Egypt, și mai ales la This, în egyptul 
de sus, avea un templu la Philae la hotarul Egyptului, 
la Tentiris (Denderah) la Memphis şi la Buziris. lo Roma 
se luară măsuri contra acestui cult căci se făceaă scan- 

dale și abusuri la care dai loc ceremoniile cu myste- 
rele Isisei. Apulcă vorbesce mai mult despre acest cult 
în măgarul de aur, heroul seă este om care prin fer- 
mecele unei femei îl schibă în măgar. Prin puterea Isisei 
își ia forme de om care avusese, El păru înaintea . ei 
care îi dise: „Ei sunt natura, muma a tot lucru; Stă- 
pîna elementeler, începutul secolilor, suverana deilor şi 
deiţelor, regina sufletelor; eă guvern sub limi:atea ce- 
rurilor, vînturilor mărilor, tăcerea lugubră a iadurilor, 

divinitatea mea este onorată de tot universul sub dife- 

rite nume, forme, ceremonii. Dice că Egyptienii care ai 
fost învăţat vecnia doctrină, o onoraă cu ceremonii și 
0 chiemaă Isis. Initiaţia Epyptână, sub numele de mys- 
terele Isisei, era o adevărată autopsie adică o. contim- 
plare sai vedenie înstinctivă care punea sufletul neoghi- 
tului în raport cu divinitatea. Prin acâsta inițiatul ajun- 

gea la cunoseința positivă a moralei; dar înainte d'a 

primi învățământul philosopbhic, trebuia să trecă prin
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încercari phisice care trebuiaii se garantede discreția 
iniţiatului. Isis pe egypteni învață agricultura. 

„În ea conţinea binele și rîul; dar mai mult răul, și 
dispunea de iaduri ca ariman. 

Vom încerca. a da aci noțiuni positive asupra ruinelor 
acestui pod, ruine atăti de scumpe; ruinele unei opere 
ce fu făcută pentru a se înlesni ajutâre coloniilor Ro- 
mane cu care Traian populă Dacia dupe aeisupnnere; 
remășiţe a punți ce făcu patria mumă că să treacă la 
fii săi de câte ori tar f amenințat un pericol serios; 
ruine ce ne vorbescă despre mărirea străbunilor noatri, 
despre gloria timpilor trecuţi, despre ceea ce am fi fost 
cu tote nenorocirile ce ne-ai apăsat, daca gelosia și dis- 
cordia uu ne ar fi dat cu mănele legate în voia enemi- 
cilor nostri! | : 

Dintre toţi autori cei vechi, numai Dion Cassiii şi 
Procopiă vorbese despre podul lui Traian ; ambi însă 
vorbesc întrun mod necomplect și de mai multe ori 
neesact: — Dion Casiu esagereasă asupra dificultă- 
ţilor locului, asupra dimensiilor pilastrilor și asupra nu- 
mărului lor, Procopiu, cure scrie mult mai tărdiă, adi- 
că pe timpul lui lustinian, ne spune că acest pod sar 
fi dărîmat prin spălarea Danubiului și asprimea tim- 
pului. _ 

Din acestea urmă o mare confusiune în scrisele au- 
torilor ce vorbiră mai tărgdiă despre dînsul. — Ast-tel, 
uni cu Sulzer puseră acest pot în dreptul Celeiului, a- 
dică în locul unde făcu mai tărziii pod Constantin ; alţi 
că ar fi fost făcut în strimtorile cele mai sus de Orso- 
va veche; alţi credură că acest pod a fost cu totul de 
peatră; iar alţi afârmară cu Dione Casiu că acest pod
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fu făcut de Traian rai 'nainte de a trece în Dacia. 
Tâte aceste erori ne vom îucerea a le rectifica, .pe cât 

“ne vor ajuta datele ce avem și bunul simţ ce trebue 
să aducă cine-va în ori-ce critică, Nu doară că vom 
putea afirma în modul cel mai positiv la tote întrebă- 
rile, căci ne lipsese încă date positive, şi pentru că chiar 
ultimele învestigaţii nu fură pe de plin satisfăcătâre; 
pe lîngă acestea âr fi mai trebuit a se face investi- 
gaţii şi la Celeiă spre a se putea aședa un paralelism 

din care sar fi putut deduce concecuințe mult râai po- 
sitive. ” 
Vom 'căuta mai întăi a dărîma greşita idee a celor 

ce din 6re-care greșite deducţii, vor ca podul lui Tra- 
ian să fi fost la Celeiu, saă într'altă parte de cât în fa- 
cia Severinului. — Iatr'adevăr, dupe Tabla Peutinge- 
riană trei drumuri treceau în Dacia și acestea sunt în- 
semnate între gura Caraușului (Noua Palancă) şi locul 
de astădi al podului, care trecătore se însemnă de la 
Egeta la Drubetis adică de la Perse sai de la Palan- 
ca de astăgi lu Driviţa. Pe de altă parte dupe iascrip- 
țiunele aflate pe stînca muntelui ceva mai sus do ca- 
taracte unde se văd rămășițele de drumuri romane, se 
vede că mai întâiă Tiberiu şi apoi Traian, când nu era 
încă imperatore ci numai Cesare, ai lucrată aci la des- 
chiderea acestui drum care venia în dreptul celei mai 

„scurte căi de la Roma în Dacia. Ca să nuspunem multe 
şi să nu încurcăm lucru mai mult, aduceţi-vă, aminte: 
că isturia ue gice că Decebal dupe pacea d'ăntiii ca 
să'şi reabune pe Romani, se legă de aliaţi lor, de Ia- 
gigi. Coloana Traiană e singurul monument ce ne spu- 

“me ceva, de și într'un modă destul de mut, asupra a- 
cestei foimâse espedițiuni. Ea ne arată că, pe cândă - 
Traian triumfa, vine veste de revolta lui Decebal; Tra-



ian pleacă ; popârele îi esă înainte și îi ceri scăpare, 
negreşit că aste popore eraă Iasigi şi altele din acea 
parte ; acesta era drumul lui Traian, şi nu putea veni 

pe aiurea. 
Alte dovedi sunt cele ce ne dă Procopiu despre 

posițiunea acestui pod. lată cum se esprimă dînsul.*) 
„Nu departe de Zane e castelul care se chiamă 

Pumţit) ea. Dar de unde a priimit a- 
cest loc unzmele de Punţi ...... ... voiă spune 
acum: 

Dupe ce vorbesce că Traian imperatorele tăcu acest 
pod peste Istru, și că la capsatele podului a făcut două 
castele din care pe cel din Dacia lui Aurelian l'a nu- 

“mit Punţi cu numele latinesc cu care se numesce și po- 
dul, mai la vale adaogă; „ ... . , Imperatorele Ius- 
ptinian, reînoind (castelu) Puntea, ce este de partea 
„dreaptă a fluviului, prin clădiri forte tari, a salvat 
„nebîntuirea Iliricului.“ 

Din aceasta nu mal rămâne îndoială că cetatea Pun- 
ți, care era la capătul podului pe rîpa dreapta a fu- 
viului, nu putea fi în dreptul Celeului, de rece en în- 
tărirea şi neespugnabilitatea ei se assicură nebintuirea 
Îliricului de avea parte. 

Dione Cassin care din toți câţi scriseră despre acest 

2), Todzoa de' Zaves od voliy droGe ppav'grov uâv tor: Ilo'w- 

soua . . . .„ .:. "Orovo i cu eee Ilo'wteg 0" pu por 

ÎMr9 e e e e e e pe) Ondudw, 
a a 

«aa Boddece dă "lovoareveoro66 Ilovcuv ubv ănep ici 

Tov notavoti îni dif via re roi dindym 6reernăăs dvareudă” 

mevas oixodouia, rijv diâpalarov Iilugois dve0ui6aro0. 
**) Plotomeii o numesce cu dicerea grecească ” (vedi Is- 

toria de D. A. T. Laurian, care demonstră asemenea posițiunea 

acestui pod. — Magazinul Istorie pentru Dacia, T. 11 pag, 115.
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pod, este cei mai aprăpe de timpi lui Traian, ori din 

necunoscintă, sai ca să linguşască pe împăratul, esage- 
rând, dificultăţile ce s'aiă întînapinat la construirea aces- 
tui pod, gice că ,locul acesta era cel mai îngust“ când 

cei ce aii vădut astădi posiţiunea podului nu se mai 

îndoiesc de ersrea lu. Sulizer, și dupe dînsul Franke 
şi mai nuulți-alţi, iaă acestea de temeiă şi se a arunca 
acest pod tocmai în dreptul Celeiului: Stilpi însă af po- 

dului de la Celein sunt de lemn: lată ce dice Comi- 

tele Marsiglil), dupe mărturisirea orală a vre o 500 lo- 

cuitori atât turci cât si crestini:“ 
„In luna lui Septempre a anului când Sultanul luă 

„Camenița, apele Danubiului era așa de scăgute, în cât 

„acesti locuitori ai putut vedea o mare cătim6 de pari 

„bătuţi în albia fluviului, care pari forma nisce pilas- 
„tri de lemn de o mărime prodigioasă.“ , 

lar dupe dessemnul ce alătură, podul pare “a fi fost 

aședat cam în biez cu corentul apel. 
Alungarea podului lui Traian din locul săi cel ade- 

vărat resultă nu mai pucin, și pâte mai cu stamă, din 

greșitele dimensii ce dă acestui pod Dione Cassiu, în 

modul urmelor: .. .. . „Podul e făcut pe 20 pilastri 

„de peatră tăiată; fie care pilastru era 150 pici6re ma- 

„tematice înalt din fundamente în- sus, şi 60 picidre 

„lat; depărtarea între stălpi era de 1170 picidre. . . .* 

De ne am lua, cum ai făcut uni, dupe espresia 60 

picioare lat, spre a o da pilastrilor în sensul lungimi 

podului, ar sesulta că lungimea totală a acesțui pod 

între capete, socotinduse 20 pilastri şi 21 lurrini, ar fi 

de 4,770 piciore romane matematice saii 1811». D. 

Marsigli însă, după ce măsură lățimea Danubiului între 

  

1) Description du Danube. — T, ÎI, p. 39 «= Haye, 1744.



— 68 — 

capetele podului ce esist și se vădă prea bine şi o af- 
flă de 440 toadi fr. sati 852758, măsură şi grosimea pi- 
lastrilor, adică lăţimea lor în sensul lungului podului, 
și află grosimea pilastrilor de3 toagi de francia (584712). 
Dupe acestea măsură și distanţa. între pilastri, pe care 
nu o află de 190 picidre (50320) cum pretiăde Dione 
Cassiu, ci numai de 17 toadi (33213268). Acestea în- 
credinţeadă comitele Marsigli și conelude după măsu- 
rătârea de mai sus că podul ar fi avut 22 arcuri și 23 
pilastri, ceea ce dă toadi adică cu 3 toadi peste dis- 
tanţia affată. Aci însă ne pare că și comitele Massili 
face o mică eroare, pentru-că când a. dis o dată căia 
de basă distanţa între capetele podului, na putea pune 
numărul pilastrilor cu Î. mai mult de cât numără lu- 
minilor saă intervalelor ; de am pune dar 22 arcuri ar 
veni între capete 21 pilastri, adică, dupe dimensiile de 
mai sus cu 3 stînjini mai pucin de cât lărgimea măsu- 
rată de dînsul în facia locului. Ne pare forte răă cănd 
ne puturăm procura resultatele măsurătârelor ce făcu 
guvernul Austriac acum vre o 3 ani, și dupe care se 
dice că ar i tăcut şi un plan forte esact: aceste notiţii 
ar fi de un mare interes în astă chestiă ; cu tâte aces- 
tea, noi şi fără dînsele putem constata că Sultzer și a- 
deranţi lui, iaă cu forte mare ușurință datele lui Dion 
Cassiu, și se basedă pe dînsele a ne spunecă acest pod 
ar fi fost la Celeiu*), iar nu la Turnu-Severin. 

La acestea vom adăoga că, în lipsă de ori ce docu- 
ment istorie altul, cel ce ar fi vădut moneta ce publi- 
căm aci (No. II). monstă ce mulți o esplicară ast-fel,' 
dar care se vede a fi fost bătută pentru acest pod; cel 
ce dupe acestea ar compara desenul acestei monete cu 

*) Historie de la Valachie. — de M. Cogăiniceenu.
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cel dupe columna lui Traian, vădind apoi şi lanţul ce 
este figurat sub pod; ar fi bănuit negreşit că acest pod 
trebue să fi fost cel puţin în vecinătatea Cataractelor, 
şi ar fi căutat a putea afla argumente pentru demons=- 
trarea acestui adevăr. . 

Dupe te am dis tot ce am credut necessariii spre a 
derîma, greşita opiniă a celor ce voiesc a pune acest 
pod aiurea de cât la Turnu-Severin, să revenim la o 
altă greşală a lui Dione Cassiu, din care s'ar putea con- 
chide că âînsul nu a vădut acest pod. ci scrie numai 
dupe audite şi dupe -notiţii nedeterminate bine. Acest 
autor dice că podul fu construit întrun loc „volturos 
şi plin de mocirlă.“ E: de prisos-aci a spune că chiar 
autorul dice mai la vale că podui era construit în lo- 
cul cel mai strimpt şi unde apa era mai repede, şi că 
într'aceste condițiuni patul albiei unui rîă unu pote fi 
mocirlos. E de prisos iarăși a mai adăoga că posiţiu- 

nea poduiui este toemai în locul unde fluviul dupe ce 
esse cu totul din strimtori și trece peste cataracte, mai 

înaiute d'a se întinde nemărginit, cum face maila vale, 
curge lin şi majestos într'o albie bine încăsuită şi forte 
favorabilă pentru un pod. Min combinaţia însă a tutu- 

lor fraselor ce citarăm din Dione Casiu, nu mai fre- 

mâne nici umbră de îndoeală că podul lui Traian tre- 
bue căutat lîngă Cataraete, iar nu cu S0 mile italice 
mai jos de dînsele. | 

Nu pâte să fi fost nici mai sus, adică precum voies- 
ce Budinger, care luându-se dupe espresiile precedente 

a lui Dion Casiu, caută a'l pune între strimtori, mai 

presus de Orsova veche adică cam în dreptul rămăşi- 

țelor drumului unde se afla tabla lui Tiberiă sai a lui 

Traian pe timpul primului resbel. Acâstă aserţiune de- 

vine ilusoriă când se gândesce cine-va că nici o dată 

PN
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prudenţa Romanilor nu putea aşeda un pod pe pilastri 
întrun loc impositil. Şi care sunt apni urmele unei a- 
semenea opere ? Aci a putut fi cel mult vre-o trecă- 
târe pe vase! lată tot. 

Podui acesta nu fu tot de peatră precum îl cred uni 
diu espresiunea lui Dione Casiu: „Intr'aresiea Traian 
făcu pod de peatră peste Dunăre;* nici că pilasiri lui 
fură numai de piatră tăiată, precum gice tot acest au- 

tor: „Era făcut pe 20 stilpi de peatră tăiată.* 
Aci vom căuta a face pe cât se pâte deseripţiunea 

acestui pod din care vori resulta și „cele „ce arătămii 
mai sus. 

Din desemnul acestui pod transmis posterităţi în co- 
lumna Traiană și despre care dăm aci copia publicată 
de comitele Marsigli în opera sa întitulată: Deseripţia 
Danubiului, se vede că numai pilastri şi capetele po- 
dului fară de peatră, iar tâtă cea-Valtă parte fu de lemn. 
Chiar pilastri nu mergeai de piatră pină Ia tablicrul 

podului, ci se opriaii la nascerea bolilor, pe curona- 
mentul pilastrilor de unde încep bolțile, se văd așezate 
câte due capre una lîngă alta în front, formate de bir- 
ne, care la b:să se află legate între primul arc de bir- 

ne încovoiate a boltei și blocuri de peatră cioplită în- 
tărită în gidăria piciorului. lar sus se unesc spre a s/ri- 
jini grindile longitudinale pe care se află aședată po- 
deala. Aceste grindi, legate și între dinsele prin alte 

bărne, spre a fi avut o lungime destul de mare. 
Bolţile se văd formate de trei rînduri de birne în- 

covoiate în formă de arc de segment, și îmbinate în- 
tre dinsele prin câte trei bîrne transversale. Micşorini: a 

desemnului nu permitea a desvolta combinaţia acestor 
;omne care se vede la fie care arc făcut de trei bu- 

căți îmbinate tocmai în dreptul grindilor transversale,
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Cealaltă arte de d'asupra podului e de prisos ao 
mai descrie putându-se destul de bine înțelege din 
desen. | 

Aci suntem datori a menţiona că D. |. Aschbach ce 
publică acum de curînd la Viena un tractat întitulat, 
»Ueber Trajans steinerne Donaubruche,“ atfrmă că, 
dupe o cercetare attentivă asupra acestui monument, 

se convinse că pilastri podului nu fură uniţi prin 
Construcţiuni de lemne cum se wede pe columna 
Traiană, ci prin bolte de piatră, şi că, prin urmare, 
incastramentele care se arăt pe pilastri ce mai sub- 
sist încă şi unde sai aflat ruptu de bucăţi de lemn 

nu sunt de la prima construcţiune, ci de la o restau- 

ranţiă poateriâră care pâte că e o operă a lui Cons- 
tantin (sic). Necunoacând încă resânele d-lui Aschbach, 
nu le combatem; dar nici nu putemă nega cele de mai 
sus Qise pină ce ne vom convinge că aceste resâne pot . 
fi valabile. Ne ar părea straniă ca columna Traiană, sin- 
gurul monument ce mal subsiste despre resbelul dacie 
să fie o ficţiune. 

Invităm publicul a să interesa să vagă cum demon- | 
atră D. Asccbach asersiunile d-lui. Nu vom intirdia, cu 

tote astea, a ne procura această operă şi a o publica 
- în ilustraţiune. 

Cât despre pilastri, acestia de la prima vedere se vEd 
a fi de piatră tăiată precum o afârmă Cassiu, Cei ce 
însă vădură mai tărdiă rămăşiţele acestor pilastri, ne 
ar fi putut da deslușiri mai positive asupra constrvețiu- 
nei lor; dar și aci aflăm contradicțiuni. Ast-fel, lăsând 

pe cei lalţi care nu merită nici o menţiune onorabilă, 
pentru că văgură acest monument din cabinetul lor, 

mai întăiii Comitele Marsigli ue spune că pilastri,eraă 
de piatră de diterite mărimi şi forme amestecate cu



— 2 — 

cărămidă, dupe modelul-cu care se văd și construc-. 
țiile ce eraă pe afară; iar partea din afară era de că- 
rămida bine arsă și de o mărime de 0260 în lun- 
geme, de 02285 în lărgime și de 0"069 în grosime, 

Comitele Marsiliă mai adaogă că acesti pilastri sai 
construit în apă făcândnse mai întâiii nisce cesoane mari 
de birne grâse în forma pilastrilor, legate prin traver- 
se de bărne de aceiași grosime; aceste ches6ne -mos- 
truse eraă închise pe din afiară cu scânduri grose; 
ele fură împlute cu peatră de diferite mărimi și forme 
mestecate cu var, și formaă un fel de beton îmbrăcat 
cu cărămidile ce descriserăm mai sus. Dăm aci (vedi 
figura) torma lor, spre a face mai bine înţellese aceste 

“ esplicaţii. | 
Acest fapt este probat prin trei rănduri d6 găuri ce 

se observă pe t6tă lungimea pilastrilor din capăt cese 
văd pe ambi ţermi ai fluviului; de s'ar săpa mai în jos, 
sar găsi şi alte rînduri pe care le ai acoperit nisipu- 
rile depuse de aruncătura 'apei spre margime. 

Spre a complecta tâte noţiunele ce avem de o cam 
dată despre acestă operă ilustră, și care ar merita ca 
guvernul să se ocupe astădi a aduna și a culege t6te 
informările și a face tâte esperienţele cerute spre a for- 
ma 0 idee mai chiară dispre dinsa, vom adăoga aci cele 
ce publică anunţătorul Român la anul 1858, estrase din 
Telegraful Român. Din acest articol resultă : 

Că viditatori descoperiră pe supra-facia apei 18 co- 
loane, affară de eapetele podului de pe ambele ţermuri. 

Că pilastri sunt Qidiți de cărămidă, iar pe din aftară 
îmbrăcaţi cu peatră cioplită. 

Că în mijlocul unui pilastru, spre țermul stîng ală 
Danubiului este împltntată în un trunchiă de ste- 

7
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jar ale cărui ambele capete aţintese în mijlocul capete- 
"or podului, şi se pare că ar fi servit de îndrepiarii la 
lidărie. 

Că acest wmnchii așa este de întocmit, în cât numai 
iupe multă osteneală şi cu adjutorul unei securi ascu- 
tite, putură să despice câte-va bucăţi mai mici dintr'- 
însul, care, împreună cu unele cărămidi şi petre, se 
luară spre păstrare. | 

Aci iarăşi întîlnim o contradicţiune, pe care nu pu- 
tem face alt de cât a o constata, neputînd opta pentru 
vre una dintrînsele, ca unu ce nam fost de faţă casă 
vedem cine spune adevărul. Vom încerca numal a nota 
acâstă' contradicţiune. 

Precedenta relațiune, dice. că pilastri eraă pe din a- 
fară de tot îmbracaţi cu peatră, ceea ce se constată şi 
din desemnul columnei Traian;. D. Marsigli însă afr- 
mă nu numai că nu a vădut acesti pilastri îmbrăcaţi 
cu peatră cioplită, dar că nici împregiur nu a aflat lo- 
curi în care să se găsească cu abundeță piatră de cio- 
plită. Ă 

O altă erâre ce a avut prinsă asupra multor spirite 
ce nu își daii osteneala a despica lucrurile, provine din 

espresiunea lui Dione Casiu care gice: - | 

„Drept aceea, Traian, după ce a terminat podul, a 

trecut Danubiul,“ Acestia voiesc ca Traian să fi făcut. 
întâi podul, şi apoi să fi trecuta bate pe Daci. Lă- 
sând ori ce argumente la o parte, ne pare că am pu- 
tea demonstra cu pucine cuvinte că podul nu se putea 
construi pe cât timp inemici erai decindea Danubiului 
și fiind că construcţiunea acestui pod ţinu duoi ant şi 
trebui firesce a se începe din ambele părţi și în totă 
lungimea luj, Traian nu putu începe construcţiunea lui
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de cât când se fortificase despre partea  Dasilos și ave 
destule ostiri trecute. - 

Dupe columna 'Praiană se vede că mai întâi se în- 
cepu al doilea răsboiă cu Daci și dupe mai multe !0- 
viri se construi podul; că podul fu construit de mes- 
tări din trei legiuni. 

Ne oprim aci de o cam daiă. Doriam numai a des- 
cepta un stimul spre a se tace o cercetare mai seri6să 
locală, sai .a ae rectifica, consecuinţele greşite ce trag 
câte o-dată cei mai învățați cereetori di cele mai mi- 
nuţidre cercetări. 

Alez. Zane. 

In cele trei templuri dace sati romane s'a găsit unu 
la Sarmise-Ghetusa, altul la Apulum, al treilea la SIă- 
veni. Iniscripţii și figuri, inscripţiile sunt din timpul Ro- 
manilor mărturină. că erai în Dacia atunci. Aceste tem- 
pluri erai rădicate' Mithri. Aceleaşi sculptori mai la cele 

trei templuri. Statia dei. era jumătate nudă, ţine cu 
- mâna un taur pe cart îl întmghie cu -un pumnal de 

air, Taurul plecă genuchile. Pe muri pe marmură aceiași 
statuă, se vede un deii, s6rele, viața născâud intră în 
taurul care pare, pe deă înconjură doi idoli. Unul din 
ei şade la drepta, și ţine. făclia în jos, cel alt la stân- 

ga. şi ţine făelia în sus. Acestia sunt sunt semnele serii 

şi dilei, semnele celor doă equinocse da tomnă şi de 

- primăvară Un dei pe un taur călare ge ţine de câr- 
nele lui, altui ţine cu mânile pe taur nemișcat Corbul 
și acvila plană pe dei. Acquila şi șarpele îl ţin cu ghia- 

rile și cu dinţii. Leul întră cu capul într'un crater. Dol 

dei conduc un car în aer. și sbâră spre idolul ce se 
înspăimîptă. Șarpele se încolăcesce dupe capul idolnlui:
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Luna în nascere pare sub chip de vergură, un flăcăi. 

co este s6rele scănteie alătură şi privesce cornul 'capri 
Doi idoli ee tremură. Unul lasă vederea pe capră, al: 
tul întinse arcul, în crater se vede taurul privind a6-. 
rele. Ea șade în picidre, ţine în mână un sceptru. Un 
idol înclinând fruntea pe braţele unei vergure lâng: 
eare şade culcat. Taurul este viața. Pumnalul. de aer 

este s6rele ce intră în tăur la oquinoesele de primă- 
“vară, Leul e s6rele, ce intră în semnle sale. Craterui 

e semnul isvorelor, corbul şi acvila înconjură pe dec 
cu. arme ale tronului. Lângă dea este Phosphoros. Făt- 
frumos), Dori! şi Murgil. 

D.B. 

FINE. 

 


