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H mon ami 

GUBGHAVE BOISSONADE, 
PROFESSEUR HONORAIRE Ă LA FACULTE DE DROIT DE 

PARIS, EN MISSION AU JAPON ETC. 

Ni la distance înfinie, ni le coms du 
temps wafjăibliront en moi les trîs pre- 
cieut Souveniis que je garde de votre amd 
mite. 

 



PRECUVENTARE 

Egiptul, acest leagăn al civilizaţiunii antice ne 
a lăsat o mulţime de regi din dinastiele sale în 
acele preţioase şi admirabile momii, adică în ca- 
davrele suveranilor ei, păstrate prin procedeuri de 
îmbalsamat, atât de perfecţionate, de indestuucti- 
bile, în cât au înfruntat mii de ani puterea celui 
mai mare distrugător, aceea a timpului, învăţat să 
strice tot. 

Ei bine, acest miracol al şciinţei omeneşei a fost 

egalat şi ni se desfăişură dinaintea ochilor de mai 
mult de o-sută-patru-zeci de ani întrun oraş ita- 
lian, la Pompei, aşezat la poalele Vezuviului, care 
se numea Colonia Venere Cornelia Pompeianorum. 
Acest oraş, cu soartea straniă, a fost cu totul în- 

gropat în cenușe şi în lava teribilului vulcan : natu- 
ralminte o mare parte a locuitorilor lui ati perit  



în această grozavă convulsiune plutonică şi tot ora- 
şul a fost acoperit, şi înmormântat în giganticul 
și funebrul giulgiu, însă casele, construcţiunile de 
tot felul, mai fericite decât locuitorii lor, aii r&mas 
une-ori aproape întregi ; săpături făcute cu şciință 
aii revelat, au făcut să reapară, dinaintea ochilor 
noştrii mirați, tot ce văzuse alți ochi cu o mie opt 
sute de ani înainte. Poveştile care ni se istoriseau 
în copilăria noastră nu ne au spus nimic mai de 
mirat, mai fabulos, Astfel pentru noi Pompei nu 
mai este un oraş distrus, mai puţin încă un oraş 
reclădit, precum a fost Cartaginea de Iuliu Cesar, 
ci un oraş păstrat, un oraş dacă ni se permite a- 
ceastă espresiune, care renaşce pe fie-care zi ca prin 
bagheta unui fermecător ; cl nu este un oraş-momiă, 
ca momiele egiptene care pipernicese corpurile şi 
nu ni le dau decât cu totul transformate, Nu, Pompei 
astfel cum ni'l restitue cercetări incomparabile, ne 
apare în toată fidelitatea stărei sale de civilizaţie 
din anul 19 al erei noastre. Dacă ar învia locui- 
torii, uşor ei "şi-ar regăsi mediul în care trăiau. 
Eată muzeul pe care natura, cenuşa şi lava vul- 

„canulu, ni lau păstrat. S'a vorbit de şapte minuni 
ale lumei; aceasta e a opta. 
“Acestea sunt impresiunele pe care le am do-
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bindit la ultima noastră călătorie la Pompei, şi după 
studiul planurilor ei dresate de învățații Jorio şi 
Fiorelli, ne simţeam trăind în mijlecul acestui oraş 
dispărut. Ceea ce ne a izbit mai cu seamă sunt 
afişurile electorale care se găsesc prin toate stra- 
dele Pompeiei. 

Ne am hotărât atunci să studiăm viaţa municipală 
a acestui vechiu oraș Osc, care ni s'a părut agitată, 
judecând după numărul însemnat al reclamelor 
electorale. O vizită făcută mai ?nainte la muzeul 
din Neapoli. unde o parte destul de însemnată din 
aceste inscripţiuni zugrăvite pe stuc a fost mai 
nainte transportată, rolul pe care femeile, copiii 
chiar Pai jucat în alegeri, precum se vede din afi- 
şele de pe pereții caselor, au chemat de asemenea 
atenţiunea noastră asupra acestei părți a vieței pro- 
vinciale în imperiul Roman. 
Minunata colecțiune a inscripţiunelur latine a A- 

cademici din Berlin, al cărei volum al patrulea, 
editat de învaţatul Pangemeister, conţine inserip- 
țiunele murale din Pompei, pe urmă remareabilele 
publicaţiuni ale D-lor Fr. Mazois, Avellino, M Onmsen,_ 
Garrucci, Fiorelli, Nissen, Overbeck, Mau, ROSII 

     

      

     
       

  

TI = N SI o. , Se Sp Ain6, h. Schoener, Gaston Boissier și depui! zi 
E zi timp acea a d-lui Willems, ne au întarit în tlorințe “i zi 
DAN 7 Ș ZA,   
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de a face acest stadiu asupra vieţei şi alegerilor 
municipale la Pompei, înaintea căruia am făcut; În 
interesul subisetului, 'o schiță generală asupra ad- 
ministraţiunei colonielor şi municipielor, ale căror 

“principii se aplică şi la ocârmuirea Pompeici. 

Modest discipolal acestor învăţaţi care ati reconsti- 

tuit aşa de fidel această interesantă coloniă romană, 

dorim să fim izbutit a ridica unul din colţurile cele 

mal curioase ale. velului care acoperea viața mu- 
nicipală a Pompeiei. Dorim ca prin aceste pagine, în 

care am pus toate silinţele şi toată munca noastră, 

să fim de oare-care folos concetăţenilor noştri, 0- 

ferindu-le tabloul regimului municipal Noman şi 

mai cu seamă a vieţei municipale din Pompei, viaţă 

de dezinteresare, de sacrificii, de devotament inte- 

reselor concetăţenilor; purtare nobilă, admirabil 

exemplu, care ne arată pe favoriţii soartei, pe frun- 

taşii municipielor, întrecându-se pentru a lucra cu 

mai mult foc şi avânt spre a face scumpa şi mica 

lor patrie plăcută. însemnată, frumoasă şi înflorită ; 

priveliște demnă de a fi dată ca model emula- 

țiunei municipielor moderne, şi acelora pe care vocea 

concetățenilor lor i a proclamat părinții oraşului. 

Bucuresci, 2 Iunie, 1890,



“VIAŢA MUNICIPALĂ LA POMPEI 

ŞI 
Distrugerea Pompeiei ; săpăturile pentru a o desgropa. — Viaţa, provincială, 

în imperiul Roman. — Roma favoriză desvoltarea regimului municipal, 
patriotismul municipal. — Coloniele romane imitau Roma. — Regimul 
municipal de la, lex Julia Municipalis a lui Cesar până la peirea ora- 

-şului Pompei. — Autorităţile colonielor şi municipielor în provincii. — 
Natura colegială a magistraturelor, denumiri şi atribuţiuni. — Alegerile 
şi garantarea sincerităței votului. — Senatul municipal, compunerea şi 
atribuţiunile lui. —- Comicit municipale. — Magistraturele sunt elective 
şi anuale, —- Comune rurale viei, loci, pagi. 

Se scie că orașul antic Pompei, așa, de minunat aședat 
și pe care Tacit; şi Seneca "1 numeati celebru și a cărui 
existență se urcă, la, secolul al şeseleu a. C., a fost în 
mare parte răsturnat de un cutremur de pământ în anul 
63 după Cr. și că la 23 până.la,24 August 79 1), el fu cu 

") Dăm data acâsta de 23 și 24 August, ca acea care e în genere admisă, 
de şi a fost mult discutată, din cauza unei deosebiri complecte între diferite 
manuscripte ale operelor lui Pliniu cel vechii şi ale altor autori antici. In 
şedinţa de la 14 Martie din anul acesta, 1890, a Academiei de Inscripţii 
din Paris, D. Geftroy a făcut o comunicaţie în privinţa, săpăturilor efec- 
tuate în timpurile cele mai din urmă în Italia şi în special la Roma şi la 
Pompei. In privința, acestui din urmă oraş, ne spune că sa găsit un arbu- 
rel, cu. totul intact, cu crăci, cu feunize şi cu fructe; şi că operâţiunea, de 
a lua forma lui printeun mulagiu de ipsos a reuşit pe deplin. Un botanist 
renumit a constatat că acest arbust este un dafin, ale cărui fructe se coe 
la finele tâmnei, de unde ar trebui să se conchiză că erupţiunea, Vezuvului 
care a nimicit Pompei a fost la 23 Noembrie, iar nu 13 23 şi 24 August 
precum am admis şi noi, :
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totul îngropat sub cenușa, Vezuvului care "1 acoperi mai 

mult de opt-spre-dece secole, 

De la 1 Aprilie 1748, mai cu s6mă, sa început în a- 
cest oraș, o vastă lucrare de săpături, având de scop se 
afle de la, aceste ruine starea civilizaţiunei orașului, a- 
dică uzurile, obiceiurile, viaţa, sa, publică, Și privată, ar- 
hitectura, sa și mai cu sâmă tot ce ţine de artele picturei 
Și sculpturei. Acâstă, reconstituție care a găsit în timpul 
ocupaţiunei franceze, în Regina, Carolina, D-na Murat, 
cum a fost numită mai în urmă, cel mai viii interes ȘI 

| ajutârele cele mai gener6se, a fost dirijată, de la, 1860 
de prea învățatul arheolog italian d. Giuseppe Fiorelli, 
care a înțeles misiunea, sa, în mod mai înalt și alt-fel de- 
cât predecesorii săi; înaintea, lui se făceait săpături pen- 
tru a îmbogăţi muzeele Suveranului şi acel din Neapoii, 
dînsul din contra sa, silit să, reînvieze anticul Oraș 
Pompei, mergând cu cercetările sale până a căuta numele 
proprietarilor principalelor case cu ajutorul înseripțiu- 
nilor găsite. Ast-fel a, devenit adevăratul reîntemeiător 
al studielor pompeiane. Actualul director al săpăturelor, 
d. Michele Ruggiero urmâză aceleaşi principii și graţiă, 
lor sai dobândit deja. resultate strălucite pentru aură- 
ria, pictura, artele decorative, mobilarea, etc. In locali- 
tate sa organizat un muzăă şi o bibliotecă. Acâstă, lu- 
crare de săpături urmată şi astădi, produce pe fie-care 
di r6de curi6se şi admirabile. 

După D. Ruggiero suprafaţa, totală a, orașului era. 
aprâpe de 662,000 de metrii pătrați, și până la, 1880,
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se scosese la lumină, peste 264,424, în anul 1890 a, treia, 
parte a orașului era, cunoscută și prin urmare viața pro- 
vincială în imperiul Roman, adică, peste tot, chiar și în 
Italia, afară de Roma, ni se desvelise. 

După broșura publicată în acest an de d. Nissen sub 
titlu de Pompei, ceea ce rămâne de desgropat cere un 
timp de 60 de ani și o cheltuială de 5 miliâne. 

Dacă, operile autorilor antici, şi cu deosebire scrisorile 
lui Cicerone ne dai informaţiuni precize asupra între- 
buințărei, de esemplu, a timpului unui om de Stat la, 
Roma, ele sunt; însă, forte discrete, am putea; dice chiar 
mute, în ceea, ce privesce viața, provincială. Se pare că, 
viaţa, acâsta, pe nedrept după, noi, era, o povară, pentru 
tote clasele și la tâte epocele. O provincială căruia, se 
arătase Tibrul, striga, cu naivitate: Ah! ce bine sar face 
Setiei (așa, se numea, satul din care venea, dânsa) dacă 
sar putea strămuta acolo rîul. Cicerone declară Roma 
un oraș, pe'atât de urât pe cât e și de răă zidit. 

Ce frumâsă e, strigă el cu tâte aceste, cum 0 revede 

la, întârcerea, sa, din exil. Juvenal care nu prea, se sfieșce 
de a blestema, capitala, totuși nu ptă să se lipsâscă, de 
ea. Statiu se arătă, mai bărbat, averea, sa, se micșora. pe 

când renumele săi se lăţea; el era primul poet al 
Romei și cu tâte aceste şi cel mai sărac; din lipsa. unei 
zestre, nu .putea, să'și mărite fata, deja, în etate, muzi- 
cantă bună, el dorea să'şi mute penatele în patria, sa 
la Neapoli, ţinut încântător, nevasta sa, însă, Romană, 
înfocată, se întrista, când se gândea să fie exilaţă din
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marele oraș, care era, pentru dânsa, ce e apa pentru peș: 
tele, aerul pentru pasărea. 

Descoperirea Pompeici a, avut dar de resultat; să ne - 
facă să regretăm mai puţin tăcerea scriitorilor latini ale 
căror opere ne aii rămas și care ai avut, toți, defectul 
să, ne vorbâscă forte puţin de viaţa, provincială, ȘI în 
adevăr până şi cel mai mic autor nu se îndura, să iasă, 
din Roma. - 

O plimbare în Pompei şi în „Muzeele din Neapoli ne 
spune mai multe în privința, acestei localităţi de cât 
studiul textelor, de altminteri mai mult sau mai pu- 

- țin întunecâse și necomplecte. Drama, precum spune 
Horaţiu, ne arată un tabloă despre care cele mai 
iscusite povestiri nu ne ar da, de cât o slabă idee. 

Discreţia, autorilor în privinţa acâsta, ne miră cu atât 
mai mult cu cât tot-d'a-una o capitală exercită pe o scară, 
forte întinsă, o influenţă, precumpănit6re și se impune cu 
tărie. De altminteri viaţa, romană, se înfiltra, prin t6te căile 
în ținuturile cele mai depărtate. Ea, se întroducea cu 
legiunile, cu transacţiunile comerciale de tot felul, prin 
vendările și cumpărările reciproce între orăşeni și ne- 
gustori, prin guvernatorii pe care Impăratul și Senatul 
i trimeteaii în provinciele lor. Prin contactul zilnic cu 
aceste personage și cu suita, lor, compusă de Gmeni 
învețaţi, amabili, din societatea, bună, municipiele per- 
deaii asprimea, primitivă, şi luati obiceiuri cu adevăr 
romane. |
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T6te orașele de provincie, și ca, ele și Pompei, copia 
monumentele, moravurile, uzurile Romei ; privirile erai 

tote aţintite la, dânsa, ai fi dis că sângele ei circulă, în 

vinele Pompeianilor şi îi transforma în Romani; glu- 
mele, frazele frumâse, cugetările strălucite ale orato- . 

ilor cu renume, aveaii drept de cetăţenie în orașul 
campanian. 

Comunicaţii neîntrerupte esistaii între oraşul Capito- 

lului şi colonia, sa pompeiană ; casele însă, care ai atâta, ă 
importanţă în viața, privată, nu reproduceaii mărirea, şi 
magnificența, romane, ci eruii adaptate moravurilor, 

obiceiurilor locuitorilor, și din punctul acesta de vedere 
trebue să le judecăm, diferința nu trebue să fie inter- 
pretată în dauna lor ; o imitație prea servilă a edificielor . 

romane nu ar fi fost la, locul ei. 

La, începutul acestei lucrări, trebue să, facem obser- 
vaţiunea, că Roma, care supusese lumea, cu armele, îşi 
asigură posesiunea, ei liniștită prin regimul munici- 
pal și ceea-ce caracterisâză acest regim, este simțimân-: 

tul datoriei civice. Acest simţimânt, desvoltat; cu timpul, 
întări legăturile care uneai poporele, şi prin urmare | 
Pompei cu Imperiul. 

Ast-fel patriotismul municipal, unul din cele mai bune 
sentimente care agitaiă cetăţile antice, întreținut încă 
în epoca, de care ne ocupăm prin autonomia, relativă, | 
păstrată de comune, era atât pentru ele, cât și pentru 
particularii care aveai drepturi de cetățenie, mobilul 
cel mai energic care făcea, să, se înzestreze orașele din
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tote mijl&cele lor, și cu preţul celor mai mari sacrificiură 
cu tote construcţiunile și cu tâte așezămintele de folos 
obștesc pe care le cereati trebuințele lor Și a, le înfrumu- 
șeța, în mii de moduri, precum vom proba în decursul 
acestui studiă. Pasiunea, de a se arăta, şi de a străluci, 
care agita, atunci atât de tare omenirea, coprinsese CO- 
munele ca, și individii, şi conducea, adesea, la, esagerări 
de cheltueli, care întreceai cu mult puterile lor, acsâsta 
fu cauza, pentru care li se trimese curatores rei Du 
blicae, care deveniră, cu timpul așa de fatali indepen- 
denței comunale. Gelozia, chiar, acestă vechie bâlă 
grecâscă, după vorba lui Herodian, împingea, asemenea, 
cetăţile elenice să se întrâcă pe ele î însăși și să facă una 
mai mult; de cât'alta. 

Tote coloniile romane și Pompei întrun grad mare, 
să năzuiaiă să, înfățișeze o Romă, în miniatură ; le plăcea 
să reproducă, numirile ei. Ast-fel Ariminium avea, un 
Avontin și un Velabrum. Antiocha din Pizidia,, o subur- 
bia toscană; Benevent; o regiune esquilină, Herculanum | 
o xegiune Palatină, la Lyon se vedea, un Vatican, ca și 
la: Maitiacum, capitala, ţărei Caţilor (Hesa, de adi). Colo- 
niele și Tunicipiele î își făcuse după orașul etern, terine, 
teatre, circuri, aunfiteatre, dar mai cu s6mă, fora : sai piețe 
publice, — cele din Pompei mai ales era monumente mă. : 
reţe, — "Paiteoi, Basilice, etc, ele aveai și Capitolele lor : 
ridicate pe înălţinni, 'cu temple :ale “lui: Joe, ale Junonei | 
şi Minervei, 

Să ni se dea voe să, serim câte-va cuvinte asupra,
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Pasilicei din Pompei, care era un minunat edificiti mu- 
nicipal, așezat la, capătul Sud-Est al Forului. Termenul 
de Basilica, venea de la cuvântul grecesc care însem- 
nează, rege și sar putea traduce cu Curte Regală. Acesta, 
era localul unde se da justiţia. 'Temnplele părându-se 
în urmă strimte creștinilor, ei găsiră cu cale să, celebreze 
cultul noului Dumnedei în aceste bazilice, și termenul 
deveni atunci sinonim de catedrală. 

Bazilica, orașului de care ne ocupăm era, construită în 
proporţiuni măreţe și cu t6tă arta, și mărirea, pe care le 
cerea, epoca, după, cum se pote lesne conchide din _rui- 
nele ei de pe care dăm o reproducere: 

  
BIBLIOTECA 
CENTRALĂ 

UNIVERSITARĂ * CAROL |“, 
BUCUREŞTI  
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Graffiti de pe Bazilica, din. Pompei — ast-fel se nu- 
nesc. inscripțiunile sgâriate cu cuiul sati cu cuțitul de 
trecători— sunt curi6se și numer6se, ele merită să, le dăm 
aci puțină, atenţiune. Intre altele, ele reproduc versuri 
din Ovidiv, din Virgiliu sai din Properţiu, dar nici o 
citaţie din Oraţiu, lipsa acesta trebue să ne mire. Ade- 
sea sunt variante curi6se. Ast-fel de e exemplu î în. acest 
distic al lui Ovidiu: 

Quid pote durum sazso aut qui îmolius umda, 
Dura tamen molli saxsa, cavantur aqua. 

(Ce-i mai tare de cât piatra sati maă mâle de cât 
apa? Și totuşi piatra, cât e de tare, o găureşte apa 
așa de mdle !) 

Vedem ortografia saaso cu s Și Quid pote, în loc de 
quid magis, acesta, este un elenismu. 

In altă parte citim aceste dou versuri : 

Quisquis amator erit Seythiae Licel ambulet oris 
Nemo adeo ut feriat barbarus esse velit. 

(Ori-cine e amurezat. pole să colindescă șesurile 
Scâției, nimeni nu va fi destul de barbar pentru a 
Omoriâ). 

Eată, un consiliu de igienă, dat amurezaţilor : 

Quisquis amat non debet fontibus uti 
Nam nemo flammis ustus amare potest. 

(Cine iubește să nu întrebuințeze apă caldă, căcă 
nimeni nu pote iubi când îl arde căldura înteridră).
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-. Un-aimant, a scris acest vers. -. 

+ Neino est bellus, nisi qui amavit.« | 

(Nu poți să fii gentil de cât dacă iubesci). 

Un selav cam lugubru în glumele ui dice: 

Pyrrhus _Getae conlegae salutem — moleste fero 
quod audivite mortuom (sic) ităgue vale. . 

(Pyrrhus confrateluă se Geta salut — Imi pare 
re cam audit că aă murit. Adio dar). 

Graţiă, ruinelor Bazilicei din Pompei, ne este Ușor so 
reconstruim și s'o repopulăm. Ne putem închipui că re- 
vedem pe duumvirii printre colânele corintiane, acuzaţii 
în faţa, lor, lumea strîngându-se, amanții încredințâridu-și 
tainele lor pereților, 6menii gravi înscriind pe ei câte 
o cugetare, glumeţii sn6vele lor, selavii, s&rmanii, mai ui- 
tându'și necazurile cu jocul mingei, ete. 

Reluând acum firul subiectului nostru vom vedea, că, 
Romanii aducea pretutindeni regimul municipal, ast-fel 
că numărul municipielor și colonielor ajunse fârte mare 
în Egipt, în Africa, în Dacia, ete. In acâstă din urmă 
provinciă, deși n'a stat sub dominaţiunea, romană de cât 
o sută șapte-deci de ani, se număraii după D. Neige- 
bauer o sută, dou&-deci şi două de colonii romane. 

Vom încerca, acum să dăm o schiţă de seiințele pe 
care cercetările înv&țaţilor ni le au dat asupra alegeri- 
lor municipale de la Pompei, care se numea—de la anul
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89 a. C. și în urma instalărei veteranilor lui Sulla —cu 
numele întreg Colonia Venerea Cornelia Pompeiano- 

run ; tot ce vom spune despre viaţa ei municipală, da- 

teză, din epoca posteridră legei Julia Mumnicipalis (45 

înainte de C.) până la distrugerea sa, în anul 79 al erei 
n6stre și se rapârtă mai cu s6mă la, alegerile care au 

precedat dezastrul din 63 și la cele imediat anteridre 

erupțiunei vulcanice de la, 79 d. C. 

Inainte de a intra în acest subiect şi pentru a/l face 
mai lămurit. credem cu cale în interesul cititorului, 

să tratăm puţin despre regimul municipal roman. 

Autorii clasici sunt muţi în privinţa, regimului orașe- 

lor romane. Compilaţiunile juridice sunt fârte necom- 
plecte în privința, acâsta, și nu vorbesc de cât de seco- 
lul al 3-lea al erei nâstre și adesea, chiar de o epocă cu 
mult mai posteridră, 

„Pentru peri6da anteridră, epigrafia ne dă, principalele 
ajutore. Fără, a vorbi de inscripţiunile propriu dise, avem 
la, disposiţie texte întregi de legi municipale, legea Julia 
municipalis a lui Juliu Cesar, fragmentul D' Este, găsit la, 

1880 Ja Atesta, în Galia transpadană, faimâsele tabule 
din Salpensa și din Malaga, date municipielor cu aceste 
nume, de Domițian, de la, 82 la 84 (era, creștină) și 
aceia, descoperită, la, Ossuna, care nu este alta, de cât 
legea, municipală, dată, coloniei Julia Genetiva, de Cesar 

(anul 44 înainte de Cr.). 

Roma, mai avea, organizarea, ei deosebită; cu senat, 
comicii, vicomagistri, curătores, aediles, praefectus
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urbi, etc. Neapărat că municipiele în provincie înfăţi- 

șa adesea, acâstă organisare, vedem chiar cum Roma- 
nii după fie-care cucerire nouă, se silesc să modifice aşe- 

dămintele administrative ale cetăților cucerite, spre a 

face acțiunea, lor politică mai ușcră, și mai puternică. 
N'ar trebui însă să credem că municipiul era din punctul 

de vedere administrativ în aceiași dependență, ca, din 
punctul de vedere politic. Departe de acâsta,; fie-care 
municipiu sau colonie avea, legile sale proprii, cultul săi 
și în ordinea administrativă autonomia sa. Deși geloși 
da asigura supunerea popârelor cucerite şi gata. a pe- 
depsi ca, resvrătire, cea mai mică, șovăială în ascultare. 
Impăraţii mai cu s6mă, avură, înţelepciunea, de a; face 
jugul politic mai puțin grei, lăsând ast-fel municipielor 
o libertate şi o neatârnare relative, mai cu sâmă, în lu- 
crurile care interesâză, familia şi dreptul de proprietate 
Prin aceia că municipiul avea gestiunea, afacerilor sale 
și că numea pe magistraţii câre prezidaă la adminis- 
traţiunea, interidră, acțiunea, politică a Romei părea 
mai puţin imediată, și prin urmare mai tolerabilă. Pe 
cât însă Roma se feri să întroducă o centralizare admi- 
nistrativă, case, prin greutatea cu care sar fi exercitat 
întrun imperiu atât de vast, ar fi devenit în curând su- 
părătoră și odi6să, pe atât ea se sili prin acţiunea, procon- 
sulilor și a, pretorilor săi, în provincii, se creeze unitatea, 
și se concentreze tâte forțele în mânile ei. 

Să vedem ce era municipiul după promulgarea. legei 
Julia Mumicipalis. Acestă, lege și câte-va, altele, pre-
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cum legea Petronia forma constituțiunea “generală a 
municipielor și a colonielor; fie:care oraș însă— Pompei 
ca, şi cele-l-alte—era; cârmuit, pe lângă acâsta, de legile 
lui proprii. 

Se deosehbeaii în fie-care cetate două clase de locui- 
tori : cetăţenii municipiului, numiți municipes, care se 
bucuraii de civitas romana sai de latinitas Și străinii 
domiciliaţi în municipiul, numiţă ucolae. 

Condiţiunea, de mumniceps oferea, folâse pentru care 
era, f6rte căutată, Ea, se dobândea prin nascere, prin li- 
berare din sclavie, sai în virtutea, adopţiunei din par- 
tea unui municeps, naturalizarea, (adlectio, receptio 
uter cives) se putea, da, de senatul municipal. 

Cât pentru încolae, străini de oraş prin origina, lor, 
ei aparținea în unele privinți municipiului unde domi- 
ciliaii şi în altele, acelui de unde erai de fel. Ast-fel ei 
eraii supuși și sarcinelor locale ale domiciliului, și ace- 
lor ale locului de origină; ei nu participau la, vot în 6re- 
care mesură, de cât dacă, erati cives romani sau latini. 

Cetăţenii romani puteaiă ajunge la, onorurile munici- 
pale în municipiele unde aveau domiciliul lor. 

Sarcinele municipale erai de trei feluri: prestaţiuni 
personale (munera personaliu), reale (munera patri- 
monii) și mixte (munera mizta). 

Cetăţenii erai împărţiţi în trei ordine: acel al decu- 
rionilor, al augustalilor Și plebea, (municipes, coloni). 

Despotismul nu exista, dar, și nu era, grei de cât la, 
Roma, și centralizarea, n'a, început de cât mult mai târ-
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diu, căci primii înipăraţi erai ocupați. pe malurile Ti- 
brului se întărâscă, puterea, lor ȘI so apere, mai cu s6mă 
de la, sfârșitul domniei lui August, în contra, conspira- 
țiunelor celor mari. De altminteri viața municipală era, 
acea pe care popârele cucerite punea mai mult preţ 
Și slăbirea, ei ar fi fost o imprudență, şi departe de a o 
comite, împărații înlesniră, lăţirea acestui regim. 

Vom vedea acum care erai autorităţile municipale 
în colonii şi în municipii, — identice Și în Dacia când 
acesta, deveni provincie romană, — autorități constituite, 
ca tote magistraturele la Roma, în colegii compuse de 
duoi titulari, din care fie-câre avea, în mod egal dreptul 
de intercessio, adică de a apela, de la, colegul săi la, un 
magistrat egal sai superior. 

-Tot ce vom spune în privința, organizărei municipale 
se aplică în genere şi prefecturelor şi la oppida latina 
care aveau apr6pe aceiași magistrați ca, cei pe care i 
vom arăâţa mai jos, fără, numai că denumirile varia 
câte o dată, magistraţii numindu-se când dictatores, 
când praetores, magistri, etc. Intradevăr, dacă legea, 
Julia Municipalis a regulat unele puncte privitâre la, 
cens, la dreptul de vot, la, serviciul militar, la, vămi, la 
monedă, etc. și stabilea, unele regule uniforme pentru 
magistraturele municipale, păstrând variatele denumiri 
care existaii în privinţa, din urmă printre colonii, muni- 
cipii și prefecturi. Fie-care cetate avea, însă. precum am 
dis mai sus organizarea, ei specială, bazată pe datini
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vechi locale și de aci provenea, varietatea, în atribuţiu- 
nile și denumirile magistraturelor municipale. 

Puterea executivă, o aveai quatoruiri jure dicundo 
în municipii și dumuiri, jure dicundo în colonii, aceș- 
tia, corespund cu primarii noștri și aveai ca atribuţiuni 
să prezideze comiţiile locale Și senatul (curia) saă con- 
siliul municipal ; să dea, justiția criminală și civilă după, 
Gre-care nuanţe, să, alcătuiască, să completeze şi să, veri- 
fice lista, senatului (Album curiae), conform cu condi- 
ţiunile cerute de lege, ca aceia a, etăţei care varia şi 
era, de 30 de ani sub. Cesar, de 25 de ani Sub imperii și a, 
averei care varia, și ea, de sigur după importanţa, și bo- 
găția colonielor și a municipielor, și care la, Comum, era, 
după Pliniu de 100,000 de sesterciil sau 20,000 de lei 
în moneda de adi. 

Avem probe că limita de state de 30 şi de 25 de ani 
pentru. decurioni admitea, escepţii în unele cazuri. Un 
mormânţ al familiei Libella, conţine r&mășița, lui M. Al- 
leius Lucius Libellus, eâil şi duumvir quinquenal, după, 
ce fusese duumvir ordinar în anul 26 q. C. Același mor- 
mânt conţine, corpul fiului acestui din urmă, fost 
decurion, de și a murit la, etatea, de 17 ani. Când ne adu- 
cem aminte că Cicerone a, rEspuns unui cetăţân care îi 
cerea, sprijinul pentru a, fi înscris în rîndul decurionilor 
că era, mai ușor de ajuns senator la Roma de. cât decu- 
rion la, Pompei, putem vedea, de câtă, autoritate se bu- 
cura acestă, familie, mai cu sâmă că, mormântul era, ri- 
dicat de mama lui, Alleia Decimilla preotssă oficială a
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Cererei pe un loc dăruit de oraș (Locus monumenti 
publice datus). ii 

Mai avem un esemplu și mai caracteristic. Templul 
Izidei, descoperit deja la 1765 portă dasupra intrărei 

  
principale—de pe care dăm aci o vedere —inscripţiunea 
următore : 

N. POPIDIUS N F. CELSINUS AEDEM I3IDIS 
TERRAE MOTU CONLAPSAM A FUNDAMENTO 
P. S. RESTITUIT ; HUNC DECURIONES OB LIBE- 
RALITATEM. CUM ESSET ANNORUM SEX OR- 

DINI SUO GRATIS ADLEGERUNT.
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“Adică, N. Popidius Celsinius, fiul lui Numerius Cel- 

sinus a ridicat din noi cu cheltuiala sa templul Izidei, 

răsturnat de un cutremur de pământ în anul 63 d.C. 

Pentru dărnicia, sa, decurionii lat admis printre ei, fără, 

altă, cheltuială, la etatea, de șâse ani. Acâsta este inter- 

pretarea, în genere admisă, și care o dă şi d. Overbeck pe 

când la, început mai mulți autori propusese să se ci- 

tâscă, în loc de se : sezaginta. Sunt însă rai multe 

motive care nu permit să se admită, acâstă interpretare. 

Tatăl copilului N. Lopidius Ampliatus, care ne este 

cunoscut din alte inscripţii a dirijat și a plătit el însuși 

clădirea, și de 6re-ce era libert și nu putea, prin urmare 

să, devie decurion, el luă calea acâsta pentru ca fiul săă 

să obțină încă din copilărie, acâstă mult dorită și mult 

căutată demnitate. | 

Lista, decurionilor odată alcătuită, duumviri guin- 

quenmales puneaii so sape în bronz și o aşezaii în fo- 

rum, pentru ca fie-care să ia cunoscinţă de dânsa. Este 

dar bine stabilit că, recrutarea, Senatului municipal se 

făcea, de către magistraţii aleși ca, duumviri, și regula, 

acâsta sa păstrat mult timp precum vedem din 

Pliniu cel tânăr. ' 

La, fie-care cinci ani se făcea, recensământul întregei 

poporaţiuni a imperiului. Serbări strălucite preceda 

aceste operaţiuni pe care la Roma. le îndeplinea împăratul 

însuși în însușirea, sa de censor; în colonii, şi în munici- 
pii aceste recensămințe se făcea de duumviri,saiă 

de quatorviri în exerciţii care adăogaii atunci titlu-
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lui lor pe acel de quinquennalis, care le dădea o precă- 
dere față. de cei-l-alţi duumviri. 

Denumirea, de quinquenal nu era, 
numai onorifică, la Pompei mai cu 
s6mă, unde aveau ca atribuţiuni 
speciale să dea în antrepriză, prin 
licitaţie, construcţiunile publice Și se 

  

(Medaliă de dunmvir din ÎNChirieze proprietățile orașului pe 
Utica) termen de 5 ani. | 

Din chitanţele bancherului L. Caecitius Jucundus de 
care vom vorbi mai târdiu, se vede că, Pompei poseda 
livedi (pascua) și postăvării. Tte aceste acte de loca,- 
țiune erai iscălite de sclavul public care le scrisese, de 
unul din duumviri sai de amândoi Și de un număr 6re- 
care de martori care punea și ei pecetea, lor. 

Nu trebue să credem că termenul de quatorviri arată, 
patru persâne, ci după cum se vede din inscripții și con: 
firmă Jumpt, Mommsen, Daremberg şi Saglio, denumirea 
provine din aceia, că aceşti magistrați, cu cei duoi edili 
din fie-care comună, erai priviţi ca alcătuind un singur 
colegiu. Duumvirii mai aveati ca, atribuțiune să, gereze 
finanţele comunei sub controlul Consiliului Municipal” 
sau Senat; se împlinâscă, amendile, etc. 

Pe lângă acești duumviri, erai duoi edili însărcinaţi 
cu poliția târgurilor, stradelor și pieţelor, cu întreţinerea, 
monumentelor publice, împărțirea grâului la săraci, su- 
praveghierea, greutăților și m&surilor; ca, oficeri de poliție 
ei aveai jurisdicţiune în afacerile, ţinân d de aceste lucruri.
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Mai erau şi duoi ces- 

tori însărcinaţi să admi- 

nistreze veniturile și să, 

  

supraveghieze cheltue- 
(Medalie de cestor din Corduba) ile municipiului sai co- 

loniei. Veniturile constau de obiceit în dobândi de capi- 

taluri ale comunei, în producte ale proprietăţilor comu- 

nale, în amenzi și sume provenind din închirierea băilor 

publice. etc. 

Cestorii când intrati în funcţiune, iar duumvirii, când 

îndeplinea şi funcțiunile acestora, încă înainte de a 

face acte relative la acestă magistratură, erai obligaţi 

să dea cauțiune, prin chiezași și prin garanţii reale, că 
banii publici vor fi în siguranţă în mânele lor. 

Magistraturile duumvirilor şi ale edililor erai anuale 

Şi anul municipal începea la Pompei la 1 Iulie. Alegerile 

pentru reînoirea, magistraturelor se făcea cu trei luni 
înainte și erai prezidate de cel mai în vârstă dintre 
duumviri în funcţiune; votul era, pe curii cu scrutin Și 
în scris. 

Curiele treceaii fie-care într'o incintă particulară şi 

acolo alegătorii depuneaiă buletinele lor, tabela, întrun 

coș pe care 1 ţineaii trei cetăţeni luaţi dintro altă curiă, 
și obligaţi prin jurământ se primâscă și se numere cu 

credință voturile în fie-care curiă. 

Numele candidatului ales în fie-care din ele se înscria, 

pe o tăbliță (tabula), cel care avea maioritatea absolută, 
a, curielor era, ales. Când alegerea nu da nici un rezultat
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decurionii la Pompei, precum am spus pentru coloniele 
în genere, numeaiă funcţionari interimasi spre a duce 
afacerile până la, alegerile cele noi, cu titlu de prefecți 
Aceștia, sunt Praefecti ex lege Petronia, pe care "i găsim 
menţionaţi în diferite inscripțiuni ; legea acâsta, datză, 
de pe la, sfârşitul Republicei. 

Afară de aceste magistraturi se găsea une-ori în mu- 
nicipiele și colonii funcțiuni care erai însărcinări perso- 
nale, precum cura phanorum, praediorum publico- 
run, annonae etc. Se găseaii și pontifici, auguri, flamini 
„municipali, asemenea liber aleși de popor, nu însă anual, 
cum erai magistraţii, ci pe viaţă. In colonia, Apulum sai 
Alba-Iulia, (Karlsburg din Transilvania) corpul sacerdotal 
al coloniei se compunea dintr'un pontifice, un augur, un 
flamin, un aruspiciu și augustali. 

La, diua fixată, se proceda la, alegere. O sumă, de 
mesuri se luai pentru a, asigura, sinceriţatea, ei. „ Tre- 
bue, dicea, legea, ca să stea lîngă urna, fie-cărei curii 
trei cetățeni ai municipiului, dar nu din acelaş trib, care 
să păzescă scrutinul și să'l constate. 'Trebue ca mai 
nainte de a face acesta, fie-care să, jure că se va purta, 
leal, și va, ţine socotâlă exactă, de tâte voturile. Nu se 
pote opri ca, candidaţii să, trimâță Gmeni însărcinaţi să, 
supravegheze diferitele urne, și tâte aceste persâne, cele 
desemnate de autoritate ca, și cele pe care le vor tri- 
mete candidaţii, vor putea, să, voteze în curia, în care ele 
se află, și votul lor va, fi tot atit de valabil ca și când 
ar fi dat în curia, de care ţin ei.“ 'T6te aceste măsuri ne
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“arată. Gmeni care aă vrut să previe tâte fraudele sufra- 
giului universal. Legea mai precizâză, cu aceleași amă- 
nunte modul în care să numără voturile în fie-care trib 
sau curie; și cui trebue să, se dea precăderea în' cazul 
cînd voturile s'ar împărţi de o potrivă înţre: mai mulți 
candidaţi; ea ordonă în fine că acela care ă reușit; . în 

contra celor-laiţi, să fie adus dinaintea, poporului adunat 
și să jure „prin Joe, prin divii: August, Claudiu, Vespazian, 
Titu, geniul împăratului și deii Penaţă că va face “tot 
ceea-ce legea, cetăţii îi prescrie să facă, fără ai înfrânge 
nici.0 dată, prescripţiunile!“ Numai după prestarea, a- 
cestui jurământ; e proclamat cu solemnitate magistrat 
al municipiului său. | 

Trebue să observăm că nu era, permis magistraţilor 
eșind din slujbă şi mai ales duumvirilor de a fi realeși 
înainte de cinci ani, precum prescrie legea pentru Ma- 
laga; Zumpt, Marquarât; și Mommsen susțin că sa, de- 
rogat în primul secol al imperiului la, acâstă, regulă. şi 
este o inscripțiune care pare a autoriza părerea că, un 
edil în funcţiune putea. să fie reales. 

Puterea, deliberativă aparţinea în fie-care municipiu 
sati colonie unui senat compus, în genere, de o sută, de 
membrii saiă decurioni, având aceleași atribuţiuni ca se- 
natul la Roma şi căutând pe cât se putea să calce pe 
urmele sale. Decurionii purta numele de părinţi con- 
seriși pe viaţă, afară dacă duumvirul quinquenal care 
alcătuia album, la fie-care lustru, nu-i scotea, din con- 
siliă ștergându-le numele de pe listă.



Băi 

Senatul decide afacerile comunale mai * 

însemnate, fix6ză, în fie-care an locul și 

_dilele unde se vor ţine serbările religi6se 

  

sai sacrificiele, autoriseză, pe duumvirii 

- (Monedă de decurioni să armeze municipiele pentru apărarea, 
din colonia Campestris 

Julia Fabba Mauritania 1 ţeritoriului comunal, îşi dă, părerea, asu- 

pra modului de administrare al domeniului cetăţei și 
al capitalurilor sale, asupra, lucrărilor publice de ese- 

cutat, are controlul general al finanţelor, numesce la 

unele funcțiuni şi dă unele distincţiuni onorifice, nu- 

mesce pe profesorii de gramatică, .de filosofie, și de re- 

torică; când comuna, remâne. fără; magistrați supremi, 

numesce înlocuitori ad-interim, până la alegeri. 

Afară, de acesta, decurionii aveai unele prerogative 

care se lasă de obiceiii puterei executive sai judiciare: 
ast-fel ei declaraii expropriarea, pentru cauză, de utili- 
tate publică, decretait ridicarea monumentelor care în- 

1) Reproducând acâstă monedă, credem necesar să dăm o notiţă asupra, 
monedelor coloniale. Coloniele romane indică pe monede titlul lor, a- 
desea printrun epitet, victriz, invicta (învingătâre, neînvinsă!. Aceste 
monedi portă numele magistraţilor localităţei, duumoiri, If-viri quînquen- 
males, IV-viri, aediles. etc. Une-ori se citeşte pe ele D. D. (decreto decuri- 
onum) în l0e de S. C. (Senatus-Consulio). Adesea, se găsese pe monedile 
coloniale imaginele următâre : un om îmbrăcat cu toga conducând un plug, 
emblem al înfiinţărei colonielor, o acuilă militară cu numărul legiune care 
înființase colonia, lupdica alăptână pe Romulu şi pe Remu, Enea purtând 
pe tatăl săi Anchize, un taur, ete. 

De şi cele-l-alte oraşe din Campania, învecinate cu Pompei ca Capua, 
Nola, ai avut din epocă fârte vechi moneda lor, și aii exercitat mult timp 
“acest drept, şi deşi Pompei a fost un oraș de comereii, el nu a pus nici 
o dată în aplicație acest drept, nică în timpul independenţei, nici sub Re- 
publică, nici sub Imperiu şi nu s'a, regăsit nici o urmă de ateliere sai de 
înstrumente privitâre la fabricaţiunea de monede. .
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" frumușeţai municipiul sai colonia, după cum rezultă, 

din nenumăratele inscripțiuni pe monumente, care dic 

că acestea, ai fost ridicate „prin decretul decurionilore. 

Ei dau enitropi minorilor, şi autentifică, actele. 

Tot senatul mai hotărăşce ca, instanță de apel, asu- 

pra, sentințelor prin care se pronunțaii amendi de către 

duumvirii, edilii, cestorii, etc. 

Pentru validitatea deciziunelor Senatului, legea, cerea, 

prezența unui anume număr de decurioni, număr spe- 

cificat de regulamentul municipal și care varia după, 

însemnătatea, cestiunej de decis. Am arătat în studiul 

nostru asupra regimului municipal Roman cum era 

compus senatul municipal al orășelului Canusium și 

ordinea, în care membrii erai trecuţi în album, al de- 

curionilor. In capul acelui album erai honorati, care 

îndeplinise deja, dregătorii în oraş și patronii municipiu- 

lui sai coloniei, adică, cei care trecuse de mai multe ori 

cu ondre prin diferitele magistraturi municipale și care 

ilustrându-se apoi prin generozitatea lor faţă de patiia 

locală și ne mai având demnități de primit, erai decla- 

aţi de protectori ai municipiului. 

Mai eraă încă preteactati adică, 

tineri de neamuri mari, și destinaţi 

prin averea, și nașterea, lor să, intre 

în tagma, decurionilor, care se pregă- 

tea la practica afacerilor până când 

etatea, le permitea să ia, o parte efec- 
Medalia unui patronal .:x a nmă pi Y ini cetăței Gades (Cadix) tivă la lucrările senatului municipal. 
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La, Pompei ca în tte orașele, libertini, persânele 
exersând profesiunea, de vestitori, anunţători saiă de în- 
gropători (qui praeconium dissignationem  libiti- 
namve faciet, duum corum, quid faciet, cum dicea, 
legea Julia Municipalis) intamii, nu puteaiă fi senatori. 
Sunt șterşi din lista, consiliului membrii care ca€ în in- 
famiă, saii care sunt condamnaţi pentru nedemnitate, 
Senatul e convocat și prezidat de duumviri. Fie-care se- 

"nator își dă părerea, după rândul săi de înscriere în 
album. o 

Să notăm asemenea, că, fie-care oraș avea, o adunare 
a poporului cu deplin drept de a face legi şi dea, alege 
pe magistraţii, pontificii și augurii municipali, se ratifice 
decretele decurionilor, ete. 

Acestă 'stare de lucruri rămase Până la, Tiberiu după 
unii, până la, începutul secolului al 3-lea după alţii, când 
atribuţiunile acestor adunări trecură asupra. senaţului 
municipal, și când fireșce, duumvirii fiind aleşi de senat, Și 
nu de comiţii, ei nu mai aveai dreptul de a, complecta, 
și verifica album curiae, și lista senatorilor se dresa, de 
senatul însăși. De alt-fel prin secolul al III-lea, curatores 
reipublicae devin permanenți, ci atribuţiunile lor nimi- 
cesc pe acele ale magistraţilor municipali. | 

Vom reveni asupra acestei cestiuni când vom cerceta, 
dacă în momentul catastrofei Pompeiei, magistraţii mu- 
nicipali mai erai aleși de comiţii saiă numiţi de senatul. 

Pentru a complecta rezumatul ce lam daţ a] admi- 
nistraţiunei municipielor și a, colonielor, vom adăoga, că 

3
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fie-care colonie, fie-care municipiu saă prefectură, avea, 

un teritoriu care coprindea localitatea principală și mai 

multe comune rurale, cunoscute sub numele de ci, 

loci, pagi, castella, având asemenea. administraţia, lor 

deosebită, sub numele de magistri, praefecti pagi, etc. 

După, unii autori, aceste comune rurale zici (grecește 

pt) se puteai ridica la condițiunea, unei civitas şi o 

civitas putea să cadă în starea, de vicus. Unii vici erai 

după Cicerone prcprietatea unei singure persne, une- 

ori erai constituiți prin întrunirea, mai multor proprie- 

tăți particulare. Vicani și Pagani aveati însă deii, al- 

tarele, sacrificiele lor, venituri proprii, de 6re-ce puteai 

să cumpere și să vândă. Ast-fel la, Pompei, în speție, era; 

un Pagus Augusius Felix Suburbanus fondat de Au- 

gust în anul 7 i. C. cu coloni romani dinaintea porței de 

Herculanum și care avea, psntru sine Magistri Pagi în 

afară de magistraţii pompeiani. | 

D. Overbeck însă are o altă, părere şi crede că acest 

Pagus Augustus de lângă Pompei nu avea magistraţii 

săi, ci intua, din punctul de vedere administrativ în teri- 

toriul orașului, și că Magistri pagi pe care ii găsim în 

inscripțiuni n'ar fi de cât preoţi, asemenea, colegiul Pa. 

ganilor n'a avea un caracter administrativ, ci preoţesc. 

Mărturisim că acâstă părere nu ne convinge, căci ne 

vine grei să, credem că, acest Pagus Augustus care 'şi 

avea importanța, sa, să fi făcut escepție la regula, gene- 

rală după care pagi saii comunele rurale aveai autori- 

tătile lor. i
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Ş II. 
Pompei avea aceiaşi organizare cu magistrați, senat şi comiţii ca, cele-l-alte 

colonii, afară de chestoi. — Duumvizi însărcinați cu verificarea măsuri- 
lor. — Aspiranţii la magistratură trebuiaă să facă o declaraţiune oficială 
duumvirilor. — Cestionarul lor. — La Pompei candidaţii erai invitați 
de vecini, amici sa clienţii lor, să'şi pue candidatura. — Deosehire 
între termenii royat şi facit în reclamele electorale. -- Invitările candi- 
daţilor se făceai prin inseripţiuni murale. — Două felu de înscrip- 
ţiuni ni Sai transmis : dipinti şi graffiti, 

După acâstă privire generală, asupra organizărei mu- 
nicipale, care se aplică neapărat, şi. am dis-o deja, şi 
Pompeiei, să revenim la subiectul nostru case este viaţa, 
și alegerile municipale ale acestei cetăţi. Eraă și în co- 
lonia, acesta, doui duumviri, doui edili, comiţii, un senat, 
sau sfat municipal, luat tot-dauna din rîndul decurio- 
nilor, dar precum afirmă D. Willems Şi alți autori, nu 
vedem printre magistraţii municipali din Pompei, în 
timpul imperiului, cei doui cestori, ale căror însușiri le - 
am arătat mai sus. Intr'adevăr printre numerssele in- 
scripțiuni electorale care sai descoperit la Pompei, 
n'am vedut nici una, privitâre la, alegerea, cestorilor ; tâte 
ne vorbesc de edili şi de duumviri. Acești din urmă erau 
însărcinaţi în acest oraș și cu funcțiunile de cestori, pre- 
cum maj resultă, și din o inscripție pe careo dăm mai jos. 

Puținele afișe electorale care vorbesc, de cestori Și pe 
care le găsim în colecţiunea, inscripțiunilor murale din 
Pompei, a Academiei din Berlin, sunt clasate de învă- 
țaitul Zangemeister ca programmata. antiquissima. 
adică ele sunt cu mult anterire domniei lui August şi
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unele chiar din primele timpuri ale orașului, înainte de 
a fi fost coloniă, precum probeză întrebuințarea, limbei 
oșce, și mai în urmă caracterele de arhaismu ale orto- 
grafiei sai ale scrierei, De esemplu inscripțiunea cu 
No. 29 al acestei fârte interesante colecțiuni sună,: 

Q. CAECILIUM QUESTOREM, VIRUM BENEFI- 

CUM ORO VOS. 

(recomand pe Q. Caecilius, om bine-făcător, pentru 
cestură). 

Acea cu No. 30 propune pe același candidat cu ter- 
menii următori: 

Q. CAECILIUM QUESTOREM, VIRUM BONUM, 
| HERUM BENEFICUM. 

(numiţi cestor pe Q. Caecilius, om onest, bun patron). 

Aceste două inscripţiuni aă fost găsite în via Mer- 
curii. Un al treilea, afiș sa, găsit la, forum, tot în fav6- 
rea, aceluiași candidat. 

Citim asemenea, în Overbeck că un Gre-care Vibius 
Popidius cestor, a clădit precum afirmă o inscripţiune, 
colonadele Forului Civil: Mai este o altă inscripţie care 
menționeză, un cestor Vibius Vinutius, fiul lui Muaras,
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găsită, în așa numita, Curia Isiaca, care era, probabil o 
palestră. Acâstă, inscripțiune este în limba, oscă, 

Am dis mai sus că edilii aveati ca atribuțiuni în co- 
Ionii și municipii, supraveghierea măsurilor Și greutăţi- 
lor, se vede însă că, ac&sta nu era o regulă, absolută, la, 
Pompei și că duumvirii erai —cel puţin în unele împreju- 
Tări—însărcinaţi cu verificarea mesurelor. In adevăr, 
acâsta, resultă, dintr'o inscripțiune ce se află pe un apa- 
rat de verificare descoperit într'o nișă a, colonadei de 
Nord a, Forului Civil. Ea sună, : 

A. CLAUDIUS A.F. FLACCUS N. ARCHAEUS 
N F.AVELLIAN. CALEDUSD. V.I. D. MENSURAS 
EXAEQUENDAS EX DEC. DECR. 

Adică duumvirii ai fost însărcinaţi din ordinul de- 
curionilor cu cercetarea, măsurilor. Din studiele lui Man- 
cini, în Giornale dei Scavi di Pompei, rezultă că, acâstă, 
însărcinare a. consistat, în transformarea, vechielor me&- 
suri oșce în măsuri romane, precum reese din denumi- 
rile scrise cu litere osce care se maj ved pe piatră și din 
urmele care le a lăsat lucrărea, prin care sai mărit 
cavitățile primitive pentru a, le pune de acord cu siste- 
mul roman. 

Dăm aci două reproduceri de pe acest aparat care 
conținea, măsuri de capacitate pentru substanțele uscate 
grâne, etc., și pentru materii lichide.
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4    
An afirmat că duumvirul cel mai în vârstă prezida, 

comiţiele locale, chiemate a alege numai dintre candi- 
daţii înscriși pe lista, care era, afișată, la forum. La Pom- 
pei, avem probe, că cine aspira, să devie duumvir, edil, etc,
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trebuia, să și pue candidatura, și să, râge pe duumvirii în 

funcţiune, de ai pune numele pe lista, oficială. Dacă nu 

ajungea numărul candidaţilor pentru tâte posturile, 

duumvirii o complecta din cetățenii cei mai însemnați 

ai orașului-—şi în cazul acesta, de 6re-ce erai multe per- 

s6ne care. evitaii aceste sarcine, precum se întîmplă 

adesea, și la, moderni, prin dorinţa, de a trăi în liniște saii 

prin nepăsarea, de popularitate, iar în antichitate pen- 

tru a nuşi zdruncina, averea. —candidaţul înscris de ofi- 

ciu avea, dreptul să mai prezinte pe alți, îndeplinind con- 

diţiunile cerute și aşa mai departe. 

Duumvirul care primea declaraţiunea candidaţilor, 

punea fie-căruia, întrebările următore: Eşti de origină, 

liberă 'ingenuus) ? Ai suferit o pedâpsă judecătorescă, 

sail ai esersat o meserie care te pune în rîndul incapa- 

bililor ? — Locueşti de cinci ani în comună şi ai vârsta, 

de 25 de ani ? Ce magistratură ai mai avut? — De câţi 

ani ai eșit din slujbă ? 

Tâte aceste întrebări erai necesare și justificate prin 

cele ce am dis mai sus. In adevăr cineva nu putea să, 

fie ales de cât la o anumită etate și nu se putea realege 

de regulă de cât după un 6re-care interval de timp. Lu- 

crurile acestea, se observa forte probabil și în alte co- 

lonii, întocmai ca, la, Pompei. In privința, acestei colonii 

vom aduce probe numer6se, în părțile următâre, că nu'și 

punea, cinc-va candidatura, la magistratura municipală 

de cât după o prealabilă şi stăruitâre cerere a vecinilor, 

a locuitorilor din aceiași suburbie, sa a membrilor di-
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feritelor corporaţiuni. O dată candidatura, pusă, și afi- 
șată, se făceau alte reclame electorale, invitând pe ale- 

„ gători să voteze pentru cutare pers6nă, anume arătată, 
pe lista, oficială, întrebuințând verbul facere ; pe când 
dacă afișul avea numai de scop să invite o persână aşi 
pune candidatura, se întrebuința, cuvântul rogare (In 
prescurtare 7og). 

Diferenţele acestea, însă, între inscripțiunile care sună 
rogare sau facere nu sunt tocmai sigure, căci sa ob- 
servat, în afișe semnate de femei, care nu aveai dreptul 
de vot, că ele întrebuința cuvântul facit, în loc dea, 
dice rogat. D. Willems admite însă, că, este o diferență, 
între inscripțiunile care p6rtă rogat și cele cu facil, a- 
ceste din urmă fiind după dânsul o invitare de a, vota, 
pentru un candidat care pusese deja oficial candida. 
tura, sa. Învăţatul editor al afişelor murale din Pompei 
d. Zangemeister, crede că, acestă, deosebire nu este bine 
stabilită. Cât pentru noi, suntem dispuși a crede numai 
că rogat e o espresiune mai modestă, iar facit mai a- 
firmativă, 

Ceea. ce rezultă însă fără nici o îndoială, din tâte a. 
ceste, este că afișagiul pentru alegerile municipale avea, 
Proporțiuni  fârte mari, că reclamele îndemna Și Încu- 
rageau la, declararea, diferitelor candidaturi, și că după, 
punerea lor se mai făcea, o reclamă, forte întinsă, pen- 
tru doritorii de funcțiuni. 

Fie-care orășan virstnic avea electoratul, să vedem 
acum, cum în lipsa artei tipografice se produceau aceste
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îndemnări și reclame. Apelurile către alegători 'se fă- 
ceai prin inscripţiuni zugrăvite cu cărbune, tibișir și 
mai cu s6mă, cu văpsea pe pereţii, porţile și. ferestrele 
caselor, pe ' mormintele chiar, care de obiceiă erati înşi- 
rate pe drumurile ducând la, oraș și, lucru curios, se 
găsesc inscripţiuni puse în numele morţilor în conțra 
celor care ar cuteza, să, afișeze reclame electorale pe 
mormintele lor. Unele din aceste reclame sunt la, o 
înălțime de dece picidre și mai bine, d'asupra, nivelului 
pământului. Inutil de a mai spune că casele, mai cu 
S6mă cele: aședate în stradele principale, în cartierele 
cele mai frequentate, eraiă și cele mai acoperite de afi- 
Șuri, 

Inscripţiunjle scrise în ultimii ani aj existenței Pom- 
peiei 'se deosibea de cele vechi mai cu s6mă prin aceia, 
că erai lucrate cu litere mai elegante și că, caractere, 
ortografie, amănunte ale limbei, totul diferea, 

Unii proprietari, ce e drept, se supărai pentru că li se 
încărca, casele cu reclame, și ameninţa pe cei care cu- 
tezaii să, strice locuinţele lor. Ast-fel Orelli ne dă o in- 
scripție a, proprietarului unei vile, exasperat de afişele 
care se lipeaii pe casa sa. » Rog, dice acesta, să nu se 
scrie nimic aci.— Vai de candidatul al cărui nume 
va fi afișat pe acest perete ! Dar-ar deii să nu izbu- 
tEscă 7 + 

Alţii, mai îngăduitori, par a fi primit acest lucru, saă 
cel puţin nu amenință cu pedepse pe cei care 'vin să 
scrie necumpătatele lor anunțiuri pe imobilele lor.
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Merită, să, fie observat că aceste profesiuni de cre» 

dinţă, aceste reclame electorale, cum am dice astădi, nu 

erati iscălite de candidaţii, ci de amicii lor, de vecini, 

liberţi sai clienți, ast-fel încât nu punea de-a-dreptui 

amorul lor propriă în joc, la caz de neisbândă. , 

Aceste inscripţiuni, erau lesne șterse şi înlocuite cu 

altele prin mijlocul unei spoeli cu var sau a unui 

strat de stuc, și după acestă, operaţiune locul rămânea, 

liber pentru un alt rând de asemenea, scrieri, ast-fel că, 

se pte spune că păreţii, mai răbdători de cât hârtia, 

suferea tot. In tot cazul, acele reclame, mai ales cele 

zugrăvite, nu erai expuse nici la ruperi r&ă-voitSre, ca 

cele din dilele n6stre, nici la stricăciunile vremei la care 

e supusă hârtia. 

Aci e locul să desvoltăm punctul acesta al inscripțiu- 

nelor murale ale Pompeianilor și să stăbilim diferența 

între dipinti și acei graffiti care ne întroduc în viaţa, 

de tâte dilele a locuitorilor. Dipinti se găsesc numai pe 

partea exteridră a zidurilor. iar pe edificii publice, şi 

în interior, și aceste afișe sunt zugrăvite cu col6re roșie 

sai nâgră, sati chiar cu cărbune și sunt lucrate, precum: 

afirmă, Henzen şi Overbeck, de seriitori de meserie şi de 

sclavi publici, având acâsta drept însărcinare perma.- 

nentă. Acești scriitori (scriptores) iscălesc adesea, afișele 

precum dăm mai jos exemple, asemenea, pe lângă scrii-. 

tor se iscălea și cel care spoise peretele (dealbator). 

Literile acestor afișe erai mari, pentru a putea, fi ci- 

tite ușor chiar la distanțe mai mari. Acestea erait afi-.



43 

șele propriii dise, care serveau pentru lucrurile de interes 
general, ca alegeri comunale, spectacole de gladiatori, 
închirieri și vândări, ete. 

Graffiti din contra, se găsesc forte des în interiorul 
caselor, precum am vădut noi înșine, şi sunt scrise cu 
un cuiti sai un cuţit, cu care se sgâria stratul de stuc, 

Literile acestor graffiti sunt mici, neregulate, atât din 
cauza materialului defectuos cât şi a, nedibăciei seriito- 
rului, adesea nedescifrabile, Și scrierea tot-d'auna, cur- 
sivă, - 

Conţinutul lor este fârte variat şi subiectele luate 
din viaţa individului care le-a, scris; găsim caricaturi ca, 
acesta : - 

  

(PEREGRINUS) 

gltarne, c citaţii de versuri, precum am vădut pe Bazilica 
din Pompei (v. p. 19), declaraţii & amor, ruperi de rela,- 
ţiuni între amanți, ca acesta. : 

Virgula tertio suo : indeceus es: *
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(Virgula lui 'Tertiu al ei: prea, ești urit), socoteli caznice; 
ast-fel în Vico del Labirinto, se citesce. 

K. XII Maias tun. fal. 

Nonis mais fas 

VIII ldus mas 

" Tumicas II 

Adică după d. Zangemeister : în XII ale calendelor de 
Maiă am dat (sai am primit) pentru a, le spăla, fașe; și 
la VIII din ideile de Maii două tunice. 

Dacă graffiti sunt mute în privinţa. vieţei şi a drep- 
tului public, în schimb ele ne desfășură viaţa, privată, și 
existența dilnică a Pompeianilor. 

Obiceiul de a, scrie fel de fel de lucruri pe pereți ne 
era deja cunoscut din clasicii latini, dar nuraai la, Pom- 
pei ne putem da, s&ma de însemnătatea, mare ce o do- 
bândise. Pe »dificiele mai frecuentate, cum e Bazilica, 
prin gangurile celor două teatre și ale amfiteatrului, 
acești graffiti erai aşa de numeroși încât sa găsit în 
câteși trele aceste locuri, cu mici variante, versurile ur- 
măt6re, scrise de un contimpuran : 

Admiror, paries te non caecidisse ruinis 
Qui tot scriptorum taedia sustineas 

(Perete, mă mir că nu te-ai sfărâmat, tu care porți 
atâtea prostii scrise pe tine).
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D. Zangemeister compară, cu acest distih un alt graf- 
fiti naiv, în limba grecâscă, găsit la, Palatin la Roma : 

«Ilciii zo))ă eneypatyay 270 pvos dou Ene perba. 

(Mulţi ai scris aci multe, numai et n'am scris 
nimic). 

După aceste informaţiuni asupra, celor două categorii 
de inscripţii, iată încă câte-va cifre care dai o ideiă, de 
aprinderea cu care funcțiunile de duumviri sasi de edili 
erai căutate. Sai găsit până la, 1.500 afișuri electorale 
în acea, Pompei a, cărei populaţiune totală, 6meni liberi 
și sclavi împreună, nu întrecuse cifra de 25 până la 
30,000 de locuitori, după, unii, de 30,000 cu suburbiele 
ei. Orașele nâstre moderne nu prezintă esemple de o 
luptă, atât de vie. 

Ş III. 

Afişe electorale; candidaţii vecinilor, femeilor, copiilor, liberţilor, clienţi- 
lor, corporaţiunelor, lemnarilot, precupeţilor, brutarilor, postăvarilor. hăi- 
narilor, bărbierilor, hamalilor, librarilor, iziacilor, adoraturilor Venerei, 
societăţilor de petrecere, jucătorilor cu mingea, băutorilor nocturni, ho- 
țişorilor, femeilor şi bărbaţilor impreună. — Bancherii la Pompei. — Chi- 
tanţele lui L. Caecilius Jucundus, 

Diceam că vecinii se uneaiă pentru a, îndemna, pe as- 
piranţi săși pue candidatura, Ast-fel, în strada di Mer- 
curio, găsim acest afiş:
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A. VETTIUM CAPRASIUM FELICEM AED. O.F. 

VICINI. 

(Vecinii vă invită să numiți la edilitate pe A. Vet- 
tius Caprasius Feliz). 

Un alt apel sună: 

AMPLIATUM AED VIRUM BONUM VICINI ROG. 

(Vecinii propun pentru edilitate pe Ampliatus om 
cânstit). 

Pentru duumvirat, găsim din partea, vecinilor, reclama, 
următ6re : 

T. CLAUDIUM VERUM II VIR VICINI ROGANT. 

(Vecinii propun pe Titus Claudius Verus ca du- 
umvir) 

Femeile, de şi nu aveai dreptul de a, vota, copii, își 
permiteaii asemenea, să aibă, pe recomandaţii, pe candi- 
daţii lor. 

Să adăogăm că numele acestor dame nu ne fac im- 
presiunea unei naşteri tocmai înalte. Ele se numesc 
adesea, Heracla, Statia, Agna, Successa, Fortunata, 
etc., nume de acelea, purtate de sclave.
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Ast-fel găsim în via Holconii două reclame, una fă- 

cută de Heracla, pentru duumviratul lui Sittius Con- 

dumctus, alta, de Agna pentru edilitatea lui Lollius: : 

SITTIUM CONIUNCTUM II VIR I.D. HERACLA 

“ROGAT 

şi LOLLIUM AED AGNA RO... 

Pe altă stradă e un afiș: 

HERENNIUM ET SUETIUM AED. STATIA ROG. 

(Stația propune pentru edililate pe Herennius și 

pe Suetius). 

Nisce femei aă închiriat chiar, cu cheltueli comune 

un loc pe un zid, unde recomandară ast-fel doui can- 

didaţi : 

„M. CASSELIUM ET L. ALBUCIUM 
„STATIA ET PETRONIA ROG (and) 

„TALES CIVES IN COLONIA IN PERPETUO 

(Stația şi Petronia cer candidatura luă Marcus 

Cusselius și a luă Lucius Albucius. Să fie tot-d'auma 

ast-fel de cetățeni în colonie). 

In calea, Nolei, Cerrinus Vatia e propus ca candidat, 

nu numai de mai mulți locuitori, dar și de o femeie nu-
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mită Pollia și de ţtă, vecinătatea. Doui.. vecini bogaţi, 
Cuspius și Popidius, ale căror nume sunt adesea, unite 
în recomandaţiuni, par că sai bucurat de o mare po- 
pularitate în ocolul lor; Popidius mai ales, a cărui can- didatură era, sprijinită, de toţi vecinii. 

Unul din liberţii luj, văpsitorul Dionizie îi consacră 
patru afișe. 

| 
Printre candidaţii propuși la Pompei, acela a. cărei 

edilitate — la, acâstă funcțiune puteaă candida, numai 
foștii duumviri — era, cea, mai recentă, era C. Gavius 
Rufus. Intradevăr citim în Vico „degli Scienzati, re: 
clama, prin care vecinii săi îi. puneau candidatura. la, edilitate cu câţi-va, ani înainte de 79: 

GAVIUM AED O.V.F. 

VICINI ROG. 

Intro altă, direcțiune, aprâpe de pârta, Stabia, locuia 
candidatul al doilea, Lucius Ceius Secundus. 

Dintre Gawii, se pote numi Lucius Gavius, pe care 
îl vedem trecut pe programele cele mai vechi ca, aspi- 
rant la duumvirat, Publius Gavius Pastor, duumvir, nu se scie în ce an, și un Publius. Gavius Proculus, care ceru edilitatea, câţi-va, ani înainte de catastrofa, Dintre Cei, pe Lucius Ceius, pe Lucius Labev, care 

a fost de două ori duumvir Quinquenal, precum prob&ză, o inscripțiune săpată pe un monument care i-a, fost
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dedicat; de libertul: s&ă Menomachus, afară, de e porta de 
Herculanum. 

Până acum, am vorbit de multe ori de porţile 
Nola, Stabia, și Herculanum, credem dar că, ar fi bine 
să, spunem câte-va, cuvinte despre principalele porţi ale 
Pompeiei. 

Acest oraș avea opt porţi, pote nouă, cea, din spre Nola, 
pare cea, mai curi6să, și e și cea mai veche. Ele sunţ 
clădite cu acele frumâse piatre cioplite care caracteri- 
zeză, edificiele antichităţei. Un cap stricat de timp se 
ridiea d'asupra arcadei, cu o inscripțiune în limba, oscă, 
V. Popidius V. Med. tov aamanajed isidu pro- 
fatted. 

(Adică că Vibius Popidius, media tuticus (așa se 
numea, în perioada, oscă capul oraşului) la clădit Și 
a aprobat socotelile; pe latinesce: idem probavilt). 

Un arheolog citi ast-fel: Isis propheta, Și credu pe 
temeiul ei că Campanianii din secolul al 6 a. C. ado- 
rau acestă, zeitate egipteană. Trecând portița, se pote 
admira unghiul pe care îl fac zidurile în acest punct 
unic. Orașul trebue să fi fost inatacabil din partea, aceia. 
Inamicii aveai să trâcă, înaintetle a eşi în oraș, un gang 
mic, un fel de strîmtâre şi apărătorii pieței puteai să 
arunce asupra, lor, din înălțimea, zidurilor, o plâie de 
săgeți, de pietre, etc. care i-ar fi zdrobit. 

Porta, din spre Herculanum, deşi mai puţin vechie, e 
mai stricată, ea, era un monument frumos și plăcut, 

4
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dăm aci o reproducere de pe dânsa, ast-fel cum a. fost 

reconstituită. 

  

Avem dreptul să credem că în momentul erupţiunei, 

orașul nu mai era cetate întărită. In caz de împresu- 

rare, la epoca aceia, locuitorii adesea, lăsa pe inamicul 

să intre și apoi îl închidea în gangul acela, închis cu 

lanţuri de fer, ca, în cursa, de șăreci numită cataracta, 

pentru al nimici ușor și fără, pericol. 

Calea dintre Pompei şi Herculanum forma o plimbare 

minunată, începând de la. porta, cu acest nume, cu kios- 

curi, belvedere, de unde aveai o privelişte încântătâre. 

Şi cu tâte aceste, spre mirarea, modernilor acestă cale: 

plimbare era un cimitir. Anticii diferind aci cu totul
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de noi, departe de a. fugi de mortea, de care ne e gr6ză, 
și de a, depărta, spectacolul ei de ochii: Şi de cugetele lor, 
nu căuta de cât so lege de idei vesele și plăcute, și fă- 
ceai din cimitir galeria, lor favoriţă. 

Revenind la, candidaţii municipali, vedem că. era, o fa- 
milie care întrecea pe toate cele-l-alţe prin strălucirea, 
pe care o împrăștia, : aceea a, Holeoniilor. Cr onica, ora- 
șului citâză continuu membrii acestei gens învestiţi cu 
demnități municipale și monumentele publice vorbesc 
mereu de dărnicia, ei. Sub domnia, lui August, un Holco- 
nius, Rufus duumvir quinquenal, flamin al lui August, 
ocupase tote demnităţile, şi senatul municipal adăogase 
la ele şi pe aceea, de patron al orașului. Fratele săi Mar- 
cus Holconius supranumit, Celer fu duumvir quinque- 
nal la începutul domniei lui Tiberiu Și augustal. Teatrul 
cel mare, care are acum înfățișarea, următ6re, fusese ri- 
dicat cu cheltuiala, celor duoi fi ați, a căror familie con- 
stituia, o aristocrație municipală, 
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Ne vom servi de descrierea, acestui teatru făcută, de 
un Francez cunoscător și om de spirit, Marc-Monnier ; 
ea mai are şi folosul că, dă, o ideă de natura, teatrului 

latin, mai cu semă la Pompei. 

„Sala acestui teatru construit de Holconii, forma, un 
semicerc care avea la, spate un mic deal, ast-fel în cât 
treptele se puteai ridica, încet de la, parter la, galeriă, 
fără a avea trebuință, de a, fi susținute de substrucţiuni 
puternice. In privința, acâsta, construcțiunea, era, gre- 
câscă, Cele patru trepte de sus, sprijinite pe un coridor 
boltit în modul roman, domina singure înălţimea, la, care 
se ridica, Forul triangular și templul grecesc. Poţi dar 
să păşești de-a dreptul din stradă la, ultimele galerii, 
de unde privirea, trecând asupra, scenei, coprinde câm- 
pia și marea și pătrunde în jos în t6tă adâncătura, 
aceea, unde venea să'și ia, locurile cinci mil de pom- 
peiani însetaţi de spectacole, 

„La, prima, vedere, observi trei mari despărţituri, aces- 
tea, sunt caţegoriile de locuri sai caveae. Sunt trei Ca- 
vede : de jos, “mijlocie, şi superioară. Cea, de jos e cea, 
“mai nobilă ; ea nu coprinde de cât; cele patru șiruri in- 
fericre, mai largi și mai j6se de cât cele-l-alte. Acolo 
eraii locurile rezervate magistraţilor și notabililor ; ei 
trimeteai scaunele și fotoliurile lor (bisellia) unde aveai 
dreptul să ș6dă, singuri. Un ziduleţ, dindărătul șirului 
al patrulea, acoperit cu table de marmură care a 
dispărut, o separa, de caveele cele-l-alte. Duumvirii, de- 
curionii, augustalii, edilii, Holconiu, Corneliu Rufu, Pansa,
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— dacă a, fost ales, —. ședeau acolo maiestoși, despăr- 
tiţi de restul muritorilor. 

„Caveea, mijlociă, era, pentru de-al-de noi. Impărţită în 
colțuri (cunei) prin scări care o tăiaă în șase părți, ea, 
conținea, un număr limitat de locuri, însemnate prin li- 
nii subţiri, care se mai văd. Un bilet de spectacol (fes- 
sera) de os, de lut ars, sati de bronz, un fel de fisă în 
formă, de migdală sei de porumb, une-ori de inel, indica, 
esact cavea, colțul, şirul și locul care ți aparținea. Sai 
regăsit tesere de aceste, cu cifre grecești sai romane 
(probă că cele grecești n'ar fi fost înțelese fără, tradu- 
cere). Pe una din ele, e scris numele Aischylou ; sa, 
conchis de aci că Prometeii, saă Perșiă ai fost repre- 
zintaţi pe teatrul Pompeian; pote însă, că acest genitiv 
arată un colț însemnat cu numele poetului sa or- 
nat cu statua lui. Alţi at vorbit de o fisă anunțând 
reprezentaţia, Casinei lui Plautu; pot să v6 asigur că, 
dacă a esistat, e falșă, 

Trebuia dar înainte de tâte să/ți iei o teseră, care era 
forte eftină. Plautu cerea să se plătâscă un as de cap; 
„Iară, cei care nu! ai, să, plece acasă“. Un aprod recla- 
na preţul locurilor, afară dacă spectacolul era oferit 
de um magistrat care voia să păstreze favorea publică 
sati de un candidat care dorea so dobândescă. Dădeai 
biletul unui aprod, dissignator sai locarius, carei arăta, 
locul și la nevoe te ducea pân'acolo. Atunci puteai să 
te instalezi în cavea, de mijloc, în vârful căreia, se ridica 
statuia, lui Marcu Holconiu Rufu duumvir, tribun mili-
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tar și patron al coloniei ; statua, acesta, era făcută din 
decretul decurionilor. Se mai văd pe baza ei găurile 
cuielor cu care erai fixate pici6releli de marmură. 

„In fine tocmai în partea, cea mai înaltă, a, semi-cer- 
cului, era, cavea, superidră unde eraă relegaţi plebeii și 
femeile. In privinţa cavalerismului, tot suntem mai îna- 
intaţi de cât Romanii. Grilajuri despărțeaii cavea acâsta, 
de a n6stră, pentru a opri, „prostimea,« de a cotropi lo- 
curile cinstiţilor burghezi. In zidul galeriei poporului se 
mai vede încă, inelul case ţinea cutartul velariului. Ve- 
larium era un cort, care se întindea d asupra, capetelor 
spectatorilor pentru ai feri de arșița s6relui. La, început; 
Romanii protestase contra, acestei inovaţiuni, numind'o 
o moliciune campaniană, Câte puţin însă, luxul crescând, 
impuse tăcere puritanilor din Roma, care primiră voioși 
un velariu de mătase dăruit; de Cesar. Ner one, exagerat, 
în tâte, merse mai departe, el întocmi un velariă de pur- 
pure, cusut cu fir de aur: Caligula făcea haz ridicând 
brusc cortul pentru a, espune cape tele descoperite ale 
Pompeianilor razelor sârelui. Se vede că la Pompei vân. 
tul oprea, adesea, de a, întinde cortul ; căci poetul Mar- 
țial anunţă că Și va, păstra, pălăria. | 

In pompeiano tectus spectabo theatro 
Nam populo ventus vela, negare solet 

(Remâne a sci dacă Martial vorbeșce aci de teatrul 
din Pompei sa de teatrul lui Pompeu). 

Ast-fel era împărţită, sala. Să ne scoborim acum în 
orchestră, care în teatrele grecești era, destinată, Jocu-



rilor corului ; rezervată, însă în cele romane marilor dem- 

nitari: la Roma, împăratului, vestalelor, senatorilor. Am 

citit că în marea, capitală, ambasadorii străini fură, es- 

cluși din aceste locuri de ondre, pentru că se găseau 

une-ori fiii de liberţi printre ei. | 
„Voiţi să ne suim pe scenă ? Ridicată cu un metru și 

jumătate de asupra ochestrei, ea, era mai largă și maj 

puţin adâncă de cât ale nâstre ; persânele repertoriului 

antic erai departe de a fi așa, de numerâse ca, în feeriele 
n6stre. Scena. se întindea între un proscenium sait 

avant-scenă, prelungindu-se în orchestră prin o estradă, 

de scânduri care a dispărut şi un post-scenium, unde 
eraii culisele. Mai era, și haposcenium sai teatrul sub- 

teran care servea mașiniștilor, Cortina, (sipariaa, 
invenţiune română) nu se ridica spre tavan ca la noi, 

ci din contra, se da jos pentru a, descoperi scena, ȘI se 

înfășura sub pământ, după niște procedeuri ingeni6se pe 

care ni le a esplicat Mazois. Ast-fel cortina, cădea, la, în- 
ceputul și se ridica, la, sfârșitul piesei. 

„Sciţi că în drama antică, cestiunea, tablourilor era 

forte simplificată, prin regula unităţei de loc. Scena, în- 

făţișa, palatul unui principe; decorul din fund nu era. dar 

zugrăvit, ci zidit, decorul acesta nemișcat, numit scena 

„stabilis şi care avea aceeaşi înălțime ca rangul cel mai 
înalt din sală, era de piatră și de marmoră, la teatrul 
cel mare din Pompei. El. reprezinta un zid frumos cu 
trei uși ; la mijloc cea, regală, prin care intra principii, | 
la dreapta intrarea 6menilor casei și a, femeilor, la, stân-
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ga acea a străinilor și a, Sspeţilor (Indicaţiele socotite 
din partea, privitorului). Intre aceste uși, eraă nișce nișe 
rotunde saii pătrate pentru statui. In culise erati deco- 
ruri mobile (scena ductilis) care se puneai dinaintea, 
zidului din fund, când trebuia să se facă o schimbare 
instantaneă ; de esemplu pentru a juca, Aja al lui So- 
phocle, unde scena, trece de la lagărul Elinilor la malul 
Elespontelui. Decorurile laterale aveai puțină impor- 
tanţă din causa, lipsei de spațiu. de fie-care parte era o 
culisă învârtitâre cu trei planuri (scena versilis). repre- 
sentând diferite subiecte. Zidul avant-scenei avea, nișe 
servind saiă pentru statui, sai pentru comisarii de poli: 
ție care supraveghiai publicul. lată în câte-va, rânduri, 
și în stil de libretto, scena, antică.« 

După acestă, digresiune, consacrată descripţiunei tea- 
trului, vom dice că în aeest oraș care, de și populat de 
comercianţi bogaţi, liniștiți și cumpătaţi, atrăgea, per- 
s6ne de distincţie, erai ca Și în t6te cetăţile Imperiului, 
multe corporaţiuni de tot felul, collegia sai sodalicia 
care aveai regulamentele lor, serbările și locurile lor de 
întrunire şi se socotea îndatorate să confereze patrona- 
tul peste ele unor familii puternice satisfăcând ast-fel Şi 
o datoriă şi interesul lor. 

Acesta este cauza, pentru care toţi aurarii din Pom- 
pei proclamă candidatura bogatului Cuspius Pansa. 
Prin îngrijirea lor, se Zugrăvi pe pereţii unui edificii 
public situat pe Forum un anunciă recomandând can- 
didatura sa, pentru edilitate. Ă
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Corporaţiunea; numer6să, formată, de lignari adică 
nu numal de chiristigii, ci și de tâmplari, de lemnarii, 
cu un cuvânt de toți lucrătorii de binale (afară, de zi- 
dari) propune pe acelaș candidat. Pe lângă candidatura, 
lui Pansa pentru edilitate, lignari mai propun pe a- 
ceia a lui Holconius Priscus la duumvirat, prin două 
afișuri zugrăvite pe strada, Stabia. Marcellus a, fost; 
propus pentru edilitate numai de secțiunea; de lignari 
Plostrari, adică de lucrătorii de care: 

MARCELLUM AED. LIGNARI PLOSTRARI ROG. 

O altă recomandaţiune tot; din partea, lor, a fost afi- 
șată, la porta, Nola unde se strângeai cultivatori, Muș- 
terii obicinuiţi ai lucrătorilor de care, și al căror favorit; 
era acel Marcellus: 

M. CASSELLIUM MARCELLUM AED. AGRI- 
COLAE ROGANT. 

(Cultivatoriă propun pe M. Casselius Marcellus 
pentru edilitate). 

Vândătorii de pâme nu adoptase pe acești candidați 
ci propuneaii pe un altul: 

M. CERRINIUM AED. POMARI ROG. 

(Vendătorii de fructe recomandă pe Cerrinius 
pentru edilitate.)



58 

In strada, Mercuriu, centrul comerciului lor. se mai 

citesc patru afișuri de ale lor, din care unul cere can- 

didatura, lui Holconius la duumvirat. 

M HOICONIVM 
PR ISCUAIL UTA RAE, 

(Marcum Holconium Priscum II virl. D. pomari universi 

cum Helvio Vestale rog) 

(Toţi vendătorii de fructe propun pentru duum- 

virat pe M. Holconius Priscus cu Helvius Vestalis) 

Un brutar din via Stabiana propune candidatura, tot 

la duumvirat, a, lui C. Iulius Polybius: 

C. IULIUM POLYBIUM Il VIR. STUDIOSUS ET 

PISTOR. 

„(Un brutar devotat propune pe C. Iulius Polybius 
ca duumsir). 

Același Polybiu mai e recomandat și așa; tot în 

Via Stabiana.: 

C. JULIUM POLYBIUM II VIR O. V.F. 

MULTUM PISTORES ROGANT 

(Brutarii vă rogă mult să numiţi pe C. Iulius 
Polybius duumvir).
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„Cetăţenii din Pompei preferând, ca. Grmenj delicaţi ce 
erau, păsările și peștele cărnei vitelor, măcelarii nu apar 

în nici un anunț, pe când precupeții cu păsări, gallinari 
propun la duumvirat pe Epidiu şi Suettiu. 

La, 79 a. H. postăvarul Vesonius Priscus propune 
doui candidaţi, pe Caius Gavius Rufus la duumvirat Și 
pe Cneius Helvius la, edilitate. Vesonius i 'recomandă 
ca, devotați intereselor publice. 

CCA RVEVAS" 
VTILEM-R. 2. VESONIVS- PRIMVS- ROGAT 

CV E: 
Boiangiii, de ordinar nepăsători, recomandă pe un 6re- 

care Proculus: 

POSTUMIUM PROCULUM AED. 
OFFECTORES ROG. 

(Boiangiii propun pe Proculus pentru edilitate). 

Hăinarii (Sagari), care lucra hainele țăranilor şi 
muncitorilor,. se mișcă şi ei pentru alegeri. Candidatul
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lor este Gavius Rufus, care mai e propus și de postăva- 
rul Vesonius. 

Partumorii (unguentarii) Și bărbierii (fonsores) arăt 
și ei pe preferaţii lor. Cei din urmă, pun candidatura, lui 
Trebius: 

A. TREBIUM AED. TONSORES 

(Bărbierii recomandă pentru edilitate pe Aulus 
Trebius). 

Căruțașii şi închiriători! de catâri (muliones) sunt 
unanimi a reclama candidatura, la edilitate a lui Cus- 
pius Pansa şi a lui Julius Polybius la duumvirat. In 
adever un afiș din Via Consolare e redactat ast-fel : 

C. JULIUM POLYBIUM 

II VIR MULIONES ROG. 

Aulus Vettius este, precum vedem în strada del 
Foro candidatul hamalilor la, edilitate: 

A. VETTIUM AED. SACCARI ROG. 

Cărţile par a fi fost rare la, Pompei. Herculanum a 
fost mai fericit în privinţa, acesta, încă, de la, primele 
săpături sa descoperit acolo o bibliotecă, Pompeianii, 
Gmeni forte dedaţi cultului Venerei, trebue să fi avut 
însă cel puțin, câte-va, exemplare din poeziele erotice
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ale lui Properţiu sai din Ars amandi a lui Ovidiu. 
Sa găsit la Pompei prăvălia, unui librar, dar numai pră- 
vălia, gâlă și fără, cărți, acestea ati dispărut, Drept ori- 
ce literatură, sa, găsit, în acest oraș aprâpe de pârta, 
Stabiei, nu o bibliotecă, ci ceea, ce am putea numi por- 
tofoliul bancherului Jucundus de care vom vorbi mai 
jos și care consta în un mare număr detăblițe (tabulae) 

  

în care acest banchier înseria însemvările sale ordinare, 
adică, conturile curente. Aceste tăblițe erai, precum se 
știe, de ceară, şi se scria pe ele cu un stilet, sai ac de 
fer. Acâstă, materie, atât de gingașă, a supraviețuit cu 
tâte acestea, la mii de accidente, pe când marmura, Și 
ferul, de abia, ai rezistat.
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D. de Petra a dat; sâmă, de aceste Tavolette cerate în 
colecțiunea, Academiei dei Lincei din Roma, d. Mommsen 
a studiat mai cu semă din punctul de vedere juridic 
aceleași tabele în Hermes ain Berlin, și d. Caillemer a 
publicat un studiu fârte savant în Revue Historique du 
Droit Pramcais din Paris, Cititorul care ar vrea, să stu- 
dieze acestă, cestiune are dar numai greutatea, alegerei. 

Pompei avea. prin urmare librari, care îşi însuşeaii 
dreptul să recomande și ei candidaţi. Eată o inserip- 
țiune reconstituiţă: 

SABINUM AED. LIBRARII ROG. 

(Librarii propun pe Sabinus pentru edilitate) 

Riturile religi6se ale Egiptului se răspâ ndise deja în 
Italia, și deiţa, Isis avea, mulți adoratori în tot imperiul 
în primul secol după Hristos, Templul ei era, situat a- 
prâpe de teatru şi credincioșii ei formase societatea, 
Isiacilor. Patr6na, orașului se numea, fără sfială : Venus 
pPhusica Pompeiana. Sectatorii Isidei Și ai Venerei aveai 
fie-care candidaţi diferiţi. Partizaniă religiunei egiptene 
propun candidatura, lui Sabinus și a lui Pansa, printro 
inscripțiune care sună : 

CN. HELVIUM SABINUM AED. ISIACI UNIVERSI 
ROG. 

(Zoță sectatorii Isideă propun pentru edilitate pe 
Cneius Helyius Sabinus).
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Alta, dice : 

CSUPIUM PANSAM: AED. POPIDIUS NATALIS 
CLIENS CUM ISIACIROG. 

(Clientul săi,  Popidius: Natalis propune cu Iziacii 
pe Cuspius Pansa ca edil) - 

“Proseliţii protectârei orașului propun la, duumvirait pe 
Popidius Secundus şi pe Caius Secundus. 

Ba, ce e mai extraordinar, Venus însăși propune pe 
un Cassellius pentru edilitate ! Cu acâstă, recomandaţie 
se pote compara o alta, prin care Venus e rugată, să, fa- 
vorizeze pe cei care vor da votul lor lui N. Veius Barcha 
candidatul patronat. 

Neapărat că și Venus își avea, templul; până mai de 
curând se considera ca consacrat ei templul a, cărui re- 
constituţie o dăm aci (p; 64). 

Dînaintea sa avea, un portic de patru deci şi opt de 
col6ne. Un altar regăsit, fusese atribuit cultului Dianei, 
sai acelui al lui Bacchus, Venus însă fiind patrâna Pom- 
peiei ; e pâte mai natural să/1 privim ca, un omagii aces- 
tei deițe. Dîndărătul templului se deschid camere pen- 
tru preoți, unde s'aii descoperit pe lângă alte frumâse 
picturi, un Bacchus plecat; pe umărul preceptorului săi 
Silen. El cântă din liră, și exerciţiul acesta îl absârbe 
întratâta în cât lasă să cază vinul din cupa sa pe o 
panteră culcată, la, picidrele sale.
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Părerea, că acest templu este al Venerei se sprijinea, 
pe o inscripțiune răi complectată, care vorbește de 
Colonia Venerea Cornelia, Şi nu dă prin urmare nici o 
probă, și pe acea că sa, găsit în Peribolos o statue a, 
Venerei în mărime semi-naturală. Cercetându-se mai de 
a.pr6pe, mozaicul forte frumos care formeză, pardossla, 
sa găsit o inscripțiune fârte uzată, în limba oscă, spu- 
nând că s'a făcut prin decretul decurionilor, de cestorul 
Oppius Campanius, din averea, închinată lui Apolo, 
iar ce sa făcut nu ştim; căci restul e perdut. In cella, 
templului sa, găsit un Omphalos (o piatră figurând ju- 
m&tatea, unui oă, cu înălţime de 0.50 m., și lărgime de 
0.37 m.) care este simbolul lui Apolo. De acea se ad- 
tnite acum că este templul acestui deii. Acâstă atribuţie 
nouă, mai sa confirmat şi prin găsirea, unui tripodiu co- 
losal, zugrăvit pe un pilastru din partea, drâptă. 

Pompei avea, şi ea, societăţile sale de petrecere ; de 
exemplu acea a, jucătorilor cu mingea. !pilicripi) care 
recomanda, candidaţi și aceia a băutorilor nocturni 
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(seribibi). Locul lor de întâlnire era, cârciuma, și este des- 
tul de bine arătat prin. inseripțitinea. acâşta, scrisă, pe 
perete; 

EDONE DICIT: ASSIBUS HIC BIBITUR - :: 
“DiPUNDIUM 3 DEDERIS, MELIORA! BIBES 

“QUANTUM: SI DEDERIS, VINA FALERNA BIBIS': ? 

(Edone dice: aci se bea pentru un as 
Dacă, daă duoi ași, vei avea vin maă bun 
Cât trebue să dai ca să bei Falern 2) 

Candidatura, lui Cerrinius Vatia e cerută, de toţi 
băutorii nocturni. Societatea, hotișorilor (furunculi) re- 
comandă pe Vatia pentru edilitate : 

VATIAM AED. FURUNCULI ROG. 

Acea, a dormitorilor (dormientes universi) ai pe a- 
celași candidat. Fie-care ocol, chiar fie-care stradă, are 
pe candidatul săi preferat. De Ia, strada Stabiei până, la, 

„strada lui Holconius se recomandă mai cu sâmă, L, Ceius 
Secundus și Popidius Secundus ; Cassellius Cerri- 

„Mius și Cuspius își împart voturile, | 
In Vico dei Soprastanti, adică, dincolo de Forura, 

: protegiatul Venerei rămâne, precum am vădut, aprope 
fără concurenţi; în strada di Mercurio însă, Cassellius 

5
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are un mare adversar în Cerrinius. Un armurier din Vico 
dei Soprastanti, a cărui firmă reprezintă o luptă de 
gladiatori, propune pe Cassellius şi un fabricant de 
bronzuri, Cuspius Pansa în numele tutulor uceni- 
cilor săi. 

Recomandaţiunile cele mai numerâse sunt; acele ale 
hangiilor, cârciumarilor și debitanţilor de băuturi calde 
(fhermopolia). Cârciumarii mai cu s6mă mișuiaii la 
Pompei, ast-fel cârciumasrul Phoebus, așa, se numea, a- 
cest cetățen, sprijină candidatura lui Gavius Şi acea a 
lui Holconius, în numele tutulor mușteriilor săi, (cum 
emptoribus sei rogat;. El număra, pote printre ei şi pe 
cultivatorii care se oprea la dânsul în dilele de târg. 

Mai multe din aceste afișe electorale arăt chiar Pro- 
fesiunea, de hangiu sai de cârciumar ; de exemplu în 
suplimentul de adaose Și îndreptări al inscripţiunilor pu- 
blicate de Zangemeister citim: 

CASSELLIUM AED. O. VE. 

. NIUS CAUPO ROG. 

adică un cârciumar al cărui nume e incomplect, reco- 
- mandă ca, edil pe Casselliu. 

Bărbatul şi nevasta, recomanda câte o dată pe ace- 
laș candidat; de exemplu Rufinus și Parthope reco- 
mandă, împreună, pe Sabinus și în Via Stabiana, soții
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Hilavi atrag atenţiunea, asupra lui P. Vedius Num- 
mianus ca, edil : 

P. VEDIUM NUMMIANUM AED. HILARIO CUM 

SUA ROGAT. 

Une-ori clienţii recomandă pe patronii lor sai liberţii 
pe foștii lor stăpâni. Ast-fel clientul Polus propune 
candidatura, lui Ceius la, duumviraţ, : 

CEIUM II VIR.O.V.FE. 

POLLIUS CLIENS ROG. 

(Clientul sei Pollius vă rogă să, faceți pe Ceius 
luumvir). 

Mai găsim asemenea în Via degli Augustali şi în 
Via Stabiama menţiunile următâre : 

SUETTIUM AED. O. F. POTITUS CLIENS ROG. 

(Clientul sei Potitus vă rogă să faceţi pe Suettius edil) 

Q. POSTIUM PROCULUM AED. CERIALIS ROG. 
CLIENS. 

(Clientul său Cerialis propune ca edil pe Q. Postius 
Proculus)
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Un libert Tesmus recomandă pe Albucius. Acest li- 
bert a, fost resplătit de recunoştinţa sa; strada, în care 
recomandă, pe fostul s&ă stăpân a primit numele său; 
ea este Vico di Tesmo. Influenţa, liberţilor nu -era, fără, 
valdre pentru candidaţi. Ast-fel dacă în strada Di Mer- 
curio, Cerrinius e propus de precupeții şi de un mare 
număr de locuitori; el cam datorâză, acestă, propagan- 
dei făcute în favârea, sa, de Nymphodotus şi de soția, sa, 
Caprasia, ambii liberţi ai casei sale, care purta, acest 
din urmă nume, un altul, cu acelaş nume ȘI înrudit 
cu candidatul, avea, o casă în aceași stradă, 

Banchierul L. Căecilius Jucundus, pe care 1 am po- 
menit mai sus, era, libert; sau fiu de libert. Profeziunea, 
de banchier (auctionator) nu se bucura, atunci de vaza 
ce i se dă în vremea, nâstră, Jucundus murise, Și se 
vede că vecinii să înțelesese în favârea unui candidat 
Și, pentru a, trage în partea, lui influența, fiilor lui Jacuaa- 
dus au scris pe casa, lor inscripțiunea, următoară, : - 

CEIUM SECUNDUM 
HI VIR Q. S. CAECILI JUCUNDI ROGAMUS 

(Cerem, Quinte și Sete Cecil Jucundi, duumaira- 
tul pentru Ceius Secundus). 

lar unul din fraţii Jucundi se declarase deja, pentru 
cândidatura, lui Holconiu la, aceiași dregătorie munici- 
pală, și nu pentru Ceius.
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Diceam că profesiunea, de ductionator nu era bine 
vădută și credem de trebuință să facem aci o digresiune 
pentru a arăta, rolul pe care '] jucaii banchierii la, Pom- 
pei, unde sau regăsit tăbliţele de câră ale lui Jucundus. 
La început traficul de bani nu trecea, nici de cum de 
onorabil. E] ajunsese aprope cutotul în mâinele clasei e- 
questre. Într'o vechie comediă, nu se făcea nici o deosebire 
între banchieri și corupători: „Da dău! pe aceiași treptă, 
VE pui, nu sunteţi unii mai buni de cât alții: corupă- 
torii să ascund pentru a îndeplini meseria, lor rușin6să, 
voi însă, arătaţi pe a, vâstră în Forum! Când cade în 
cursele camătei vostre, nu este un om tot atât de pier 
dut ca, și în vizuinile lor ? Multe: legi a, făcut poporul în 
contra vâstră, dar voi găsiți tot-da-una mijloc să, scă- 
pați ; tot dauna, șciţi să, r6deți câte un nod pentru a eși 
din plasă.“ Catone e Şi mai sever : „A da, bani cu do- 
pândă, prezintă, mai multe fol6se, dar nu e lucru cinstit, 
Părinţii noștrii ordonase din causa acsta, şi scrisese în 
legi că hoţul să fie condamnat să, restitue pe îndoite; 
iar împrumutătorul cu dobândă, pe împătrite. Din acâsta, 
vedem cât li se părea, cămătarul mai răi cetăţân de cât 
hoţul. « 

Insă în ciuda, legei și a urei instinctive a poporului, 
„traficul de 'bani și arendarea, veniturilor publice răma- 
seră, baza, economiei sociale a Romanilor. Graţie acestei 
meserii cavalerii reușiră, să'și însușescă, în stat, și în ca- 
sul nostru special Jucundus la. Pompei; o poziţie care “i



70 
  

aduse în curând în stare să precumpănâscă influența, 
senatorilor, căci mai nici unul din acești 6meni de afa- 
ceri nu avu destulă stăpânire de sine pentru a, renunța, 
la viaţa publică. Nimeni n'a, fost tentat să, urmeze exem- 
plul înțeleptului Afticus. Stea de onoruri domina, pe 
îmbogăţiţii din acea, epocă, ca, Și pe cei din secolul al XIX- 
lea. Mecanismul afacerilor de bancă la, Pompei ar fi curios 
de cunoscut; din nenorocire n'avem în acestă materie 
de cât ceea ce conțin tăblițele banchierului de care vorbi- 
răm. Sai descoperit la 3 și la, 5 Iulie 1875, în casa, lui, 
132 de chitanțe din care 127 aă putut să fie des- 
cifrate și mai tâte se rapârtă, la vândări la, mezat. Ele 
sau găsit acolo așezate întro ladă, de lemn, ȘI să păs- 
treză la, muzeul din Neapoli. Şi în Dacia sau găsit ta- 
ble similare. Intre anii 1786 şi 1855 sau descoperit 
la Roşia Abrudului (Transilvania) multe table cerate 
din care există acum 14 complecte, Şi acestea, se 
rapoartă, la, afaceri de vândase, închirieri și esploatări 
de mine; ele complect&ză, pe cele din Pompei şi datează, 
din epoca, Antoninilor. Ele ne mai dau şi sciinţe în 
privința colegilor de meseriași etc. Ele au fost tratate 
în limba, română, din punctul de vedere juridic şi filolo- 
gic în o teză, de licență a, d-lui G. Popa, care va, apare 
în cur6nd. Reproducem aci pe Gaston Boissier care 
arată conţinutul tablelor pompeiane. 

» Cel care prezida, la mezat, dice eminentul academician, 
— expertul, taxatorul, cum Yam numi astădi,— trehuia, 
să știe să ție socotelile și să, dreseze un proces-verbal în
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regulă, de aceia, se lua, pentru acest oficiti un banchier 
de profesiune. Prezidenţa, unui banchier mai avea, şi un 
alt folos; când cumpărătorul care trebuia, să, se achite 
îndată, nu avea la îndemână suma, necesară, banchierul i 
o înainta. El avea prin urmare două feluri de fol6se în ast- 
fel de operaţiuni, întâi partea, care o oprea din suma 
totală a vândărei, ca, resplată, a ostenelei sale, Și apoi do- 
bânda ce o cerea dela cumpărător pentru banii cu care 7] 
împrumuta. Tăbliţele n6stre conţin chitanţa, vândătorului 
dată bancherului care a, înaintat fondurile, Și care re- 
prezinta pe cumpărătorul adevărat, al cărui intermediar 
era. Aceste documente ai interes mai cu seamă, pentru 

jurisconsulţii; altele, din nenorocire prea, puţin numerâse 
cel mult vre-o dece, ne dati informaţiuni curi6se asupra 
finanţelor municipielor Romane Și asupra modului cum 
administrau ele proprietăţile lor. Ele sunt iscălite de ca- 
sierul orașului și ne spun că Caecilius Jucundus care 
nu se mulțumea, cu beneficiele ce i leaduceaii vândările 
la, mezat, se însărcinase şi cu administrarea, bunurilor 

comunale. Ast-fel el arendase la Pompei păşuni, o câm- 
pie, și o prăvălie de postăvar, care aparținea munici- 
piului, pote că le închiria altora, sai că, le esploata el 
însuși. lată ce închipuia un banchier de orășel pentru 
a se îmbogăţi.“ | 

Dar să continuăm subiectul nostru, adică alegerile 
municipale la Pompei ; Sallustius Capito, fost candidat 
la edilitate, era, propus de Cerrinius în strada Nolei, 
asemenea toți membrii gintei Poppaea patronat can-



  

didatura, lui Helvius Sabinus. In Vito dei Soprastanti,: 
cu totul devotat lui Cassellius, unul care r&măsese îna- 
poi se declară, asemenea, în partea sa; numele săă e 
Pidelis și el ţinea o prăvălie, având de firmă o capră. 
In Vicolletto delle Terme, cârciumarul Novicius de- 
clară că, votâză pentru Cassellius și Albucius. 

Postăvarul Vesonius Primus este gata să, voteze cu 
toţi lucrătorii săi, pentru Helwius Sabinus. 

Brutius Balbus e recomandat cu căldură de vecinii 
săi. în strada, di 'Tesmo pentru duumvirat, și se adaogă :. 

- 

HIC AERARIUM CONSERVABIT 

(Acesta va păstra cu fidelitate banii publică). 

Anunţul care conţinea, acâstă memorabilă îndemnare 
a remas neatins și probâză că duumvirii aveati la 
Pompei și însușirile cestorilor, care precum am dis mai 
sus existau în tâte cele-l-alte municipii Și colonii ca, ma- 
gistratură ordinară. 

Ş IV 

Diferite reclame înainte de alegeri. — Politeţa, afişelor electorale, multipli- 
citatea lor, -- Pictorii care le esecutaă.— Manopere şi influenţe electo- 
rale. — Lupta elentorală avea un caracter de naţionalitate sai de par- 
tid. -— Pentru provincii, şi în special pentru Pompei, imperiul a fost o 
binefacere ; pax Romana. — Pompei era autonomă, dar nu independentă ; 
certă între Nuceriant şi Pompeiani. 

Adesea câte-va, dile înainte de alegeri se adreseză un.
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apel energic cetățenilor influenți, apel zugrăvit pe 
casa, lor: 

FAC, FACIAS, FAVE, OFFICIUM COMMODA 

(Voteză, îmlesnesce, pune-ţi silințele) 
Și se invâcă, fără sfială interesul lor. 

„Pe lângă ușa, casei lui Bufinus, se afișase inscripțiu- 
nea următâră, : 

POPIDIUM SECUNDUM AED. PROBISSIMUM JVVE. 
NEM FACITE, RUFINEFAVE ET ILLE TE FACIET 

(Numiţă edil pe Popidius Secundus, tânăr forte 
bun, Rufinus favoriseză'| și el la rindul sei va vota. 
pentru tine) 

Aci e locul să, observăm, că rezultă din monumentele: 
epigrafice că în decursul alegerilor care ai precedat; ca.- 
tastrofa din anul 79; alegătorul, de cele mai multe ori, : 
nu dă aderarea, sa, publică de câţ unei singure candida- 
turi, din cele patru magistratură municipale, rămâină 
să nai adauge pote, după împrejurări, un al doilea can- 
didat. Câte o dată, el alege din capul locului doui can- 
didați la edilitate sai doui la duumvirat, Une-ork el pa- 
tronză, trei candidaţi, unul pentru edilitate. ȘI doi pen-: 
tru duumvirat; sai invers. Nu se vede însă nici o dată.
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gător patronând o listă complectă de patru candidaţi : 
doui la edilitate și doui la, dumvirat. 

Adesea, numele candidaţului la acuzativ și o formulă, 
de exhortaţie compun tâtă inscripțiunea, saii se mai 
adaogă virum bonum, diguumn reipublicae, e un om 
onest, demn de funcțiunile publice. Sunt mulţi candidaţi 
fără altă recomandaţiune de cât acestă formulă 
care ajunsese un model de banalitate; precum dice Se- 
neca : pe ori-ce candidat îi numim vir bonus. 

Citim asemenea în Vicolelto di Mercurio : 

EPIDIUM SABINUM AED. DIGNISSIMUS EST 

(Numiţă de edil pe Sabinus, care este forte demn 
de acesta). 

Alţi candidaţi la, edilitate, din contra, precum sunt 
Hebvius și Cuspius, care erai abia, de 25 de ani, etate 
cerută pentru a aspira, la demnitățile municipale sub 
imperiă, erai lăudaţă ca, cinstiţi, și fârte buni tineri ju- 
venes probos, egregios. Helvius spune un alt afiș, este 
un tânăr, demn de ori-ce bun: omni bono merituni fu 
venem şi care na, făcut nici o dată răi nimănui î1n0- 
centem; ca și acești candidaţi la, edilitate, Holconius ȘI 
Gavius, candidaţi la duumvirat, sunt tineri onești esce- 
lință, integri ; juvenes probos, egregios, întegros. O in- 
scripțiune din Via Stabiana mai dice :
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HOLCONIUM PRISCUM D.R. P. II V. JUVENEM 
| FRUGI. 

(Numiţă duumvir pe Holconius Priscus, demn de 
funcțiuni publice, ten&r perfect). 

E greii de a, merge mai departe cu curtenia, nici un 
cuvânt mușcător în contra, concurenţilor. Noi modernii, 
nu aducem în aceste lupte un asemenea, Spirit de mo- 
derațiune şi de toieranță. Cea mai mare răutate care 
scapă unui Pompeian, este gluma, acesta, destul de ino- 
centă, în favorea, candidatului s&ă. 

QUINTIUM SI QUI RECUSAT, ASSIDAT AD 
ASINUM. 

(Cine refuză votul săi, luă Quintius e den să în- 
calece pe măgar). 

Când partizanul unui candidat insistă mult pentru 
ca, să triumfe, în loc de rogat, scria în afiș cupit (do- 
resce), cupidissime rogat (cere cu multă, stăruință) cu- 
pidus rogat (cere cu ard6re) și studiosissime fecit (a, 
votat cu entuziasm), când votase deja, 

Aceste afișe numerâse cereaii o Gre-care îndemânare 
Și trebuiaii natural să coste, n'avem însă elemente pen- 
tru a șci cine suporta cheltuelile aceștei publicităţi elec- 
torale, candidatul, amicii sai prietenii lui. Inscripţiu-
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nile de pe ziduri ne aă transmis însă numele unor zu- 
gravi, ele sunt iscălite Protogenes, Plorillus, Ascanius 
sai Infantio. Aceștia, erai precum se pare, în timpurile 
mai vechi mai ales, sclavi publici. Pentru Protogenes 
avem inscriptiunea, următore : 

LUCRETIUM II-VIR, DIADUMENE, SCIO TE 
FACTURUM SCR. PROTEGENES. 

(Diadumene, scii că ai să alegi pe Lucretius du- 
umvir. Zugrăvit de Protogene). 

Pentru Plorillus, găsim scris de mâna, sa, în Vico 
di Eumachia ceea, ce urmeză, : 

M. CERRINUM AED. O. F. SCR. FLORILLUS. 

(VE rog să numiță edil pe Cerrinus. Zugrăvit de 
Florillus). 

Pictorii pentru a, putea, mulțumi pe mușteriii lor și 
fiind-că, aceste afișe trebuiaii făcute în acelaș timp, se 
asociau cu alţi confraţi pentru a, zugrăvi aceste reclame 
electorale. Ast-fel nu departe de strada, lui Mercuriii se 
citește următorul afiș:
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SCRIPSIT INFANTIO CUM FLORO ET FRUCTO 
ET SABINO.HIC ET UBIQUE 

(Zugrăvit de Infantio împreună cu Florus, Fruc- 
tus și Sabinus. Aci și pretutindenea). ; 

Nu se p6te face nici o imputare candidaţilor dacă își 
plăteaii partea, din cheltuelile cauzate de aceste afișe, 
Banii lor mai juca un alt TOl, și mai mare, şi mai puţin 
legal. Intradevăr citind remarcabilul opuscul asupra, 
Corupțiumeă electorale la, Romani, de Cremulius 

-Cordus alegător roman, care nu este altul de cât d. 
Edmond Labatut, Și comparând ce se petrecea, atunci, 
cu ceea ce se vede în zilele nostre, se pote dice fără 
tâmă nihil novi sub sole. De și autorul nu vorbește de 
cât de corupţiunile electorale Ia, Roma, municipiele Și 

"coloniele se grăbeai să, imiteze frumâsele exemple date 
de capitala. 'Trebue să mai observăm că, de obiceiă ma 

„gistrații în funcţiune se abţin de a, se arunca, în lupta, 
partidelor. Nici o recomandaţiune nu e făcuţă de un 
 duumvir, 

Rezultă din unele inscripţiuni că se invoca, chiar pre- 
stigiul lui August în favârea candidatului. Ast-fel un 

-afiș prin care se recomandă Julius Simplez pentru 
-edilitate, se termină, prin literile V. A. S care sau in- 
„terpretat așa: votis Augusti susceptis (după dorinţa, 
“ui August). Mai sunt câte-va alte inscripțiuni, dintre 
„cari dăm pe cea următâre :'
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M. EPIDIUM SABINUM D. 1. DIC.O.V.F DIG. EST, 

DEFENSOREM COLONIAE EX SENTENTIAE T, 

SUEDI CLEMENTIS SANCTI IUDICIS, CONSENSU 
ORDINI OB MERITA EIUS ET PROBITATEM DIG- 

NUM REIPUBLICAE FACIAT, SABINUS DISSIGNA- 

TOR CUM PLAUSU FECIT. 

Adică se recomandă pentru duumvirat Epidius Sa- 
bimius, invocându-se în favârea, lui numele lui Suediu, 
tribun și trimes extraordinar al Impăratului Vespasian, 
pentru a face să se restitue comunei mai multe pro- 
prietăţi cotropite de locuitori. Nu se găsesce însă, nici o 
probă, de intervenire directă în alegeri, din partea dem- 
nitarilor imperiali. 

Trebue să, adăogăm că legile Petilia, Cornelia, Cal- 
purnia, Tullia, Licinia și altele, care interdiceai co- 
rupțiunea electorală, rămânea fără putere pentru a opri 
r&ul. deși mergeaiă până a, interzice candidaţilor se în- 
trunâscă mai mult de nouă învitați la masa, lor, sub 
pedepsă de o amendă de 5,000 de sestertie (mai bine 
de 1,000 lei) în folosul casei municipale. . 

lată una, din manoperile întrebuințate în alegeri. 
Unitatea, electorală pentru alegeri, fie de edili, fie de 
duumviri, nu este representată, de alegători, ci de biu- 
roul electoral. Duumvirii în activitate care prezideză, 
alegerea declară, aleși de biuroă pe candidaţii care ai 
obținut maioritatea, voturilor. Voturile pe care cei-l-alţi
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candidați le ai obţinut în acest biuroă n'aii nică o in- 
fluență, asupra resultatului definitiv al alegerei. Nu este 
Sre natural atunci, ca, cei doi candidaţi la duumvirat de 
esemplu, să, se înțelâgă, pentru ași ceda alegătorii unul 
altuia în biurourile în care nu aă șanse de a fi cei dîn- 
tâiu, spre a, şi asigura ca compensație, maioritatea, vo- 
turilor în alte biurouri, în dauna unui al 3-lea candidat ? 

În Strada Stabiei, centru fârte important, un locuitor 
recomandă, pe Caventius Sittius la duumvirat şi atrage 
în acelaș timp atenţiunea, agentului electoral : 

UBONI VIGILA 

(Uboni bagă de semă). 

„Un alt burghez din Pompei, prezentând pe candidatul 
seu, deștâptă atenţiunea unui alt intermediar electoral. 
E evident dar că lupta, era, caldă Și seri6să, şi alegerile 
acestea fiind anuale, să pâte spune fără exagerare că 
ele absorbeaă atențiunea, generală, fiind tot-de-o-dată, și 
preocuparea, constantă și distracţiunea, cea, mai puter- 
nică, a spiritelor în acest oraş, unde constituiau un ele- 
ment zilnic de viaţă. 

In vremurile acelea, deși călătoriele se ușurase mult 
prin admirabila, rețea, de drumuri Și prin unitatea, admi- 
nistrativă, și deși locuitorii din Roma prinsese gustul 
călătorilor — mai cu seamă în Grecia, — lumea, pro- 
vincială rămânea bucuros pe loc și se ducea, puțin la



80 

  

“Roma, ea, se atașa, dar ca, iubire la, viaţa, sa locală și 
căuta, a face să prospereze afacerile municipiului, ade- 
sea, chiar când părăsea, cine-va, mica, sa, localitate pen- 

“tru a, se stabili la, Roma, tot să mai interesa, de ea și 
“no uita, Cicerone originăr din Arpinum, dicea amicului 
"s&ă Atticus, vorbind de acest mic municipiu. „Iată ade- 
v&rata, mea patrie și aceea, a, fratelui mei. Acolo re 
am născut; dintro familie vechie; acolo sunt zeii casei 
nostre şi amintirile străbunilor noștri. Vedi casa a- 
cesta, tatăl mei a zidito și a trăit în ea, cultivând 
literile. Pe acelaș loc era, mai înainte o altă casă, mai 
mică, mai simplă, ca aceia a, lui Curius la Sabini; 
în ea locuia, bunicul meă când mam născut. De câte 
ori revăd aceșt loc, se deștptă, în adâncul inimei 
mele, nu știu ce sentimente tainice care'l fac să'mi fie 
„mai drag de cât tâte cele-Palte, 

Pe ce cestiuni politice era. bazată lupta, comunală ? 
"Pe vre-o mare cestiune de naţionalitate sau de politică, 
generală ? Ce motiv punea, în mișcare pe alegătorii mu- 
nicipali şi partidele la, Pompei? In opera, d-lui Willems 
"găsim un răspuns la, aceste întrebări. Acest vechii oraș 
- Osc îmbrăţișase în r&sboiul social cauza, alia, ţilor, dar 
după, ce fusese împreșurat; și luat de Sulla, se aședară pe 
teritoriul lui mai multe cohorte de veterani ȘI, din .mu- 
-nicipiu ce era, deveni coloniă romană, precum mai târ- 
"di în Dacia mai multe municipii se transformară în 
colonii. Vechii locuitori trebuiră să, cedeze noilor conce- 
-tăț-ni o parte din locurile și din casele lor. Limba, latină,
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deveni cea oficială. Ure adâne săpate despărţiră atunci 
poporaţiunea, oscă, cea, veche, de cotropitorii romani ; cu 
timpul însă se șterse până și amintirea, vechilor dez- 
binări. Nici o urmă, de opoziţie naţională ; limba latină 
deveni stăpână, pe Pompei. Cel mult, câte-va, familii 
vechi păstra pe ascuns o Gre-care afecţiune pentru re- 
ligiunea, și uzurile strămoșilor. Acestea, erai însă, numa; 
cazuri escepţionale. 

Nici teoriele guvernamentale nu erai ceva, care pu- 
tea, dezbina, pe locuitorii din Pompei. De sigur mal r&- 
măsese Ju Roma, republicani, în afară de acest oraș 
însă nu; oposiţiunea în contra, imperiului nu se găsea 
de cât la Roma și începu pe la sfârșitul domniei lui Au- 
gust, când acesta îmbătrîni, Și prin lumea, elegantă, cum 
a.m dice. Ceea-ce ar proba că aceste atacuri mișcaii to- 
tuşi opiniunea, publică, este că, sai făcut; încercări de a 
le înăbuși prin măsuri aspre în contra lor, prin publica- 
rea unei legi în contra scrierilor defăimătore, și prin 
exilaea, autorilor. 

Pentru provinciele din contra, chiar pentru muniei- 
piele Italiei, imperiul deschisese o eră de libertate și de 
siguranță relativă, precum arată d. Gaston Boissiei în re- 

„marcabila, sa lucrare „L/opposition sous les Cesars* şi 
nimeni nu dorea reîntemeiarea, acelei furtunâse repu- 
blici. 

In primii secoli ai erei creștine tâte mărturiele ne 
arată, înflorirea, şi pacea, de care poporele se bucuraii 
sub autoritatea Romei. Independenţa, lor îi condamnase 

e
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la r&sboie nesfârșite; imperiul le aduse pacea. Totalita- 
tea. naționalităților supuse Romei se numea, paz Ro- 
mana, împăratul se numea. pater patriae, fundator 
pacis, pacator orbis, fumdator publicae securitatis. 
Nici o dată nu isbucnește o revoltă, având de scop să, 
restorne Imperiul. Războaele civile se fac tot d'auna, pen- 
tru a pune un împărat în locul altuia. Nici o trebuință, 
de armate pentru a, ține pe popârele în ascultare; legiu- 
nile erai mult mai puțin sigure și mai neascultătâre de 
cât ele. T6te inscripţiunile ne dovedesc fidelitatea, recu- 
noștința, fericirea, lor, de a, trăi sub acest guvern părin- 
tesc, 

Una găsită în interiorul unei case dice: 

JUDICIIS AUGUSTI AUGUSTAE FELICITER VO- 
BIS SALVIS FELICES SUMUS PERPETUO 

(Trăiască judecățile împeratuluă și împărătesei, 
salutea vostră ne face fericiță de veci). 

Pompei era, foarte sincer devotată imperiului și relațiu- 
nile sale cu Roma, erati forte bune, cu tot incidentul pe 
care 1 vom relata, mai jos. O probă despre acâstă, armo- 
niă este că se arată, cel mai nare respect demnitarului 
însărcinat de împărat să judece contestațiunile de pro- 
prietate între oraș și particulari. EI este numit sfîntul, 
prea, sfîntul judecăţor, și candidaţii la, alegerile comu-
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nale se întrec să obţie protecțiunea. sa, precum. am ară- 
tat mai sus. 

lată acum afacerea care a provocat intervenirea, 
Romei la care am făcut aluziune. Tacit ne-o poves- 
tește. In anul 59 d. H se întâmplă un incident cu 
urmări neplăcute pentru Pompei. Cu ocaziunea, unui 
spectacol de gladiatori pe care'l dete Livineius Regu- 
lus, un senator exilat din Roma și stabilit la Pom- 
pei — și la care venise să asiste Și locuitorii din 
orașele cele mai apropiate,— Nucerianii și Pompeianii | 
avură o cârtă care luă proporțiuni seri6se și dintre Nu- 
ceriani, fireșce mai puţini la număr, rămaseră, unii morţi 
sai răniti pe locul de luptă. Nucerianii se plânseră, îm- 
p&ratului, care îi trimise la, Senat și acesta după, cere- 
vea, consulilor dete o sentință, prin care tâte jocurile de 
gladiatori erau interzise pe timp de dece ani în Pompei, 
societăţile neautorizate disolvate Și Livineius exilat 
din acest oraș împreună, cu turburătorii. 

Ac6stă măsură era, fârte gravă pentru o poporaţiune 
Şi o epocă care rezuma t6te aspiraţiunile sale in panem 
et circenses. Magistraţii municipali Gaius Și Gneius 
Pompeius Grosphus fură destituiți și duumvirii N. Sam- 
delius Messius Balbus și P Vedius Siricus aleși în 
locul lor, primiră, pe lângă dânșii ca un fel de dictator 
pe Seztus Pompeius Proculus, fost duumvir, cu mi- 
siune extra-ordinară, sub numele de Praefectus jure 
dicundo, pănă, la, restabilirea bunei rîndueli. 

In anul 1869 sa, găsit întro căsuță din strada del
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Amfiteatro, un gralfito care reprezintă, forte probabil, 
după, Nissen, Overbeck Și alții, totă acestă, scenă a, lup- 
tei Nucerianilor cu Pompianii, cu consecințe așa, de 
grele pentru acești din urmă; şi pe care îl reproducem 
aci în fac-simile. 
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ŞV. 
Gratuitatea magistraturelor municipale. — Grenerozitatea magistraților colo- niali, apeducte, teatre, temple, daruri de tot-felul. — Tot erai însă ne- mulțumiți, citatiune din Petroniu care arată acesta, -- Statul ridicate ma- gistraţilor generoşi. — Magistraţii municipali erat aleşi, chiar după Ti- beriu, de popor, iar nu de Senatul municipal. . Secţiuni electorale la Pom- pei, numele lor.— 

Lupta electorală, era precum sa, arătat mai sus măr- 
ginită, esclusiv la, interesele materiale ale comunei. Se 
pote spune care era citată, în antichitate ca. model că 
multe administraţiuni comunale din vremea nâstră ar 
putea invidia pe acea din Pompei. Asemenea, magistraţii 
comunali ne având onorarij, ei dobândeai cu cheltuiala, 
lor voturile alegăţorilor, cărora, se întreceaă să ofere mân- 
cări și băuturi ŞI, când eraă mai bogaţi curse de cai, 
lupte de gladiatori, jocuri de atleți, gâne de animale. 

Nici o altă dărnicie nu era, mai scumpă, poporului 
Pompeian da cât cea arătată, pentru jocurile publice cu 
care se hrănea nesăţidsa, sa, poftă. Acest spectacol însu- 
flețea pe bogaţii ca, şi pe săracii, el avea darul să încânte 
tote clasele sociale. Dacă, el era o pasiune la Roma, el 
deștepta un adevărat; delirit în orașele de provincie unde 
înlocuia, tote petrecerile și unde arunca, în viaţa, zilnică 
sgomotul și strălucirea, serbărilor. Jocurile eraă variate, 
erai jocuri scenice care se petrecea pe cele două teatre 
care maj sunt în picioare și astădi. Acolo se reprezinţauă 
dacă nu tocmai multe tragedii și comedii, pantomime 
numerose, spectacol pe care 11 puteau înțelege și cei mai 
înculți, care să, desfătan cu d6usul. Tinerii mai cu sâmă,
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înebuneaii după, ele; mulţi Paris găsiau acolo câte o 
Elenă care se lăsa, cu multă, ușurință, a fi răpită. Panto- 
mima, înflorea la Pompei, și Pilade, faimosul mim din 
Roma, veni să, dea, reprezentaţiuni în acest oraș pe tea- 
trul ridicat cu cheltuiala, lui Holconiu. Insă, jocurile are- 
nei eraii mai cu s&mă cele care escitaii frenezia mulţi- 

. Afșe pretenți6se învitaii poporul la, acâsta. Ele 
vestozii pentru a aprinde pasiunea, glstelor ; jocuri, vână- 
t6re, lupte de atleți, sai că, amfiteatrul va fi acoperit cu 
0 pânză pentru ca, delicaţii să, nu se tâmă, de arșița, s6- 
relui, precum arată, afișul următor : 

«EV! 
= ea 

  

Auli Suettii Cerii Aedilis familia gladiatoria pugnabit 
Pompeis pridie Kalendas lunias venatio 

et vela erunt. 

(Trupa de gladiatori a luă Aulus Suettius Cerius 
edil va combate la Pompei în prediua calendelor din 
Iunie (ultim Maii); va fi o venătâre și velariu.)
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că, spectacolul se va, amâna, în cas de vreme rea, saă 
căși va urma, cursul, cri cum ar fi vremea, Baso-relie- 
vurile mormântului lui Scaurus ne dai o imagine exactă, 
a. măcelurilor de Gmeni și de animale care sângeraii 
arena. Se văd acolo vânători luptând cu tigrii şi cu lei, 
servindu-se de mantaua, și spada întocmai ca, toreros 
din Spania, de adi. Se văd gladiatori de tot felul. Invinsul 
ridică un deget pentru a, cere grația : dacă spectatorul 
i o refuză, învingătorul extermină, pe adversarul său. 

Aceste scene sângerâse aruncaiă în deliriu pe Pompa- 
ianii. Acesta, era, pentru ambiţioșii mijlocul suprem de a, 
câştiga, tav6rea, populară. Duumvirul Clodius Placcus 
făcu se lupte întro singură, di trei-deci şi cincă de pe- 
rechi de gladiatori pentru ași câştiga acestă, plebă în- 
setată, de sânge. 

Copiii zugrăveaiă cu cărbune pe pereți chipurile gla.- 
diatorilor. Aceste imagine grosolane, trasate cu profu- 
siune pe case, ne dai mai multe sciințe despre moravu- 
rile publice ale acestui popor, de cât tâte memoriile și 
istoriile timpului acela, pe care le am avea. Găsim acolo, 
desenat de mâni tinere, portretele lui Asteropoeus Nero- 
nianul, care repurtase o sută Șase victorii, al lui Ahile po- 
reclit Neînvinsul, care nu slăbise în greaua, sa, meserie, 
judecând după, înfăţişarea, sa. trupeșă; dar se continuăm 
cu generozitatea, candidaţilor. 

Orelli reproduce inscripțiunea, următâră, :
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MULSUM, CRUSTULA, MUNICIPS, PETENTI IN 
SEXTAM TIBI DIVIDENTUR HORAM. DE TE 

TARDIO AUT PIGER QUERERE. 
(Cetăţene, cere plăcinte și vin, și ți se vor da până 

lu ora șase. Vina va fi numai a ta dacă vii prea. 
târdiă). 

După alegere, inagistraţii pentru a se conforma făgă- 
duelilor făcute, întreprindeaă mari lucrări publice, tot 
cu cheltuiala, lor, bine înțeles, pavaii strădi, ba, chiar 
drumuri, ridicaă sai restaurată vre-un monument, 
Așa Templul Isidei și acel al Fortunei pe care le am v&- 
dut, erai Gatorite dărniciei rragistraţilor municipali. 
Unul din ei, construise sai reparase, el singur, cinci tem- 
ple și ridicase pe Forum un tribuna] de marmoră, 

Trebue să spunem câte-va, cuvinte despre aceste două 
temple: acel al Fortunei, în stare forte rea, e ridicat de 
un Marcus Tullius, care se crede a, fi tost din familia 
lui Cicerone. Intr'6nsul nu sai găsit de cât statui me- 
diocre şi inscripţii care ar proba că, preoții lui trebue să 
fi fost slabi latiniști. Tenplul Isidei mai bine conservat 
e mai mult curios de cât frumos: el ne probsză că a- 
câstă, deiță era, onorată, la, Pompei; nu ne dă însă nici o 
noţiune despre arta, antică. Dîndărăţul cellei, o nișă, conți- 
nea ostatuă alui Bacchus sai a lui Osiris, Un purgatoriu, 
sai lăcaș de ispășiri, destinat purificărilor și ablutiu- 
nelor, era, situat întrun unghiu al curței. Sai găsit



ÎI. ANR 

acolo rămășițe provenind din sacrificii. Isis ar îi fost 
prin urmare singura, deiță invocată în momentul erup- 
țiunei. Intro mână, ține o cana, în cea-l-altă un sistru, 
(instrument de musică) părul ei cel lung îi cade pe umeri, 
în șuviţe fine Și buclate cu îngrijire. 

  

        
ar. _ il 
Zen 00a   

In amfiteatrul sa, găsit în două exemplare inscripțiu- 
nea. următâre :
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C. QUINCTIUS C.F. VALGUS M. PORCIUS M. FE. 
„DUOVIRI. QUINQ. COLONIAL HONORIS CAUSSA 
SPECTACULA DE SUA PEQ. FAC. COER ET CO- 
LONEIS LOCUM IN PERPETUOM DEDER. 

Acestă, înscripție în limbă, arhaică, ne spune că quin- 
quenalii C. Quinctius Valgus și M. Porcius au con- 
struit cu banii lor, amfiteatrul. Aceiași, în calitatea lor de 
duumviri, ai condus clădirea Odeonului. Din alte inscrip- 
ţii rezultă, că acești magistrați sunt cei care ati prezidat, 
la stabilirea (deductio) veteranilor lui Sulla, în acest 
oraș, fapt în urma, căruia, a, devenit colonie romană. 

Ajunsese chiar un obicei că la intrarea, lor în slujbă, 
magistraţii să verse la casa, comunală o 6re-care sumă, 
care trebuia, să serve împreună cu banii comunei, pen- 
tru jocurile publice, când resursele budgetare permiteaă 
să participe și ea, la, aceste cheltuieli. 

Să, insistăm puţin asupra, acestei sume. Noul ales era, 
obligat să, verse tesaurului o sumă, disă onorariă; cei 
care se ambitionaă vărsaii adesea, de două ori atâta, 

Acest tribut pe care 1 plăteau și flaminii, pontificii, 
augurii, era, destul de important Și se ridica, la 30, 40 Și 
chiar 55,000 de sesterții. La, Pompei, după Mommsen, se 
versa, 10.000 de sesterti: pentru duumvirat. La rândul 
lor, acești magistrați erai resplătiţi de sacrificiele lor 
prin onoruri şi respecte extraordinare. Duumvirii precum 
și edilii percurgeaiă maiestos orașul lor, îmbrăcaţi cu pre-
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texla, parcă, ar fi gerat la, Roma, o antică magistratură, 
Doi lictori mergeau înaintea, lor, purtând fașce, în urmă, 
veneau suljbașii publici, aprozii, scriitori, vestitorii ete. 
ast-fel se duceai la Tribunal și se aședai pe 
scaunele curule, ca, judecători suverani ce erai. Ai fi 
credut că, sunt cei duoi consuli ai Urbei eterne, Și mân- 
dria municipală a Pompeianilor i privea ca o imagine 
redusă, a magistraturei supreme a Imperiului. 

Ași impune sacrificii însemnate. une-ori rainătâre, 
devenise pentru cei bogaţi o modă, un curent mai mult 
sai mai puţin voluntar, în tot casul un fel de obliga- 
țiune. Împărații socoteail și ei ca, o glorie să repare monu- 
mentele care suferise din causa, timpului sai a, împre- 
jurărilor, saă să, ridice altele noi. Regula, acâsta, 'și o 
impuseră August, Vespasian, Nerva, Trajan, etc. Parti- 
cularii, comunele, tîrgurile chiar, imita acest esemplu 
dat de la un locatât de înalţ. Era, o întrecere printre ce- 
tăi și cetăţeni bogaţi. pentru a, face mica lor patrie mai 
sănăt6să, mai comodă, mai frumâsă ; teatre, „temple, 
apeducte se ridicau ca, prin farmec. 

Se mai enumerăm câte-va, monumente datorite gene- 
rosităţei magistraţilor sasi particularilor, în diferite or a,Șe, 
Ummida Quadratilla dă, vechiului oraș din Campania, 
Casilinum, un amfiteatru și un templu; Secundus clă- 
dește la Burdigala un apeduct care îl costă 2,020,000 
de sesterții.



    

Ruinele unui apeduct construit de un duumvir în Simittu Colonia— Africa, 

Crinus din Masillia face din noi zidurile acestui oraş 
și cheltuește dece miliâne de sesterții. Cei doui fraţi 
Stertinius cheltuesce și mai mult pentru a, împodobi 
patria lor Aeapulis cu o mulţime de edificii publice. 
Hieron dărueşte orașului său natal, Laodicaea 2,000 
de talenţi; atât stăpânea, minţile idea, că trebue, după, 
espresiunea lui Pliniu cel tenăr, a, fi generos cu patria sa. 

Cu tâte acestea, se găseati și nemulțumiți printre ad- 
ministraţii, la Pompei mai cu seamă, Scumpetea, pânei, 
greutatea vremurilor, neajunsurile în comerţ erai im-
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putate nepăsărei sai impietăţei edilului sau duumviru- 
ui, care neglijase rugăciunile sai procesiunile ȘI Provo-. 
case ast-fel mânia, zeilor. Ei erai nisce nelegiuiți buni; 
de spînzurătâre, în vremea, vechiă, diceaă nemulțumiţii,. 
nu era, așa. | | 

Eată un pasagiă din Petroniu, în către locui orul, 
unui orășel își varsă necazul şi probeză ast fel ade- 
vărul celor ce le am spus. | | 

„AȘI vrea sămi cadă în mâni — astfel vorbește în. 
limba sa populară invitatul lui Trimachion, după, acest; 
satiric—acei mizerabili edili care în înțelegere cu brutarii 
ai pus de gând să ne facă să murim de fâme. Parte 
mie, parte ţie, ast-fel se învoesc între ei, și bietul popor 
suferă, pe când fălcile acestea mari se îndop din belșug! 
De ce nu mai avem ca, magistrați pe acei lei pe care-i 
am găsit aci când am venit! Atunci trăiai bine! 'Mi 
aduc aminte de Safinus, scii cel care şedea iângă ve- 
chiul arc de triumf. Să-l fi v&dut cum lua repede pe 
colegii să în Senat și cum le vorbza, pe față, și verde! 
Când vorbea in forum, vocea, lui era, tare ca o trîmbiţă. 
Și cu tote acestea, ce frumos saluta tâtă lumea, ; pe: 
fie-care îl chema, pe nume ; ai fi credut când îți vorbea, 
că e un pârlit ca noi. De aceea p'atunci grâul era pe 
nimica. Pentru un aș îți da, o pâine aşa, de rnare în- 
cât no miîutuia, doui Gmeni, cele care ţi le vinde acum 
nu sunt nici cât ochiul boului. Tote merg din rău în 
mai r&u. Tot vina nâstră ! De ce ne aan ales un edil ne- 
mernic. care ne ar vinde pe toţi pentru un as ? EI chie-
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fuește în casa, sa și primește la plocâne din tâte părțile; 

ştiu pe unul care i-a dat; o mie de dinari. Ah ! dacă am fi 

mai inimoși, n'ar mai face pe mândrul ; dar acasă suntem 

viteji ca niște lei,cura călcăm afară însă, fricoși ca, vulpea!“ 
„Mi-am mâncat deja, tot ce aveam, dacă o ţine tot 

așa, numi mai rămâne de cât -să'mi vând și prăvălia. « 

Din fericire, ingratitudinea, nu era regula. Se ridicau 
magistraţilor generoși statui equestre saii pedestre, ca, 

acea, a lu! Nonius Balbus tatăl, din Herculanum, pe 

care o dăm aci. 
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Ea îu ridicată, de locuitorii notabili din acest nefericit 
oraș în ondrea lui M. Nonius Balbus a cărui familie 
adusese orașului numerâse și însemnate servicii. Numele 
lui Palbus a fost ferit; de uitare prin mai multe monu- 
mente care i saii fost închinat, și care se găsesc, în fru- 
mosa, culegere generală de picturi, bronzuri ȘI mozaice 
ale d-lui H. Roux ain6. Ast-fel ră&splăteai cei vechi pro- 
tecțiunea, şi binefacerile Gmenilor bogaţi și puternici, 
care în împrejurări grele se devotaii fericirei obștești și 
jertfeaii o parte din averea lor pentru înfrumușețarea, pa- 
triei. Reproducem asemenea, statua, de bronz ridicată 
lui Marcus Calatorius, magistrat darnic, pe piedesta- 
lul căruia, se citeşte o inscripţiune ast-fel complectaţă, 
Marco Călatorio M. f. quurtoni Mumicipes et incolae 
aere conlato (lui Marcu Calatoriu, fiul lui Marcu, ce- 
tăţenii şi locuitorii municipiului prin sub-seriere publică). 

Dar așa, fiind, cum se găseaii Gmeni pentru a cere cu 
atâta rîvnă, demnități așa de onerâse ? Astfel erai mora- 
vurile vremei. Vanitate la unii și lăcomie la, cei-l-alţi. Şi 
apoi cine-va era, mândru de a, face pe Cesaz, pe Pompeii în 
orașul săi. Cesar, marele Cesar el însuși, n'a, dis re că, 
mai bine ar vrea să, fie primul în cel mai de pe urmă, 
tîrgușor de cât al doilea la Roma? D. Duruy observă, 
cu drept cuvânt că reducând comuna le proporţiuni 
infirhe,— afară, de câte-va, oraşe care conțin poporaţiu- 
nea, unui regat,— și ţinându-le pe tâte sub epitropia, 
strînsă a Statului, societăţile n6stre moderne ai distrus 
patriotisniul local. In municipiele Flavilor și Antoninilor
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(Statua lui Marcus Calatorius v, p. 95). 

el își păstrăse din contră t6tă, vechia, sa, energie, 
Trebue să mai spunem că une-ori aceste onoruri atât 

de costisit6re și de care își băteat joc locuitorii din 
Roma, duceaii departe pe cei care le primeait. Ast-fe] 
Nonius Balbus din procurator al lui Cesar, ajunse gu-
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vernator al Cretei și al Cirenaicei. Cei mai fericiţi se ri- 
dicaii chiar până la demnitatea, consulară; așa e Agri- 
cola, care era, din obscura, coloniă, Frejus, alţi deveniră, 
imperaţi ca, spaniolul Trajân, şi africanul Sever. 

Să, cercetăm acum; de. cine eraii aleși. magistraţii mu- 
nicipali. Din cele ce am spus în lucrarea, acâsta, rezultă, 
că erai în genere, cel puțin până la dispariţiunea, 
comiţielor. locale, aleşi de popor. Curm însă acâsta, a, fost 
pus la îndoială, "chiar pentru Pompei, „pretindându-se 
că inseripțiunile electorale aflate pe. zidurile caselor nu 
prezintă o probă capabilă de a... răsturna, acsstă, părere, 
credem că e. de irebuință să „insistăm. asupra acestui 
punct. 

Intre anii R2:și 84.d..Chr., Domițian dete precum 
Știm, legi municipale orașelor Salpensa și Malaca, din 
Spania. Acestea, . -nu ne sunt cunoscute de cât de la, 
181, şi înainte se formase convingerea, că precum de 

la, Tiberiu, vechile miagistratuti republicane la Roma, se 

dădeau de Senat, asemenea, şi magistraturile comunale 
din colonii și din municipii. eraii date, încă de la începu- 

tul imperiului, de Senatul municipal, adică de decurioni ; 
nu ne unim însă cu părerea, acâsta,. 

Intr'adevăr, dacă Domițian, în 82—84 d. Chr. a, dat a- 
legerea, magistraţilor comunal. sufragiului popular, prin 
legile făcute pentru municipiele spaniole, este. imposibil 
că, acest mod de procedare să fi fost admis numai pentru 
ele, și să nu fi fost din contra, practicat Şi în mu- 
nicipiele și coloniele Italiei. In fine, în cea-ce privește 

7
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Pompei, avem o probă în inscripțiunile electorale ci- 

tate aci. 

Dacă alegerea, ar fi fost privilegiul celor o sută, de de: 

curioni, cum sar înțelege că fie-care cetăţean al oraşului 
își avea, candidaţii, și afișa, numele lor pe zidurile casei 
sale ? E 

Formula, ordinară era, oro vos faciatis (abreviat o.v. f. 
sau o. f.), vă rog să numiţi pe cutare, duumvir sai edil. 

Facere nu se pote înțelege aci altminteri. Iar vos se 
aplică, de sigur publicului care trecea prin stradele ora- 
şului, iar nu numai decurionilor, 

O mulțime de burghezi care de sigur nici nar fi cu- 
tezat să, se gândâscă la, decurionat, declară că votsză, 
pentru cutare sau cutare candidat. Se citeşte pe un zid: 

SABINUS DISSIGNATOR CUM PLAUSU FECIT. 

(Sabinus dissignator voteză cu aplause) 

Dissignator se numea, un slujbaș însărcinat cu poliţia, 
teatrului, și ar fi straniu ca, o persână atât de neînsem- 
nată să, fi figurat pe lista, decurionilor, care trebuia să, 
aibă o situaţie cu totul alta, pentru a, aspira să facă, 
parte din Senatul orașului. Acest Sabinu nu putea, dar 
să fie de cât un alegător ordinar cu dreptul de vot. In 
fineiată un afiș găsit în Amfiteatru pe una din scările care 
duce la arenă, în fața, căruia, credem că trebue să, înce- 
teze ori-ce îndoială asupra, acestui punct Şi care declară,
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că, locuitorii din Pompei aă ales în unanimitate ca du- 

umvir pe P. Aguius Proculus : 

P. AOUIUM PROCULUM Ilvir Il. D.D. R, P. 

UNIVERSI POMPEIANI FECERUNT. 

(Pompeianiă în unanimitate ati ales duumuir pe PF. 

Aquius Proculus, demn de funcţiună publice). 

Trebue totuși să recunoascem ca, Nissen, Overbeck 

și Zangemeister se îndoesc dacă, în vremea, din urmă, 

magistraţii erai aleși de popor în comiţii sati dacă, de 

la, domnia, lui “Tiberiu, erai numiţi de decurioni. După 

dânșii, cestiunea acesta este vastă și incertă, căci 

n'avem nimic care so decidă cu totul. După acești în- 

vățaţi, afișurile sunt atât de îndoi6se încât se pot 

interpreta şi în ipotesa numirei și nu a alegerei ma.- 

gistraţilor ; afară, de acâsta, tăcerea, inscripțiunilor e 

adâncă în privința rolului comiţielor la Pompei. Aci ne 

vom permite să facem observaţiunea că la, Roma, chiar 

după August, comiţiele au fost păstrate și Mommsen 

se miră cu tote acestea, de tăcerea, lor, care nu prob&ză, 

că comiţiele nu alegeaii pe magistraţii, cel puţin până 

la Tiberiu. 

Vom mai observa că liberalităţile făcute poporului de 

aspiranții la magistraturele municipale și cari sunt 

menţionate în inscripțiuni cu mult posteridre distrugerei 

Pompeiei probâză că, candidaţii aveau trebuinţă, de a me-
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naja pe poporul care i alegea. Găsim de asemenea. CO- 
legii electorale în deplină activitate la Bovile, la, porţile 
Romei, după Orelli în anul 157 după Chr., tot, după, ace- 
lași la, Perugia, sub Marcu-Aureliu, după Pliniu la Ami- 
sus, când era el administrator acolo; la Tralle sub 
Adrian ; la Smirna, în anul 211 ; în Mauritania, Cesarea 
pe timpul lui Caracalla, precum pare a rezulta, dintr'o 
inscripțiune privitre la, acest împărat, și care a fost 
găsită de răposatul Lâon Renier, la Jommium în Alge- 
ria. După d. Duruy, în tâtă provincia Africei până, la, 
326, și în multe împrejurări, aprobarea poporului e men- 
ționată împreună cu decretul de executare dat de de- 
curioni. Să fie re probabil după tâte aceste, ca Pompei 
să fi fost alt-fel tractat de cât aceste localităţi și să fi 
perdut, înainte de 79, dreptul dea face să se al&gă, 
magistrații săi de popor, când nici un text precis nu a- 
firmă. acâsta,? 

Avem dar temeii pentru a înclina rai mult spre 
părerea, contrariă, invocând inscripțiunile date mai sus, 
şi autoritatea d-lor Willems și Boissier. 

Mai avem de vorbit despre secţiunile electorale. Cir- 
cumscripțiunile electorale în colunii și municipii se nu- 
mea după cum am spus triburi saii curii. Lex coloniae 
Juliae Genitivae care acordă sub dictatura lui Cesar 
0 organisare comunală, orașului Ossuna, în Spania, le 
numesce tribus, acea, din Malaga curiae Și numirile 
acestea, sai păstrat sub Imperii. Nu scim care din
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aceste denumiri purta la Pompei circumseripţiunile 
electorale. 

Scim că, fie-care secţiune forma, o unitate electorală ; 
punctul însemnat însă, de a, șci pe ce basă se făcea, îm- 
părțirea, unui oraș în secțiuni a rămas o taină, pentru 
noi. În adevăr, legile comunale regulai acâstă cestiune: 
capitolul 52 al legii pentru Malaca, ordonă președintului 
să facă pe cetățeni să, voteze la comiții: ea distribu- 
tione curiarum de qua supra comprehensum est (după 
împărțirea, curielor esplicată mai sus) însă, capitolul care 
trata, acâstă materie a, fost distrus de timp. 

Numărul secțiunilor electorale se vede că, diferea, după 
cetăți. 

D. Fiorelli crede că, a găsit în partea, sud-vestică 
a forului, în faţa, porticului Concordei localul unde se 
făceau alegerile. Acesta, este o piață pătrată unde 
încap mai multe sute de persâne cu o intrare în via 
della Fontana deltabondanza și două eșiri pe por- 
ticul Forului. In zidul care înconjâră piața sunt șase 
nișe pentru statui ; dacă părerea lui Fiorelli - combă- 
tută, de alți arheologi — este adevărată, nu sar putea, 
conchide de aci cu d. Willems, că aceste şase nișe erati 
destinate zeităților protectâre ale secțiunilor electorale ? 

Numel> unora din aceste secțiuni par a fi cele pe 
care le vedem figurând în recomandaţiunile electorale 
făcute de forenses, de salienses și de campamnienses 

Un afiș dice : Forenses rog.
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Forenses erai precum se pare, membrii secțiunei e- 
lectorale a, Forului, adică a sud-vestului orașului. 

O altă reclamă electorală sună : 

M. Cerrinium aed Salienses rog. 

(Salienses propun pe Marcus Cerrinius pentru 
edilitate) 

După d-nii Willems, Marquasrdt și alții acei, sulienses 
nu sunt arendași sau lucrători ai salinelor, aceştia se 
numesc salinatores sai salinari, ci membrii ai tribu- 
lui saii cutiei saliensis, care corespundea, părței nord- 
vestică, a, cetăței. 

Pentru campanienses avem afișul următor : 
M. Epidium Sabinum aed. Campanienses rOg. 

(Campaniamii recomandă pe Marcus Epidius Sa- 
binus pentru edilitate). | 

Campanianii nu sunt alţii de cât alegăiorii din sec- 
ţiunea nord-estică, a coloniei. 

Ş VI. 
Gustul artistic al Pompeianilor.— Casele lor, subiecte de decoraţie.— Pic- 

tura, mozaica, bronzuri, mobile, unelte.— Moartea lui Pliniu.— Distruge- 
rea Pompeiei descrisă de Pliniu cel tânăr. 

Nu putem rezista, deşi am voit a da, acestui studiti 
un caracter special și restrins, plăcere de a vorbi de 
gustul'artistic care caracteriză pe Pompeianii, la care deși 
erai în cea mai mare parte negustori și meseriaşi ȘI 
prin urmare Gmeni forte practici, și deși aveau de pa-
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tr6nă pe Venus, gustul frumosului, gustul artei predom- 

nea, pănă în uneltele casnice. 

In adevăr o visită la, muzeul din Neapoli ajunge pen- 
tru a lumina, pe ori-cine sar îndoi de acesta. Se vorbim 
de locuinţele lor în cari, cum spune d. Nissen, în peri6da, 
imperială, lucsul se desvolta, din di în di cu furdre ? Să, 

citez casele cunoscute sub numele de casa, Faunului, 

Cestorelui, a, lui Castor şi Pollux, Pansa,, Sallustiu, Poetul 

Marcus Lucreţius etc. ? 

Am călca atunci pe domeniul anticarilor, care cu o- 
chiul lor exercitat și cu cunoscințele lor speciale, ai 
putut să admire câtă artă, unită cu gust, era în 

aceste mici case ; însă remarcabilul Manual de Filologiă 
clasică, al d-lui Salomon Reinach ne îndâmnă să vorbim 
de Atrium, care era, încăperea, principală a unei case 

pompeiane. Acesta, era, o curte mare, acoperită, în care 
lumina, intra, printro deschidătură în acoperiş. Acolo se 
aduna, familia cu sclavii și liberţii ei, acolo se găsea, 
lada de bani şi în epoca anteridră și patul părintelui 
familiei. Fumul eșia, prin deschidătura acoperişului, prin 
care pl6ia cădea, întrun basen aședat la centru, de unde 
apa era împărțită în restul casei. Până în secolul al 
IV-lea înainte de Chr. se vedea, la intrarea, atriului larii 
saii deii protectori ai casei. In acele, ale căror proprie- 
tari aveau strămoși, imaginele lor de ceară, ocupau 
cele două ăripi ale atriului, une-ori erau și medalioane 
de bronz sau de argint. In locuinţele bogaţilor traverse 
de marmură albă din muntele Himet erai purtate de
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stâlpi de marmură de Numidia; fildeșul strălucea, pre- 
tutindenea, combinat cu aur; parchetele erai de mozaic: 

Atriul era, mobilat cu mobile de natură decorativă, 
mese, cupe de vin și de apă, fântani, candelabre, scaune, 
bănci, și adesea, hermes, adică pilaştrii, canelaţi sau 
nu, cilindrici sau patrunghiulare terminate printr'un 
bust, 

Pictura, contribuia, și ea, la decoraţiunea. acestei săli; 
„Zidurile, dice D. Gaston Boissier, sunt văpsite cenușii 
sau negru, col6nele nuanțate în galben sai roşii. De a 
lungul cornișelor se întind arabeșce graţi6se, compuse 
de flori împletite, amestecate pe alocuri cu păsări care 
nau existat; nici o dată. Aceste fantasii fără înțeles plac 
ochiului și nu ostenesc spiritul. Din când în când pe un 
panou mai mare, o scenă, mitologică, lucrată fără, pre- 
tenţiune, cu linii mari, reaminteşce proprietarului vre-o 
capo-d'operă a artei antice, și îi deștâptă plăcuta, ei 
aducere aminte”. 

Am spus că subiectele acestor picturi de interiori 
erau mitologice, Intr'adevăr, D. Sogliano a lucrat un ca- 
talog de mai bine de opt sute de picturi interesante și 
curi6se găsite în diferite case din acest oraș, case de 
Smeni bogaţi și de 6meni de mâna, doua, precum este 
fresca, lui Orfeu, sacrificiul Ifigeniei, Amor conducând pe 
Diana la grota, unde o așteaptă Endymion, vendătârea, 
de Amorași, ete. 

Acâstă celebră fantaziă alegorică. , Vendarea de Amo- 
rași” ni sa păstrat în două variante. Una a fost găsită
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la Stabiae, și e reprodusă 'în opera, lui Helbig, cea-l-altă, 
la, Pompei și o dăm aci după Overbeck. 

  
  

  

    
  

  

  ema ad 
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La, stânga, o femeie de o frumuseţe severă, cu căută- 
tura. melancolică, stă răzîmată, pe un pilastru, iar la 
dreptae un bătrân păsărar care "i oferă, de vânzare Amo- 
rași, închiși întrun coș patrat, întocmai ca nisce porum-: 
bei. Duoi amorași at mai rămas în COȘ, unul sbâră, deja, 
departe aducând femeei două corone; iar pe altul îl ţine 
vendătorul. Unul sa ascuns după rochia, femeei. Inţele- 
sul alegoriei nu e tocmai precis pentru noi. P6te că ex- 
primă ideia, că acolo unde este frumusețea, amorul nu.
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lipseșce, și că înfățișarea melancolică, a, femeei arată, că, 
după o pierdere sani o decepțiune, inima rămâne rece Și 
răspunde ori-cărei ispite: nu este acesta, cel pe care 1 
doresc, 

Una, din aceste case din Pompei cu înfățișarea, exte- 
riră modestă, și cu numer6se picturi înăuntru, este acea, 
a bancherului Jucundus : sala de primire e plină cu 
tablouri mitologice şi în peristil e o frescă frumâsă, re- 
presentând o mare vânătâre. Am afirmat că, cea mai 
mare parte a, picturilor din Pompei înfăţișâză subiecte 
trase din mitologie, şi urmăm în acâstă privință pe 
D-nii A. Mau și W. Helbig, maestrii superiori și critică 
învețaţi, cari în mai multe opere s'au ocupat în special cu 
picturele pompeiane. Aceste tablouri înfățișai amoru- 
rile deilor din mitologie, de exemplu pe Joe seducând 
pe Danăe, pe Venus în brațele lui Martie, Dafnis urmă- 
rită de Apolo. Cât pentru amoraşii, ei sunt atât de 
numeroși în freșcele din Pompei, în cât nu se găsesc 
atâţia, nici în tâtă scola, francesă a, secolului al opt-spre- 
decelea, care era, șcâla, graţiei, atât de bine represen- 
tată, de Vatteau, Boucher, Fragonard şi alţii. Servindu- 
ne de expresiunile unui scriitor încântător, vom spune 
că acești amorași formsză cortegiul obicinuit al Venerei, 
ei o ajută, să se gătescă, îi presintă giuvaerile ci, și ţin o 
oglindă în care se privesce. Ei o duc spre Martie care 
o așt&ptă, înconjâră pe Adonis rănit, susţin braţul lui, 
înlătură. vestmântul, îi duc toiagul și laricea. Ei dan- 
țeză, se j6că, cântă, chefuesc, conduc trosnind din bicit, Ș
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un car tras de lebede, sai încercă cu mare greutate să, 
dirijeze lei înhămaţi. Ei culeg struguri în vii, macină 
grâii, ajutați de măgăruși plăcuţi, ornaţi cu ghirlande 
de flori. 

In casele decurionilor, edililor, duumvirilor, patronilor 

orașului, mai sunt și picturi murale înfățișând peisage, 
animale, naturi morte și chiar tablouri de genre cari 
presintă viaţa, reală și gusturile particulare ale proprie- 
tarilor acestor case, dar totuși subiectele mitologice erai 
preferate. 

Nici Petroniu, nici Pliniu nu par a admira, aceste o- 
pere. cauza, e împrejurarea, că pictorii din acest oraș nu 
au inventat, nimic, ci sai mulţumit să reproducă, după, 
cum afirmă D. Helbig tablourile celebre ale pictorilor din 
școla care sa, desvoltat la curţile succesorilor lui A- 
lexandru 

Reproducerea, pe calea frescei este de altminteri re- 
lativ eftină, se execută, repede, imperfecţiunile se iartă, 

ele se pot dar face fără cheltuială prea, mare şi în rod 
expeditiv. Eată, de ce, în casele aristocratice din Pompei 
ca, și în acele ale burghezilor modeşti, se găsesc fresce. E 
incontestabil că privirea, acestor picturi graţidse a, des- 
voltat simțul artistic a! tinerelor generaţiuni crescute în 
aceste locuințe. Totuși acest lux artistic își avea pote par- 
tea, rea, pentru că, oprea, progresele creștinismului, care 
se silea să se propage, căci proprietarii acestor case 
având tot-da-una sub ochii lor Deii păgânismului, cu 
tot prestigiul lor magic, nu puteau săși emancipe su-
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fletul de dânsul şi rupeaă mai greu lanțurile care i 
lega, de cultul cel vechiă. 

„În primele timpuri pa.rdosâla, caselor era, simplă, se 
făcea o compoziţie cu un fel de var Și Cu cărămizi pi- 
sate, acest amestec se întărea, Și lua aspectul granitului 
TOșii. Acâsta, se numea, Opus signinum ; sunt mai multe 
case și curți ast-fel pavate la Pompei. Incrustând apoi 
în stratul acesta, pe când materia, era încă mole, cuburi 
mici de marmură, de sticlă, de piatră, se desena me- 
andre, arabesce, și prin perfecționare, mozaice cu fi- 
guri, de cel mai mare preţ. Casa del Faumno, pe care am 
citato. sar putea numi un muzeii de mozaică. Dinaintea, 
ușei era una care înfățișa, celui care intra, salutarea, 
antică : Have. Altele înfățișau o întregă menagerie, cu 
rațe, păsări. scoici, peșci, porumbei care scot mărgele 
din o lădiţă, o pisică, mângâind o potârnichie ; tote a- 
ceste cu atitudini adevărate și precize. Mozaicele mai 
reprezintă, un lei splendid în miniatură, însă plin de 
putere și de îndrăsneală. Mai departe Acratus. geniu 
bahic călare pe o panteră ; în fine una, care a deve- 
nit celebră și a, dat loc la o întregă literatură, ne re- 
prezintă, bătălia, de la, Arbele. sati de la, Issos. O ceată, 
de călăreți greci învingători se aruncă asupra Perşilor, 
Alexandru e în fruntea, lor, coiful i-a căzut, părul îi e a- 
gitat ca o comă de lei, ţine lancea ridicată ca so în- 
figă în generalul inamic. Perşii sunt pe fugă, cei care în- 
congidră, pe Darius pe carul regal voesce să scape, el 
însă caută, mârtea, Ttă agitaţiunea, dezordonată a unei
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înfrângeri cumplite se vede, învingătorii şi învinșii ni se 
înfățișează în totă, palpitarea, sentimentelor lor ȘI ac6s- 
tă, capo- d'operă nemuritâre, copiă a unui tablou cele- 
bru pe care nu 1 avem, nu era, de câţ pardosâla, unui 
salon, întrun orășel de provincie ! 

Subiectul fiind ademenitor, vom mai spune câte-va, 
cuvinte de interiorul caselor pompeiane. Une ori chiar 
un modest burghez putea, să, se fălscă că, posedă, o 
imitație de bronz de pe o frumâsă, statue grecâscă, re- 
prezintând un satir, un atlet, un jucător cu lira, un dei 
saii o deiță. Bronzele cele frumâse din muzeul din Nea. 
poli care încântă, pe vizitatorii, provin din două orășele 
provinciale : Pompei și Herculanum. 

La, mulţi locuitori de orașe provinciale din țările mo- 
derne nu am fi atât de fericiţi în privința acâsta. Din 
nenorocire Pompei tocmai ce avea mai Tat, na, păs- 
trat ; Pompeianii ai venit să facă, săpături după, 
erupţiunea, Vezuviului. Noi avem prin urmare de cât 
ce a putut să le scape. Acești Gmeni aprecia valorea, 
acestor tezaure, ei le da un loc în atrium, pentru a, 
putea. să le admire în timpul dilei. Știind să, preţu- 
iască artele şi p'ăcerile confortului, pâte că multe 
persoane însemnate din capitalele nâstre ar putea săi 
invidieze ; cei care ar dori săși formeze 0 idee 
exactă, de magnificențile atriului unei case bogate, 
pot să consulte cartea d-lui Racinet asupra Costu- 
mului istoric unde se găsește restauraţia unui atrium, 
făcută, de d. Bânard și picturată de d. Hoffbauer
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De Gre-ce represintă forte bine luxul atriului caselor 
din Pompei, dăm aci pe cel din casele lui Pansa. 

  

Trebue să observăm că cei vechi aveai mult mai pu- 
ține mobile de cât noi, însă la. Pompei luxul strălucea 
în mesele de lemn de chitru, cu picidre de fildeș sau de 
abanos, în paturi de odihnă sau de sufragerie, ornate cu 
aur și cu argint, cu încrustaţii de baga, în tapete cele- 
bre de Babilonia, așternute pe ele, în etajere încărcate 
cu argintăriă. Se aducea adesea obiectele de valdre 
din Roma, în muzeul înfiinţat la Pompei se găseșce o 
placă de ornament, de bronz, care a fost fixată pe o mo- 
bilă. de lemn și care pârtă, inscripția: C. Calpurnius 
Romae f. (ecit). Până şi în micile piedestale pe care se 
așăză, lămpile şi care se punea pe mese, se desfășură,
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înaltă eleganţă, și formele întrebuințate exprimă scopul 
lor, pe când noi modernii, când voim să ormăm ast-fel 
de obiecte de mobilare, le dăm adesea, forme complicate 
Și în contradicere cu scopul la care servă. Tot pentru a, 
aședa, lămpile, Pompeianii se serveaă de candelabre de 
bronz cu forme zvelte, represintând adesea sai trun- 
chiuri de arbore sai col6ne, canelate, sai combinate cu 
statuete, reproduceri de modele grecești. Lămpile de lut 
saii de bronz care se puneau pe aceste candelabre fiind 
de mică greutate, ele sunt tot-d'auna un model de ușu- 
zință, și de eleganță. Acestor candelabre se; pot aplica, 
versurile lui Lucrețiu : Zizeri Jrumoşi de aur arătând 
rațiile lor bibere, care Port în mâini mândre făclii, 
Pentru a lumina mai bine desfătările nocturne. 

  

         Qi 
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Chiar uneltele de bucătărie aveaii adesea, un caracter 

estetic; să păstrâză strecurătâre cu găurile ast-fel așe- 

zate în cât formsză, desene plăcute și simetrice. Fabri- 

cantul sai artistul își punea numele pe obiectul : Vic- 

tor fecit se citește pe o frumâsă lingură de bucătărie. 

  

Balanţele, de acelaș sistem ca, cele de care se mai 

servă și precupeții noștri, erai fârte artistic lucrate. 

Cârligul de atârnare avea. forme plăcute, drugul balan- 

ţei forme și ornamentaţie simple ; tocurile aveaii forma, 

unei ghindi, unei urne, unui bust, platoul e ornat cu 

spirale fine, adesea cu mici relievuri la centru, repre- 

sentând un Mercuriii, un Slilen, etc.



  

  

  

  

Armele gladiatorilor aveai forme variate cu orna- 

mente bogate și cu embleme, ceea ce le da, un caracter 

estetic, însă tot de o dată şi teatral, și prin care se deo- 

sibesc fârte ușor de acele ale soldaţilor, mai simple și 

ornamentate cu multă moderaţiune. 

Ast-fel se manifesta, viaţa artistică, a, acestui mic po- 

por, a cărui viaţă, și organisaţie municipală, ne am silit 

so schițăm, ast-fel era, interiorul caselor acestor bur- 

ghezi care socoteaii ca o așa de mare cinste de a, 

guverna mica, lor patrie. Cât pentru noi, ne simţim în- 

cântaţi cam avut ocaziunea se studiăm sentimentele 

estetice și obiceiurile locuitorilor ai acelui Pompei care 
constitue pentru noi, precum am mai spus-o, a opta, 

minune. 

De multe ori în decursul acestei lucrări, am vorbit de 

erupțiunea, vulcanică, care nimici Pompei la, 79 ; și ere- 
dem de trebuinţă, să spunem câte-va. cuvinte despre 

8
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acestă catastrofă plutonică. La 23 Noembre 79,—după 
comunicarea d-lui Geffroy—saii la 23 August cum sa, 

„admis de toți până acum, în timpul jocurilor circului, is- 
bucni a, doua, și supremă, erupţiune a, Vezuviului. Ruinele 
Pompeiei ne arată acest funest eveniment. Inainte-mergă- 
t6re ale catastrofei, zgomote sinistre vorbeaii de gi- 
ganți veduţi în aer ; de flacări lungi brăzdând v&zduhul. 
Se strigă, prin strade „Vezuviul sa aprins“ Spaima co- 
prinde pe Pompeianii cari fug din amfiteatru dinaintea 
morței. Un potop de lavă, de cenușe, și de sgure se revarsă; 
ai dice că e o plâe de foc; tâte casele prăvălindu-se 
răspândesc incendiul. Unii căută adăposturi care se 
r&stornă și i zdrobesc, alţii se aruncă în strade unde mor 
năbușiţi, asfixiaţi de praf, cenușe și de flacări; o femee 
ținând pe copilul s&ă în brațe intră într'o gr6pă unde erup- 
țiunea, o închide, un soldat de pază mâre cu o mână 
la, gură și ţinând încă cu cea-Yaltă lancea, sa. Familia, 
lui Diomed fuge întro pivniţă, unde se grămădesc șâpte- 
spre-dece victime, cazi mor sub loviturile furtunei sai 
în chinurile fâmei, bărbatul scapă și cade apoi trăsnit 
dinaintea grădinei luj. Un preot al Izidei străpunge 
două ziduri și more sfârșit; de puteri la, al treilea; doui 
amanți ai fost găsiți strâns îmbrățișaţi. De prisos să 
mai spunem că animalele împărţiră sârta, stăpânilor 
lor. O plâe de cenușe cade, care se dice că, sar fi întins 
până în Africa, care de sigur însă sa, întins până la, 
Roma. Lumea din Pompei credea că catastrofa, era, 
universală și că a, venit diua din urmă. .Până acum
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sa, descoperit peste o mie opt sute de cadavre și de 

sigur că mai sunt. La, 1873 nisce lucrători, lucrând la, 

săpături, deteră, de un loc gol, în fundul căruia erai osă- 
minte. Indată d. Fiorelli însciințat turnă gyps preparat 

în gropă. După aceea se curăţi cu îngrijire câja de 

piatră ponciă şi de cenușa întărită care acoperea, cor- 

purile și după, aceste operaţiuni, eșiră la ivâlă 4 cada- 
vre. Ele se văd la museul din Neapoli; totul sa păstrat 

Și reapare, haine, carnea, numai viaţa lipsesce. 

Momiele egipteane sunt mult mai r&ă conservate; 

Pompeianii desgropaţi din contra sunt ființe omenești 

care credi că i vedi murind. Acâstă desgropare ne-a 

mai adus la lumină două femei, din care una, e o fetiţă, 

de cinci-spre-dece ani. Mai este cadavrul unui om, ade- 
vărat colos, care pare a fi murit vitejeşce. In fine des- 

groparea acestui nefericit oraș ne arată după opt spre- 

dece secole, mârtea fixată în momentul sosirei ei. 

Catastrofa care șterse de pe hartă orașele vezuvi- 

ane, Pompei, Stabrae, Herculanum, menite a fi pentru 

noi cele mai bogate muzee, a cauzat și moartea ma- 

relui naturalist roman, a lui Pliniu cel vechii, venit 

acolo în calitatea sa, de comandant; al flotei din Mi- 

sena. Nepotul săi, Pliniu cel tânăr, a descris eveni- 

mentele aceste în două scrisori celebre adresate isto- 

ricului Tacit. Reproducem aci în traducerea eruditului 

nostru arheolog, D. Odobescu, acea unde ne descrie 

moartea înv&țatului și ororile acelei zile. 

„Imi ceri, — zice Pliniu către Tacit, — îmi ceri să 

ți scriu sfârşitul unchiului msi, pentru ca săl poţi
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trăda mai cu adevăr _viitorimei. Iţi mulţumesc, căci 
vădă bine că, fiind de tine ilustrată, moartea lui e 
menită unei glorii nemuritoare. De Și el, perind în 
prăpădirea celor mai frumoase pământuri, ar fi ca 
memoria lui, prin această, împrejurare neuitată, să 
rămână în veci neștearsă, împreună, cu a popoarelor 
și a cetăților; deși însuși el a, făcut lucrări multe Și 
neperitoare, și mai mult încă va, adăoga la perpetui- 
tatea acelora, eternitatea scrierilor tale. Cât despre 
mine, socotesc fericiți pe aceia cărora zeii le ai dă- 
ruit favoarea, sai de a face lucruri demne de a se 
scrie, saii de a scrie lucruri demne de a, se citi, şi 
mai fericiți încă pe aceia cărora, le ai dat pe amân- 
două. In numărul acestora va, fi şi unchiul mei, atât 
prin ale sale, cât și prin ale tale cărţi. De aceia, voit 
îndeplini, ba, chiar voiă stărui a face ceia ce îmi 
ceri. 

„Era în Misena; şi acolo ţinea, comandamentul flotei. 
In ziua, kalendei a noua, din septembre, cam pe la 
ora a șaptea, mumă-mea, îlu vesti că se arătase un 
nuor neobicinuit atât prin mărime cât și prin felul 
său. El, după ce stătuse la, soare şi apoi luase o baiă, 
rece, gustase ceva, culcat și se puse pe studii. Atunci 
își cere încălțămintele și se uită la un loc de unde 
poate mai bine să privească acea minune. Nuorul 
se înălța, dar cei cari 11 vedeai de departe, nu pu- 
tea sci din ce munte; mai târzii însă se cunoscu 
că era din Vesuviu. De pre aparența, şi forma, lui nu
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sar fi putut asemăna cu nici un alt copac mai bine 
de câtcu un plopă,; căci se ridica, în sus ca, un trunchiii 
foarte lung, care apoi se reslățea în mai multe ra- 
muri. Crediă că, împins mai întăiu de o suflare care 
în sus se slăbea, sai poate Și învins de propria, sa, 
greutate, el se risipea lărgindu-se; une-ori alb Și 
alte-ori mânjit și pătat, de pre cum purta în sine 
țerână, sai cenușă. 

„Unui om așa de învățat ca unchiul meă, acest lu- 
cru i se păru un ce însemnat și demn da, fi vă&dut 
de aproape. Ordonă dar să i se pregătească un vas 
ușor și mie 'mi lasă să aleg de voiesc a 71 însoţi, 
„Ră&spunsei însă că mai bine voiesc a, studia, cu a- 

tât mai mult că se întâmplase să'mi dea chiar el 
ceva de scris. Eşind din casă, el luă cu sine tăblițe 
de însemnat. Maţrozii din Retina, spăimântaţi de pe- 
ricolul amenințător, (căci acea, localitate era așezată 
sub munte și altă scăpare n'avea de cât în corăbii) 
îl rugaii săi scape de o așa năpaste. EI Și schimbă, 
atunci cugetul şi ceia ce umbla să facă din simplă, 
curiozitate, îl întreprinse din bunătate de suflet. 1 se 
aduse vasele, însuși se urcă într'ânsele spre a duce 
ajutor, nu numai Retinei, ci și multor alte locuri, cari 
acolo sunt numeroase din causa, frumoasei posițiuni. 
EI aleargă, acolo, de unde alții fug; în mijlocul peri- 
colului el ține mersul și cârra dreaptă, așa, depăr- 
tat fiind de ori-ce frică, în cât toate mișcările acelei 
urgii, toate figurele câte le zăresc cu ochii, le dic-
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tează, și le însemnează. Cu cât mai mult se apropiă; 
cu atât cenuşa pică mai ferbinte Și mai deasă pe 
Vas, cu atât și petrele poroase, înegrite, arse şi t&- 
rămate de foc, cu atâta marea se umflă, și pe ţăr- 
muri se grămădese munţi protivnici de sdrobituri. 0- 
prindu-se puţin ca să cugete dacă se va, întoarce îna- 
poi, el spuse îndată, cârmaciului, carel povățui să, 
facă, întrast-fel: —. „Pe cei tari, norocul îi ocroteșce, 
trage dar la Pomponianum !* — Aceasta, era, la, 
Stabiae, despărţit, de cetate printr'un mic sîn de mare, 
căci valurile pe nesimţite se înfundă, în acele țermuri 
incovoiate şi scobite. Acolo, de și pericolul nu era, 
încă apropiat, dar fiind în vedere, putea, crescând, să 
se și apropie; de aceia, toate bagagiele se încărcase 
în corăbii, hotărât să fugă, îndată ce se va fi astâm- 
părat vântul cel împotrivitor. Acest vânt înlesnise so- 
sirea unchiului meă, carele îmbrăţișază cu căldură, 
pe amicul săi Pomponianu, îl mâingâiă, îl îmbărbă- 
tează, și ca, săi aline frica prin securitatea sa, ordonă 
să i se gătească o baie: după scăldare se culcă și 
cinează, vesel, saii — ceia-ce este tot așa de măreț, 
la, suflet, —  prefăcându-se că este vesel. In vremea, 
aceasta, pe muntele Vesuviu, în mai multe locuri 
strălucea flacări întinse și pârjoale, a căror lucoare 
și lumină, r&săreai și mai tare în întunericul nopței. 
lar el, ca să potolească, pe cei îngroziți, le spunea, că, 
arde în năpustire case goale și părăsite focului de 
cătire ţăranii fugiţi. Apoi se dete repausului şi se o-
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dihni cu somn adevărat, căci resuflarea lui, care din 
causa, grăsimei trupului era, tare Și r&sunătoară, se 
auzia, de acei cari "| păzea la, prag. Insă curtea prin 
care intrai în casă, se umplea, acoperindu-se așa tare 
cu cenușe și cu pietre de tot felul încât, dacă mai 
ședea mult timp în pat, n'ar fi mai putut eși. Deș- 
teptându-l, el se duse ca, să, găsească, pe Pomponianu 
și pe cei-l-alți cari veghiase. Cu toţii împreună, se 
sfătuiră dacă vor rămâne sub acoperământ, sat dacă 
vor rătăci prin locuri deschise ; căci casele erai cle- 
tenate de dese și întinse cutremure ȘI, ca și cândar 
fi fost mișcate din temeliile lor, păreaii că merg ȘI 
vin când în coace când în colo; apoi iar la loc des- 
chis aveaii a, se teme de căderea, pietrelor, de și a. 
celea, eraii ușoare și arse. Adunarea, preferi pe acest 
din urmă, dintre pericolele și într'aceasta, unchiul mei 
să povăţuesce de pre cugetare, pe când cel-l-alţi se 
hotărăsc numai sub impresiunea fricei. Ei își pun pe 
capete perne legate cu ștergare. Ast-fel se apără de 
ceia-ce pica de sus. Pe când întralte părți se făcea, 
zică, acolo era. încă noapte, din toate nopţile mai 
neagră și mai adâncă; abia multe torţe și alte felu- 
rite lumânări o mai risipeati. 

„El dori să meargă la mal şi să vază de aproape 
dacă sar putea pune pe mare ; dar marea rămăsese 
turburată și protivnică, Acolo, culeându-se pe un co- 
vor așternut pe jos, ceru de două ori de a rândui 
apă rece și b&u. Dar atunci fiacările și un miros de
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pucioasă prevestitor al focului făcură pe toţi cei-l-alţi 
ca să fugă, şi pe dânsul ca să se scoale de jos. Se 
rădică, rezemându-se pe duoi servitori și îndată cădu 
iarăși, fiindu-i resuflarea năbușşită, precum cred, de 
o duhoare mai îndesată și peptul înecat, de Gre-ce 
din fire, nu 11 avea nici sănătos, nici larg, ci adesea 
apăsat. Când se făcu iarăși zică, (adică a treia, zi după 
aceia pe care o văzuse el mai în urmă), trupul lui fu 
găsit tot acolo, întreg, neatins și acoperit cu veșmintele, 
în care fusese îmbrăcat ; înfățișarea, lui semăna mai 
mult a unui om adormit de cât cu a unui om mort.“ 

Credem de cuviință, a opri aci acest studii asupra, 
Pompeiei, acest frumos orășel unde „luciul blând al Cam- 
paniei, cum se exprimă, Martial, dulcea adiere a aerului, 
contururile rotunjite ale munţilor, şerpuiturile mâle ale 
1îurilor și văilor sunt tot atâtea, farmece pentru Simțu- 
rile pe care totul le liniștește acolo şi nimic nu le su- 
pără. > Ne am teme dacă mai prelungim acâstă, intere- 
santă exploraţiune prin instructiva, cenușă, a, localităţilor 
devastate de furia vulcanului, să ostenim peste măsură, 
atențiunea, răbdătorului cititor; ne am simţi fericiţi dacă, 
am isbuti să dăm despre subiectul nostru o idee atât 
de exactă cât pâte să fie o descriere a, acestui oraș 
mort, care a păstrat ceva din vocea, sa, căci ne vorbește 
prin ruinele sale de mărirea, de prosperitatea, și de civi- 
lizaţia lui, și acestă, gloridsă, pledoarie] apără, în contra, 
tăcerei, ruginei și uitărei secolelor, 

ep
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