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VILEGIATURA ŞI REȘEDINȚELE DE VARA 

LA ROMANI 

  

Vilegiatura, aveă la Romani aceeași importanță ca 
la moderni, căci la Roma— oraș de altminteri nesă- 
nătos — de pe la finele republicei, pentru a fi cino-va, 
o personă la modă, căutată și bine vă&dută în socie- 
tatea alesă, se cercă neapărat, în timpul verii și al 
tomnii chiar, o schimbare a mediului, departe de sgo- 
motul orașului. Exodul din oraș începeă pe la, sfirşi- 
tul lui Iunie cu căldurile cele mari, cari ţineau până 
în Septembre și cari, de și câmpia romană nu eră asă 
de părăsită în anticitate ca acum vre-o 25 de ani, 
crai tot-deauna însoțite de endemii de friguri palu- 
stre. lată ce făceă pe locuitorii Urbii să-și zidescă 
case de ţară, mai întâi în apropiere, şi apoi la dis- 
tanțe tot mai mari de capitală; să acopere cu clădiri 
malurile tuturor lacurilor și riurilor, în fine tâte lo- 
calitățile înzestrate cu aer curat și r&coritor, de la, 
mărețul golf Baia (acum Baja) până la Alpi. Chiar
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6menii de condiţiune mijlocie aveai în jurul Romei . 

câte un petec de câmpie, sub urbe rusculi dice -Aulu- 

Geliu. | 

Partea acâsta a vieţii private a Romanilor no este 

cunoscută din numerse indicaţiuni împrăștiate prin 

„operele autorilor din epoca imperială, mai ales în ale” 
moraliștilor şi satiricilor, ca Seneca și Juvenal, şi ale 

poeţilor decadenţei, dar mai cu s6mă din cele mai în- 

tinse corespondențe cari ne-ai fost păstrate, acele 

ale lui Cicerone şi ale lui Pliniii col tinăr. Acest din 

urmă, cu gustul s&i pentru descrieri, cu preocuparea 

co aveă de a da publicităţii scrisorile sale, este o bună 

călăuză. Cunoscințele ast-fel transmise ai fost com- 

pletate și mai cu s6mă precisate şi adesea controlate 

prin nenumăratele descoperiri archeologice făcute în 

decursul secolului nostru. În acâstă schiță m'am ser- 

vit cu “ predilecţiune, cum se va ved6, de ' scrisorile 

lui Pliniu cel tînăr. Afară de aceea, am găsit indi- 
“cațiuni, de cari m'am folosit, în Gaston Boissier, Pro- 

menades archeologiques, Iome et Pompei; Nouvelles pro- 
menades avchâologiqutes, Horace et Virgile; Dezobry, home . 

au siâcle d Auguste ; Priedlaender, Iloeurs Romaines ; - 

Marquardt, Mommsen și: Kriiger, Vie privce des  o- 

mains; Ernest Giihl şi W. Koner, Das Leben der Rămer 

und Griechen; Bender, Rom und rămisches Leben îm Al- 

“terthum; Nibby, Descrizione della villa Adriana. 

Chiar iarna, lumea se duceă la stațiuni ibornale. 
Ca locuri de vilegiatură se căutaă de prelerinţă posi- 

țiunile din munții Albani (1) şi Sabini, cari aveati mare | 

(1) La 12 mile (17 Km. 778) de loma pe via Appia începea 
drumul, care duceă la acei. munți.



7 

renume, precum 'Tibur (acum Tivoli), Praeneste (acum .. 

Palestrina), localitate cunoscută și căutată pentru ră: 
corea sa constantă, Tusculum (Frascati) și Alba, Arpi- 

num (Arpino), Astura, Reate-și Nomentum (astădi La- 

mentano), Cume, Misena (Miseno), Puteoli, (Pozzuoli) şi 

apoi Veleia, Salern (Şalerno), Tarent mai ales pentru 

miile de atracţiuni ale climei scutite de iarnă. Tarent 

ca oraș de desfătare făccă concurenţă Baici. «Acel 

colț de pămînt, îmi place mai mult decât ori-care 

altul» dice Oraţiu în epistolele sale. 

Când locurile mai apropiate ajunseră a, fi tâte.ocu- 

pate, Romanii se duseră vara până în Italia de sus 

pe malurile lacurilor Como, Garda, Maggiore. 
Orașele de pe malul mării ca Formia, Ostia, Antium 

(acum Anzio), erai asemenaa visitate de amatorii de 

vilegiatură, Ostia eră plimbarea favorită a lui August 

și a societăţii elegante din Roma, pentru că eră nu- 

mai la cinci leghe (23 Im.) de oraș. | 

După tradiţia raportată de Enniu, Ostia, fusese în- 

fiinţată de Regele Ancu Martiu: In tot timpul repu- 
blicei, portul r&mase cam în starea sa naturală și 

nu se făcură lucrări de artă însemnate: August veni 

acolo pentru a se vindecă de un reumatism articular. 

Sigur că acest fapt aduse o desvoltare repede a-nu-. 

_m&rului vilelor. Claudiă, care se îngrijiă mult de ser-- 
viciul aprovizionării Romei (annona), făcu din Ostia 

cel mai frumos port din câte aveai Romanii, înzes- 

trat cu clădiri măreţe și apărat prin lucrări de artă. 

executate sub supravegherea sa propriă. Mai târdii 

Traian, care înființase nu departe portul Centumcellae 
(acum Civită Vecchia), săpă la Ostia un noi port, 

legat printr'un canal de 118 metrii cu al lui 'Clau-
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diă. Acest port de o întindere de 40 de ectare, se 

află acum cu totul pe uscat, prin acumularea depo- 

sitelor Tibrului. In jurul portului noi se desvoltă un 

  

        

    
Portul Ostia după restaurarea lui Canina. 

oraș numit Porlus Trajani. Magazii enorme, docuri, 

adăpostiai mărfurile, mai ales cereale; zidurile lor 

grâse mai există și astăqi și lo-am vădut. Traian trebue 
să (ie venit cu predilecțiune la. Ostia, căci îşi clădise un 
admirabil palat, cu un mic teatru ale căror ruine sunt



numite astă-qi Puluzzo delle cento coloune. (1) Disposiţia 

acelor clădiri e representată 

pe medalia, din' timpul dom- 

nici lui “Traian reprodusă aci. 

Aceste lucrări ai fost bine 

studiate de d-l Lanciani (Sulla 
cittă di Porto). 

Insemnătatea mare, politică 

și comercială, a Ostici ca port, 

  

| , Medaliă lui Traian 
provine din aceea căeră punc- (anul 103 d. Chr.) 

tul de plecare și do sosire al flotelor cari încărcaii în 

Africa și Egipt grânele pentru aprovisionarea Italici. 

Apărarea portului eră asigurată prin o insulă ar- 

tificială formată din enorme cantități de piatră arun- 

cato în mare; iar farul aşedat pe dinsa egală renu- 

    

  

mitul far de la Alexandria. 

cea mai literară cra probabil a lui Pliniu cel ină a 

la Laurentum, nu departe de Ostia, despre care dăm, 

mai jos o scurtă” descriere, și Ostia ajunse un ade- 

vărat loc de desfătare. Seneca, pentru a da o idee 

de bunătatea băilor de la Ostia, dice că «șorecii de 
acolo mistuesc chiar ferul.» 

Omenii de stat aveai o predilecțiune pentru Antiun, 

după spusa lui Strabo; și în acea frumâsă localitate 
9 

(1) G. Boissier, Promenades archeolugiques. Rome et Pompei, 1881, p. 275. 

(2) Sub numele de illa se înţelegeă in primii secoli ai Republieci 
o exploatare agricolă, cum qice Varro in De re rustica; mai târdii Ro- 
manii ai dat acestui cuvint și înţelesul cu care a fost primit în lim” 
bile moderne.
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au plămădit ci multe evenimente, cari sai desfăşu- 
rat apoi. i 

„Pentru a se duce și a se întâree din oraș la ţară 
și reciproc, drumuri cari ajunsese, cu depărtarea cres- 
cândăa locurilor de vilegiatură, mici călătorii, aveai 
Romanii trăsuri și cară variate, arcera, bine acope- 
rite și solide pentru bolnavi, rheda cu doi sai patru 
cai, care eră tipul trăsurilor de postă, cisium pentru 
transporturi grăbite, carruca dormilorin, care cores- 
punde matatis mutandis cu vagonele nâstre cu paturi, 
carpentum trăsură pe 2 râte și acoperită, zereda tră- 

suri ușoră de postă, tâte bine înţeles fără arcuri 

  

  

drcera reprodusă după Ginzrot, Wugen  Cisium după dicţionarul auti- 
und Fuhriverle. chităților romane de A. Rich 

  

  
Rheda după cum 'şi o inchipue Ginzrot,
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Când distanţa de percurs eră mare, bogaţii tră- 

geai la hanuri, deversoria, cari une-ori erati proprie- 

tatea. lor. | 

Să vedem acum care eră natura care plăccă No- 

manilor; eră acea în tâtă simplicitatea ci, natura, care 

nu se pune, ca să qicem așă, pe cheltuială pentru a 

produce cu mari silinţe efecte minunato; le plăccă deci 

natura, așa cum se arată în câmpii întinse; lived 

mari, cu vederi deschise spre mare, iată posiţiunile 

pentru cari aveati simpatii, pe cari le iubiaă. 

Cea mai mare plăcere, după Lucreţiă, pentru un 

om în vilegiatură, a cărui odihnă nu ce turburată do 

nimic, este de «ase odihni pe malul unui pirâii de 

apă repede». Virgiliii socotesce asemenea ca o su- 

promă fericire de a iubi tot-deauna câmpiile lucrate 

'si florile cari se întind de-a lungul văilor. Eacă pei- 

sagiele cari încântaii pe [iii lui Romulus: liveqi, holde, 

pomi frumoși și apă, câte-va dâluri cultivate pe p6- 

lele lor și împădurite la creștet. [i erai din contră 

mai puțin simţitori decât noi la farmecele naturii 

„sălbatice. Ciceron n'ar fi aprobat gustul nostru pentru 

locurile muntâse. Omeni eminenţi: nu simțiau decât 

chin și spaimă când trebuiait să trecă. Alpii. Poetul 

Claudian crede că vede îngrozitârea Gorgonă, când 

vede gheţarele Alpilor. 

Vederile sălbatice, romantice, cum se dice adesea, 
„nu însufleţiaii de loc pe Romani. Pe fie-care an, mii 

de omeni de tote stările sociale trebuiau să trecă prin 

Alpii Galiei, Elveţiei, Retiei şi, cum observă Humboldt 

în Cosmos, nici un autor latin nu ne-a descris spec- 

tacolele măreţe ce le desfășură natura, în acele şiruri 
de munți. Plini  Naturalistul admiră fârte mult pe



12 

cei cari din zel seiinţilic nu se sfiai de a străbate 
munții. Strabo dico : «cei cari s'aii suit pe creștetul 
acoperit de zăpada perpetuă a muntelui Agrci, aprope 
de Mazaca în Capadocia, spun că de acolo se zăresc 
două mări, cea de la Isus şi a, Pontului, dar puţini 
aii cutezat a se sui până acolo». Numai câți-va munţi 
crai des cercetaţi din vre-un motiv particular, ca 
lina de esemplu, pentru natura, sa vulcanică. Se scie 
că sentimentul frumuseții alpestre este forte recent 
și că încă în secolul trecut eră înțeles numai de un 
mic num&r de omeni. 

După Virgilii, nimic nu preţuesce cât «umbra și 
râcorea, la mărginea izvoarelor și a piraelor, gon- 
gonitul porumbeilor, cântecul „WPranuui care-și tunde 
pomii.» 

Câmpia, dice la rîndul sâii Varro, este un dar al 
naturii divine, pe când orașele sunt opera artei ome- 
nesci, vederea grădinilor de pomi din villa Scrofa e 
mult mai plăcută, în ochii săi, decât acea a, galerici 
de tablouri din vila lui Lucullus. 

Să venim acum la parcuri și grădini, acel com- 
plement necesar-al caselor de țară. 

Ele nu lipsiati nici la Roma. Printre cele particu- 
lare, de cari ne-ait vorbit autorii, cităm celebra gră- 
dină a lui Lucullus, învingătorul lui Mitridate, de o 
intindere de 240 jugere (60 ectare), a lui Sallustiii 
„aprope de Quirinal, a lui Asiniu Polio dincolo de porta 
Capena. Acea însă a cărci înliințare a făcut pote cea 
mai viuă impresiune asupra spiritelor a fost cea creată, 
spre mirarea, contimporanilor, de Mecena pe dealul 
lzsquilin, unde se îngropa până atunci selavii și 6- 
menii fără căpătâi. Oraţiii ne-a arătat acâstă trans-
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formare în satira 8-a din cartea I-a. Palatul lui Me- 

cena eră dominat de-un turn înalţ, de unde ss puteă 

privi tot orașul.. Prin acâstă transformare, locul de- 

venise așă do sănătos, în cât se afirmă că August, 
când suferiă de friguri, so mută pentru câte-va, dile 
în turnul lui Mecena Nane licet squiliis habilare sa- 
lubribus (acum putem locui pe sănătosul deal Esquilin), 
(ice Oraţiu. 

La asemenea grădini se gândiă Pliniă când scriă: 
Jam quidem hortorum nomine în îpsa urbe delicias, agros 
villasque possident. (Ei au sub numele de grădini, la 
oma chiar, proprietăţi delici6se, câmpii și vile.) 

Printre cele publice, .codrul asilului la Capitol, al 
Vestei aprope de Forum unde erati mormintele Ves- 
lalelor (din cari 12 cu inscripţii sati găsit la 1550), 
codrul sacru, templul și grădina Isidei. 

Gustul grădinilor eră dar forte pronunțat la lo- 
manii antici. 

Pe la 1628 Michelet, călătorind la Roma, constată 
gusturi cu totul opuse: «Romanii at orâre de arbori. 
Dacă le ceri un adăpost în contra cerului ploios saii 
contra arșiței ucigătâre a sârelui, iți vor faco bucuros 
un portic de o leghe. Dar un alei de arbori...? Nici 
o dată. Și cu tote acestea nu cunosc nici un loc mai 
proprii a ajută la, croscerea lor repede. In acest pă- 
mînt vulcanic viața ferbe și apa pentru :r&corirea 
rădăcinilor se află pretutindeni la Roma și împrejur, 
la o adincime f6rte mică». 

Paralel. cu luxul şi întinderea vilelor luă şi horticu- 
ltura o enormă desvoltaro. 

Grădinile nefiind întreținute în epoci anteridre 
decât pentru satisfacerea trebuințelor primitive ale
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casei, același L. Licinius Lucullus pote fi considerat 
ca primul creator în lumea romană al grădinilor do 
lux și de artă. 

Un personal special de sclavi eră, însărcinat cu di- 
leritele lucrări ale grădinilor, horlulanus sait supra- 
hortos aveă sub conducerea sa arborator es, olitores şi 
topiorii. Aguarii îngrijiaă de apele curgătâre sat ţiş- 
nitore și de eleștec, custodes vivarii și cenatores de ani- 
malele de vinat, piscatores de tot ce priviă pescuitul. 

  

Grădinari, hortulani, sădind flori,—după o frescă din palatul lui Titu. 

Locul pentru grădină so alegei, să, fie cam înclinat 
pentru ca apa să aibă o scurgere lină, aprâpe de casă, 
pentru consideraţii igienice, și se împrejmuiă cu gard 
viu saii cu zid. 

Plantele cultivate erai mai puțin numerâse și mai 
puțin variate ca în timpurile nostre, nefiind încă cu- 
noscute cele aduse în urmă din Lumea, Nouă, iar 
cele introduse și aclimatisate din Pont, Siria, Armenia, 
din interiorul Orientului, nefiind introduse decât treptat. 

Printre arborii cultivați se număra chiparosul, 
pinul, picea, o altă esenţă reșinosă, pe care Pliniii o 
compară, pentru că se acopere cu globule de reșină 
albă, cu o colână de perle, cimișirul, paltinul, plopul, 
platanul care apără de s6re vara şi concentrâză căldura, 
iarna, (Solem aestate arceve, hieme armiltere), dafinii, di. 
ferite varietăţi de pomi fructiferi, apoi mirtul, edera,



și printre fructo, pepeni și castraveți (apăraţi de frig 

sub geamuri) ; iar dintre flori mieșunele, crini, nar- 

ciși, dar mai ales varietăţi forte numerâse de trandafiri 

ca, cele de Praeneste (Palostrina), Milet, cu puţine petale 

și forte roșii, Alabanda albuie, Paestum, cari înflo- 

“viat de două ori pe an. 
La Pompei, ca şi la Roma s'a regăsit câte-va, ro- 

presentări de grădini. Vedem acolo tot-deauna cărări 

drepte între două șiruri de pomi, și tăindu-se în un- 

ghiură drepte, cu mici paviline de verdâţă, pe alo- 

curea cu saune în formă de cere. Quintilian le des- 

crie cu concisiune așă: «pote fi ceva mai frumos, 

decât un rond de unde se zăresc. numai drumuri 

drepte ?» 

Merișorul eră fărte la modă în grădinile romane. 

Adesea munceaii şi suceait acești bieţi arbuști până 
când le dădeaii forma unui vas, cum se face și 
acum în unele grădini. Seneca, care nu se sfiesce 
de a protestă în contra acelor violențe aduse na- 
turii, și le permiteă cu tote acestea în grădinile sale, 
precum ne spune Pliniă. Cerinţele modei mai înainte 
de tâte, iar bunul gust, adevărul, natura, în rîndul 
al doilea. 

Acest stil e forte bine representat do grădinile nu- 

mite francese, cum sat făcut de la Ludovic al XIV-lea 

înainte. 

Din punctul de vedere al ornamentării, parcurile 
și grădinile Romanilor erai deci. lipsite de multe 
din bogatele resurse de cari. ne bucurăm. Acâsta e 
o deducere din: partea nâstră, căci Pliniii nu le-a 
dat decât un loc fârte mie în descrierile sale. Flo- 
vile însă erai numerose și cultura lor fârte îngrijită.
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În jurul Romei erai multe florării încă înainte de 

cra creștină. Indeletnicirea acea, fiind bănosă, grădi- 

nile cari înconjurat Roma se întinseră po o rază 

tot mai mare, chiar Campania îndăstulă capitala cu 

flori, și rosele din Paestum se bucuraii de o mare 

reputațiune. 

Pe lingă cultura florilor, și aceea a fructelor luase 

o desvoltare rară. Varro, în De re rustica, dice: Non 

avboribus consita Italia est, ut tota pomarium videatur? 

(nu e Italia acoperită de pomi, aşa că pare a fi nu- 

mai o grădină de pomi?) Cu tâte silinţele ce şi le 
dase, la începutul Imperiului, August, pentru a re- 

înviă agricultura italică, cari at părut un moment 

a fi izbutit, și în cari cra ajutat de farmecele ce 

rovărsaii poeme ca Georgicele blândului Virgiliii 
asupra vieţii câmpenesci, şi de scricrilo agronomilor 

romani; din ce în-ce proprietatea, mică dispăru și 

cea mare se consacră de bogaţi luxului grădinilor. 
Pe lingă fructele indigene, more, pere, prune, gutui, 

castani, nuci, struguri, cultivate cu varietăți nenum&- 

rate, se iritroduseră treptat alunele, piersecile, caisele 

(aduse din Armenia puţin timp înaintea lui Pliniu), 

cirese,  fisticuri, lămii şi chitro, rodii, şi se găsise 

mijloce de a grăbi câcerea lor, spre a pul6 mâncă 

primăvara cele de tâmnă, precum și de a le con- 

servă, sub diferite forme. 

IE neînduios că architectul aveă rol mai însemnat 

decât grădinarul în împodobirea, vilelor romane, mai 

cu sâmă de la era creștină; ast-lel ele crai: .pline 

de teatre, licee și academii, contrarii cu ce se face 

la noi. 

lar cât pentru statui, grădinile mai cu sâmă erai
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pline de ele. Una, care'rar lipsiă, eră a lui Priap. 

Iată ce dice în acâstă: privință Dâzobry în cunoscuta, 

sa carte Rome au sitcle d Auguste. . 

«O .statuă a deului Priap e ornamentul - obligat al 

tuturor grădinilor, pentru că e privit ca păzitorul 

"și protectorul lor. I representat în semi-statue, adică 

în formă omenâscă “până la jumătatea staturei şi 

terminat în jos printr'o basă conică-pătrată, care se 

înfige în pămînt. Nare picidre, de sigur pentru a 

arăta că, ca un bun păzitor, nu trebue să părăsescă 

nică odată postul unde a fost pus. E de marmoră, 

obrazul ornat cu o barbă stul6să, și capul cu dou& 

„urechi lungi de 'satir. Pietatea credulă dă acestui 

chip fără braţe, o e6să, un bâţ sati o simplă nuia 

do salcie pentru a alungă pe hoți sait mai bine 

“pentru a-i amenință. Câto odată i se mai pune și 

în cap o trestie, care mișcată de vint servă: de spe- 

rietâre mult mai oficace în contra păsărilor, mici 

hoţi. de o altă speță, 

“Acest deii Priap: se aș6ză și 

pomi, - în curţile sati câmpiile cele mai - modeste, 

și atunci e adesea înfățișat printrun simplu - trun-: 
(| chit de smochin, de ulm saii do chiparos, cioplit 

= cu barda nedibace a unui ţăran. Ori-care ar fi însă: 

SO forma, bogăţia, sait sărăcia materiei acelui chip, gră- 
> dinarii nu sunt mai puţin credincioși cultului său, 

SS bogatul îi jertfesce un măgăruș, modestul proprietar 

_C) al unei grădiniţe de pomi îi oferă un blid cu lapte 

| sati prăjituri, sai câte-va. din primele fructe ce le - 

“culege, primăvara îi pune o corână de flori, în vre- 

mea, secerei una de spice de grâu, tâmna depune 

i 
în grădinile de 

  
sau Tale zi 
>, Su să,
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pe statue o pară frumâsă saă struguri, iarna îi aduce 
măsline verdi. 

«Cu tot cultul care i se aduce, puterea, ocrotitâre 
a lui Priap, nu e tot-dauna destul de tare; el sperie 
așa de puţin pe hoți, în cât nu odată s'a întîmplat ca, 
mânile lor hoțesci (furtificae manus, Plaut) să fure pe 
deul însuși, care trebuiă să-i pue pe g6nă, când eră 
lucrat dintr'o materie destul de preci6să pentru ca 
acâstă fărăde-lege să fie profitabilă. » 

Eraii vile și chiar grădini așă de pline de opere 
de artă, în cât li se puteă aplica cuvintul lui Juvenal 
«grădini de marmoră». In a lui Arruntius Stella se 
vedeă o grupă de tineri de o mare frumuseţe, o 
grotă în care eră un Ercule; decorațiunea celor-lalte 
părți conțineă figuri de aceeași eleganță. Depositele 
bogatului Domitius Tullus cuprindea aşă de multe 
opere mărețe de artă, în cât putu să umple cu o mul- 
țime de statui vechi un pare pe care-l cumpărase. 
Portice imense ocupati spaţii enorme; în grădinile lui - - 
Regulus dincolo de Tibru, malul riului eră, ornat cu 
statuele proprietarului. | 

Ne-am face pote o idee destul de esactă de deco- 
rațiunea multor vile, dac'am av6 raporturi mai amă- 

“nunțite despre săpăturile din secolele trecute, Ast-fel 
colecțiunea cavalerului Azara din vila Pisonilor, la, - 
Tibur -(Tivoli), provine aprâpe întregă din, săpături 
făcute de el însuși. După Winkelmann, mulţimea sta- 
tuelor descoperite acolo a ajuns pentru a populă, î 
decurs de două secole şi jumătate tote muzeele Bu. 
ropei. Dacă, putem judecă după acele bogate resultate, 
gencrațiunile viitore vor mai găsi acolo o mină ne- 
secată.
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Cardinalul de Este, a cărui vilă fu construilă po 

ruinele vilei lui Mocena la Tivoli, avu fericirea, s'o 

îmbogăţâscă cu o mulțime de statui extrase din să- 

pături. Ele au fost transportate în urmă de cardi- 

nalul Albani în vila sa, și apoi așezate în muzeul Ca- 

pitolin. i 

Jiceam că Romanilor le plăceă viaţa de la ţară; le 

plăceă să fugă acolo de zgomotul și praful capitalei. 

Neapărat nici Roma, cu plăcerile şi distracţiunilo sale 

nu eră lipsilă de farmec, dar aveă și părți neplă- 

cute, încordarea, continuă a spiritului, mulțimea, visi- 

tatorilor și postulanţilor, cari urmăriati po iubitorii 

de singurătate. Poetul englez Milton a făcut o elegantă 

descriere a, bucurici cu care acești condamnați ai ora- 

șelor regăsesc la ţcră, libertatea, odihna, siguranța, 

veselia, şi sănătatea, prin ruperea lanțurilor care-i l6gă 

de orașe. | 

Oraţiii pare a iubi viața, la țcră și nimeni n'a cân- 

“tat'o mai mult decât dinsul. El pare în acele momente, 

dacă credem numai entuziasmul său liric, a nu'simţi 

plăcere decât acolo, a fi dat t6tă afecțiunea sa câm- 

piilor. Oare acea iubire rustică tot atât de înnăscută, 

îi eră ca sincerului Lucreţiii, ca 'duiosului Virgiliu, 

„care a cântat'o în poesii esclusiv câmpenesci ca Bu- 

colicele şi Georgicele? De sigur că Roma oferiă poc- 
tului tablouri pentru verva sa safirică; tablouri cari 

nui .rămâncă decât să le aşeze în stil metric, că-i 

„ oferiă, saltimbanci și ghicitori, cari conveniaii de mi- 

| nune -spiritului sGă curios și satiric. Dispreţul - stă 

pentru oraș și iubirea sa pentru țară, trebue să-și 

aibă originea și —chiar el ne dă bine de înțeles 

acesta—în supărările ce avu să sufere din partea 
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„ complimentatorilor, lingușitorilor şi mai cu semă a 

postulanţilor, acel flagel al 6menilor. cu vază și cu 

trecere, după ce ajunsese intimul lui Mecena, adecă 

al omului puternic la curte. Atunci preferă bucuros 

masa sa frugălă tiranicolor banchete oficiale, cu obli- 

gațiunea de a bea de câte ori îi va plăceă regelui 

mesei se impue 6speților. i | | 

Se apucă apoi de muncă seridsă, săpă, curăță pă- 

miîntul de petre, supraveghiă pe sclavii săi spre marea 

veselie a vecinilor, mirați şi de zelul și de nedibăcia 

lui: pident vicini glebas et saza moventen, dice într'o 

epistolă. 

„De aci esclamaţiunea alât de citată a lui Oraţiu: 
O rus quando te aspiciam! Intr'un moment de sinceritate, 

dice cl însuşi: cdlai nestatornie decât vintul, la. Tibur 

«due dorul Romei, iar la Roma mi- e dor de 'ibur.» Cu 

“cât vin anii, nestatornicul „poet: începe a iubi viţa 

do ţară mai mult decât ar [i dorit amicii săi. EI 

promite lui: Mecena că se va întorce peste “câte-va 

dile și-l face să aștepte cu lunile. Intr'una din epis- 

tolele sale, r&spundând lui Mecena, care dorise să-l 

vadă mai des în oraș, spune că mai bine îi restitue 

moşira ce a avut bunătatea Să-i - dea, decât să-și 

perdă libertatea. 

„E mare păcat, dice d-l Gaston Boissier, că Oraţii, 

care ne-a descris cu atâtea amănunte întrebuințarea 

dilelor sale, când ședeă la Roma, n'a credut de cu- 

_viință să ne arate tot așă de clar cum petreceă la 

ț6ră. - 

Mevena 'îi dase, precum scim, o vilă în munții Sa-i 

bini aprâpe de Tibru, adică pe Via Valeria și înveci- 

nată cu riuleţul numit astăqi Licenza. De când o
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aveă Mecena şi cum o dobândise? Pâto că eră 

vre-una din nenumâ&ratele -proprietăţi confiscate în 

timpul resbâelor civile, căci scim că Virgilii refusă 

o moşidră ce ii oferiă August, pentru că era con- 

fiscată. Ori-cum, când o luă Oraţii, după epistola 

a XIV-a (cart. 1) adresată intendentului săi, pare a 

[i fost necultivată de cât-va timp.. Eră destul de 

mare, căci partea ce-și rezervase o cultivă cu opt 

sclavi și cea-laltă eră lucrată de cinci arendași cu 

parte (inclayers). Poetul ne-a spus că în apropiere se 
află un templu al deiţei sabine Vacunn, identificată 
de Romani cu qoitatea lor Victoria, care s'a regăsit 
la satul Rocca Giovino, și un izvor rece, acel care 
astăqi se numesce Fonte de Ratini. Două localităţi 

determinate prin aceste indicaţiuni, ai fost identi- 
tificate cu vila lui Oraţiii, una de Capmartin de 
Chaupy şi T. Berti, unde s'aii găsit mosaice frumâse, 
și alta de Pietro Rosa. Acest din urmă se întemo- 
iază pe mai multe pasagie din scrierile lui Oraţiă 
pentru a așeză casa lui în punctul cel mai înalt al 
văiei, pe când după .cci dintâi, ar fi fost în fun- 
dul ci. După Dezobry, vila lui Oraţiă era, aprope 
de un codru consacrat, pe malul drept al Aniului, la 
"50 de: metri de templul lui Ereule din orașul 'Tibur. 

Casa, lui Oraţiii, adumbrilă de un pin măreț cu trun- 
chiul roșiatic, e așezată la 6re-caro înălțime pe un 
d6l. Munţii cei mari, cari sunt dindărătul ci, o. feresc 
de vinturile nordului. De acolo: se vede tâtă valea 
plină cu măslini și printre ci rîul Anio, care Șerpuo 
așa de jos, încât se vede ca un mic pirâti. Pare 'a, fi 
fost fericit de a se vedă proprietar, căci dice : îmi



jeaă masa dinaintea unot [ei Lari cari sunt ai mei: 

ante Larem proprium vescor. | 

S6ra, mai: adaogă d-l G. Boissier, cel primiă la, 

masă câți-va proprietari din vecinătate. Erai 6meni 

cum se cade, cari nu .vorbeai răi de vecini, și a, 

căror conversațiune nu eră limitată, ca a eleganților 

din Roma, la alergări și teatre. Vorbiai de lu: 

cruri mai seriose, și înţelepciunea lor rustică se 

exprimă bucuros în proverbe și pilde. Cea, ce plăccă | 

mai cu:s6mă lui Oraţii, în acele mese de la țară, 

eră lipsa etichetei, simplicitatea; şi frugalitatea şi îm- 

prejurarea că nimeni nu sc credeă îndatorat de a 

ascultă, de noesăbuitele legi redactate de Varro, cari 

ajunsese un codice al lumii bune și prescriaii ce 

toasturi irebuiă s6 bea toți; une ori atâtea păhare. 

(eyathi) câte litere aveă numele persânri. 

Oraţiu nu se mărginiă însă numai la vila sa din 

munții Sabini. Aristot recomandă câte un esces pe 

lună, în interesul sănătăţii. Își permiteă dar și el 

câte o nebunie oportună, dulce est desipere în loco, 

diceă el. So plimbă dar de la Praeneste (Palestrina) 

la Baia, și la Tarent. 

Când veni bătrâneţea, o privi cu o firâscă melan- 

colie, fără însă a perde epicureica, liniște şi voe 

bună care ce nota sa caracteristică. Iși luase dovise 

ca faimosul Nil admirari saii ca omnem crede diem tibi 

diluzisse supremum (să creqi că fie-care di care o 

vedi e cea de pe urmă) și sciu să-și coniorme ati- 

tudinea acestor principii. | 

Celebrul libert şi medic grec “Antonius Musa vin= 

decase pe August prin idroterapie de'o bâlă, grea. 

Oraţiă găsi atunci cu cale să schimbe locul s&ă ,
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de vilegiatură, și să se ducă la Clusium, la Gabia, 
în părți muntâse, cu isvore reci, pentru a încercă şi 
el acel l6c faimos. Ii va, fi făcut şi lui bine? nu se 
scie. Când îşi schimbă locuința, Oraţiii îngrijiă să 
schimbe şi regimul săi de hrană, bine înțeles în 
Gre-cari limite. Se informă cu îngrijire, dacă acolo 
unde se duceă, va găsi pesce, iepuri, mistreți și mai 
ales vin virtos, pentru a se înfățișă apoi cu puterile 
tinereții dinaintea iubitei sale. Cum vedem, Oraţită 
era om prevădător. | 

Viţa lui Oraţiă sâmănă în acâstă privință cu a con- 
temporanilor săi. Li își clădiso vile, la început forte 
apropo de Roma, mai târziă la, distanțe însemnate, 
pentru a av6 o odihnă mai completă, adecă la, Prac- 
neste, Tibur, etc. 

Acea trebuință, de a fugi din oraș, ajunse în curind 
un fel de epidemie, care se întinse treptat la liberţii 
bogaţi, la, burghezi și mai ales la literați. Juvenal, 
de esemplu, sar fi mulțumit pentru a. trăi la, ţară cu 
«o gaură de șopirlă». Literaţii nu aspira să aibă 
decât câte-va palme de pămînt, un alei unde ar pute 
să se plimbe a lene, câţi-va, pomi, pe cari i-ar put 
numără ușor. Decât, mulţi din acești doritori de ţâră, 
d'abia, ajunşi acolo, se stingeai de dorul oraşului. 
__ Petrecerea, la ţară nu era considerată decât ca o 
întrerupere bine-făcătâre a, vieţei de la, Roma. Idea, 
de a se așeză pentru totdauna la țară nu surideă 
Romanilor. 

Dovadă e că Serviliu Vatia, persână cu vază la 
Roma, clădindu-și o vilă mărgţă lângă Cume şi ho- 
tărîndu-se să-și petrecă acolo restul vieței, acesta, păr 
forte straniu contimporanilor săi: Seneca, dice. că nu
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puteă să trecă pe dinaintea frumâsci vile, fără să cu- 
gete ca față de un mormint: aci se odihnesco Vatia. 

Omenii din popor își dădea ilusia câmpici, așezând, 
cum vedem 'că se 'faco în “orașele moderne, câte-va 
ghiveciuri, cu flori la ferestre. Aceia crai adevăraţi 
filosofi, cari realisaii rus în: fenestra cum dice Martial, 
adică cumulaă în felul lor vi6ța, de oraş cu cea de f6ră. 
Cei cu dare do mână își făceait grădini pe terasele 
caselor lor, solaria, plantate cu arbuști și flori. 

Impărați preferaii şi ci traiul la ț6ră. Tiborii nu 
so simţiă fericit decât în vilele lui de Ia insula Ca- 

prea, (adi Capri), Adrian numai în vila sa, de la, Tibur. 
Vila, lui Adrian situată la 20 minute de podul pesto 
Anio Ponte Lucano nu eră vre-un petec de pămînt, 
ci conţineă băi, terme, o exedră, terase, bibliotecă; 
eră o reședință ca Versailles, în proporțiuni enorme, 
ruinile ci ocupă mai mulți kilometri. După archeologul 
Nibby întinderea ei ar fi fost de 10 kilometri. Dăm 
aci o vedere care o represintă după restaurarea pro 
pusă de architectul Daumet. 

- Bogăția imensă de obiecte de artă a acestui pa- 
lat, i-a fost fatală, căci cu începere de la secolul AVI 
se făcură, fară nici o cruţare, continuiă săpătură nu- 

mai pentru a oxtrage statue. | 

- Nici cu crudiţii n'a avut noroc, căci primul caro 
se ocupă de ea fu celebrul falsificator de inscripții 
Pirro Ligorio, ale cărui studii ai fost continuate, 
une ori fără indestul control, de Canina, și Piranesi.! 

Istoricii cari ne- ai vorbit mai mult de Adrian ne-a. 
spus mult bine și mult r&ă de dinsul. A fost acusat 
de multe greșeli, și do a, fi. fost gelos de opera lui 
Traian, tatăl săi de adopțiuno.. Adovărul este că
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domnia lui a. fost o epocă fericită, că aveă multe 
daruri și eră forte muncitor, dar că eră un caracter 
forte complex. Ceea-ce i-a mai făcut de sigur — şi 
cu drept cuvint — mulţi duşmani, e că afectă de a 
vorbi cu preferinţă limba grecâscă. 

Fiind concepţiunea, unui spirit din cele mai cu- 
rise ale timpului, cum eră Adrian, care călătorise 
în cea mai mare parte a imperiului său, vila -aveă 
un caracter deosebit. Când ajunse la 60 de ani şi 
când, la 136 d. Chr. se hotări să lase direcțiunea 
afacerilor publice lui Luciu Veru și apoi lui Anto- 
nin, se ocupă, trei ani de-a rîndul, să mărsscă și să 
orneze creațiunea sa începută, de mai înainte. logă- 
ţiile artistice îngrămădite acolo erai așă de mari, 
încât ai fost până în dilele nâstre o mină care a 

populat muzeele cu capo d'opere. Faunul de marmură 
roșie, centaurii 'de la Capitol, Musele şi Flora din 
Vatican și multe alte statui, reliefe și mozaice cele- 
bre, pe cari le admirăm, ai fost scâse din ruinele 
acelei vile. Diferitele ei părţi erati depărtate ca su- 
burbiile unui oraș și puse în legătură prin drumuri pe 

“sub pămînt (eryptoporticus). 
Acel împărat executase în vila sa până și o re- 

producere a iadului mitologic, adică a, Tartarului, şi 
a câmpiilor Eliseico, ceea ce ar arătă, cum dice cu 
drept cuvint d-l Gaston Boissier, «că contimporanii lui 
Adrian începuse a se îngriji mult de viaţa, de apoi.» . 

„Am dis că reprodusese până și iadul, credem însă 
cu cale a spune în treacăt, că architectul Canina, 
exagereză când afirmă că vila, lui Adrian a conţinut 
o reproducere exactă a pozițiunilor, văilor şi monu-
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mentelor diferitelor țări visitate de acel maro: călă- 

tor imperial. ” 

Acâsta, însemneză a atribui acelui suveran pla- 

nuri aprâpe imposibile do realisat. Canina stărue 

însă a asigură că s'aii executat tâte acele lucruri de 

necredut, fără a vede că ideile co le pune pe sema 

împăratului Adrian, nu pot fi împărtășite. Cum s'ar 

put stringe atâtea curiosități, atâtea minuni natu-.. 

rale și artificiale în mica vale, care se întinde la 

Tibur. Sparţian, din fericire, nu ne condamnă să cre- 
dem aceste exagerări, căci iată ce dice numai: îfu 

at în că (villa) et provinciarum et locorum ccleberrima no- 

mâna înscriberet. După acel autor dar—unul din scrii- 

torii istorici împâraților—Adrian sar fi mulţumit de 

a înscrie numele locurilor, orașelor, monumentelor ce- 

lebre pe cari le admirase. In sprijinul acelei rectifi- 

cări se mai pote invocă că d-l Daumet, architectul 

care a făcut restaurarea, vilei, a: observat pretutinde- 
nea, în ruinele liceelor, gimnazielor, pritaneilor ce le-a 

studiat, bolta romană. Presenţa acelei bolți ar des- 
minţi destul de elar aceste copii de monumente stră- 
ine, despre cari ni se dice că eraii aşa do fidele şi 
de exacte. (1) 

Suetoniii aveă și el o casă la ţară, relativ mică, pe 
care i-o cumpărase Pliniă cel tînăr, și îi plăccă să tră- 
iască acolo. Pliniii no spune că în acea vilă se oprise 

(1) Ceea ce confirmă acestă interpretare este că monumentul numit 
Canope, în amintirea orașului cu acel nume din Egipt, în vila lui 
Adrian dela Tivoli nu eră de stil egiptian ci ionic (după cercetările 
lui Sortais, la șesla francesă din Roma, v. Becue drchedlogique, Sept. 
1894, pag. 241), numai vasele și statuele, din cari un mare număr 
s'aii găsit acolo în secolul XVIII, eraii de stil egiptian.
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a artificial crescerea pomilor, și îl sucise. aşă în cât 
să iea diferite figuri. In parterul grădinci, morişorul 
representă, diferite animale cari se uitai unul la altul. 
Salustiii a dis despre risipitori: «pecunium  vezant» 
(sidea banilor.) Aci se pâte aplică cu o modificare 
acel cuvint, dicând: «naturam vezant» (gidea naturii.) 

Pasiunea de a av clădiri afară din oraș și gus- 
„tul de trait la ţară, se desvoltase așa de mult în 
cât: Oraţiii însuși, în una din odele sale, prevedcă 
momentul, când mania accea se va întinde asă, că 
nu va mai râmâns decât puţin pămînt pentru agri- 
cultură. - 

Tot așă se exprimă Senoca : 
«O bogaţilor, când veți încetă de a voi ca să nu: 

maj râmăe un lac, “pe malul căruia să nu se ridice 
vilele vâstre, nici un. riii care să nu aibă de-a lun- 
gul stă lux6sele vâstre locuinţe? Ori unde țișnesce 
un isvor termal, vă grăbiţi de a ridică edificii splen- 
dide pentru plăcerile vâstre; ori unde malul formâză 
o curbă, voiţi să așezați vre-un palat; ba nu vă mul- 
țumiți cu uscatul, ci aruncați zăgazuri printre ape 
pentru a face să intro marea în clădirile vostre. Nu 
o ţinut unde nu so văd lucind casele vâstre, când 
în virful delurilor, de unde privirea se plimbă pe 
vaste întinderi, când în mijlocul văci, dar aşă de 
mari, încât casa pare a fi un munte.» | 

Incă din anii din urmă ai Republicei, luxul şi des- 
| voltarea clădirilor, afară din Roma, luase proporțiuni 
din ce în co mai mari. | 

Vilele avuţilor în apropiere de Roma „se comparait 
cu palatele regilor persieni; iar plantaţiunile și par- 
curile lor întreceaă grădinile mitologice.
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O vilă antică, ca a lui Scipion la Liternum, saă 
ca. acea unde :sc. născuse „Ciceron, se mărginiă la o 
construcțiune simplă, de câte-va încăperi. pentru lo- 
cuit, cu apă în apropiere și nisce despărțiri de prima 
necesitate pentru aprovisionare și animale. Vilele celo' 
“nouc, asemenea, măreţilor chiparoși: printre: stufis, se 
întreceaii care de care a satisface. epicureismul col 
mai .reslăţat; numai -ca excepţiune mai putem află - 
vre-o vilă din acea epocă modestă, cun: eră de exemplu 
a lui Cneiu Pompeiu. 

  

  

    

Vilă la imalul mării. 

Bărbaţi dedați la cugelări roteospeclive, un Varro 
bună- Oră și alții, adese-ori admirat timpurile trecute 
cu: vița -coa cump&tată și modostele trebuințo ce 
aveai. 

Sigur e că do la înființarea imperiului, cu.acumu- 
larea, continuă a, averilor în unele mâni, luxul vilelor 
crescut forte mult; vorbind de vilegiatura la Romani, 
nu putem deci să nu menţionăm și să descriem câte-va 
din acele reședințe particulare de vară 

„Vila lui Sulla, deși una dintre cele mai splendide, 
cu t6te acestea eră cu mult întrecută de a lui L. 
Licinius Lucullus, cea de la 'Tusculum (Frascati). 

Alee umbrite de arbori permiteaii aci plimbări la
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aer curat, la răcâre chiar pe timp cu sore; iar gră-. 

dinile imense şi proverbiale, îngrijite cu artă și fineţă 

rară, oferiaiă în abundență fructe din cele mai deliciâse 

și străine; eloștee mari, întreţinute prin captarea, cu 

„enorme lucrări de artă a apei de mare, spre alimen- 
tarea numerbselor varietăți de pesci, desfătaii privirea, 

visitatorului, excitând şi curiositatea. 

“Interiorul vilei înfățișă o adevărată comâră de lu- 

cruri preți6se; capo d'opere ale picturii, sculpturii și 

ale artelor textile. 

Asemenea, bogată în ornamente şi lucruri de artă 

cră vila lui Ciccron cunoscută sub numele de Tuscu- 

lanum, cu mult suporidră celor-lalte vile alo sale de 

la Antium, Arpinium, Astura, Cumae, Formiac, Pom- 

pei şi Puteoli. 

Tusculanum, situată în una din regiunile cele mai | 

frumose- ale Italiei, şi destinată atât pentru recrea- 

țiunea, nemuritorului părinte al patrici, cât și pentru 

continuarea, în liniște a numersselor sale opere lite- 

rare, constituiă una din principalele sale preocupaţiuni 

în tot co priviă înfrumusețarea acelei vile cu decoruri, 

statue și diferite lucrări de artă din celo mai alese, 

adunate prin neobosita sa stăruință şi eminentul con- 

curs din partea amicului sâu Atticus, când se află 

la Atena. | 

Un deosebit .renume aveă vila lui Pliniu cel tînăr 
situată, la Tusculum. | 

Clima de aci pe cât de aspră în timpul iernii, tot 

atât de plăcută vara, undele Tibrului ce o străbăteaă, 

situațiunea sa în mijlocul celor mai salubre și roditâre 
regiuni, așezarea pe un mic platou și îndreptarea cu 

fața spre m6ză-(i dinaintea unei panorame din cele mai
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variate: tâte acestea îi dedeaiă un loc de frunte printre 
pleiada celor-lalte 'vile; interiorul ei însă eră și -maj 
luxos decât chiar al. superbei vile de la Laurentum, 
proprietate a aceluiași Pliniti. 

Iată descrierea și a acesteia după inseninăvile co ni 
le-a transmis Pliniă. | | 

Dac'am. pute vede într'o panoramă acele două vile 
ale lui Pliniă, ne-am uimi de mulţimea, clădirilor. Ro- 
manilor le trebuiă .mult loc şi corpuri de clădiri nes- 
fârșite. Architecţii dedeai o orientare diferită, încăpe- 
rilor, pentru ca să înfățișeze din tâte părţile o vedere 
frumâsă. Noi, ca, nisce vanitoși ne ocupăm mult de 
faţadă ; Romanii căutat „aprâpe esclusiv înlesnirea, 
contortabilul, pe caro însă îl înţelegeaii neaperat în 
multe privințe alt-fel de cât noi. Pliniă, de exemplu, 
are multe sufragerii, una pentru a prânzi singur, alta, 
pentru a stringe pe amicii săi, alta, pentru toți invi- 

“taţii. El caută, mai pre sus do tste, vederea, pers- 
pectiva, orizonturi mari, priveliștea, câmpici, destășu- 
rarea vieții ț&rănesci. Dintr'o parte so vede marea, 
din cealaltă, se aude, din alta iarăşi o pote audi 
fără s'o. vadă. Are apoi o. cameră, unde proprietarul 
o singur, nu aude nici un sgomot, pâte să lucreze 
fără turburare. Pretutindenea mosaice frumose, cu 
tablouri din cele mai grațiose, şi apă curgătore, lim- 
pede, abundentă, r&corâsă, care alcătueşce una din 
principalele podâbe ale acelei locuințe. Adăogaţi pe 
lângă . acesta, - băi, piscinc, jocuri de minge, portice, 
drumuri presărate cu nisip, unde se puteai plimbă 
pe jos sati în trăsură, un vast ipodrom, adumbrit de 
lauri şi de -platani, în tâte direcțiunile. 

Mai rar vorbesc autorii de şirul de chilii pentru
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sclavi. și de ergastula, ateliere și închisori adesea sub- 
terane, cari. însoțiaii vilele, precum se vede la J/ola 
di Gaete, şi în cari viţa eră pe atât de durerssă, pe 
cât: eră 'strălucitore a stăpânilor. 

Ast-fel eră vila unui om ca, Plinit, o care cu tote 
acestea nu 'eră, privit ca. . bogat, dar care nu voiă să 
se lipsescă de nimic din cele ce-i permiteă, averea sa 
modestă. 

  

  
  

        
  
  

  

"Vila Paurentium a lui. Pliniu după Canina. 

După descrierea vilei luă Pliniă, trecem la: trei 
alte reședințe: a: lui Polliu Felix din Puteoli (Poz- 

„zuoli), apoi a lui Maniliu Vopiscu aprope do Tibur (Ti- 
voli), în  fino a familiei Gordianu în direcţiunea Prac- 
nestei. 

“Casa de ţară.a lui Polliu Felix « eră, zidită pe un 
deal la Sovent, Un portic conduceă printi”o cale co-
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tită până la acea, reședință. rustică. Diferitele î încăperi 
deșchideaii priviri variate în spre mare și insule. Partea, 
principală. a clădirii eră. îndreptată cu faţa, spre Nea- 
pole. Marmură de tot felul, din Grecia, din Asia mică 
și Egipt impodobiă camerele. -Se puteaii admiră acolo 
picturi și sculpturi de ale maestrilor celor mai renu-.- 
miţi, amestecate cu portrete de generali, de pocți, 
de filosofi. - aa 
Casa, lui Maniliti Vopiscu aprâpe de 'Tibur, de caro . 
ne-a vorbit poetul Statii și Strabo, “cuprinăcă două: 
vile faţă în față pe liniștitele maluri ale riului Ani . 

(adi Teverone); î în apropierea,. ei, acel. fluviii se ros- 
togoliă spumegând- din înălţimea: stincilor. Acele lo- . 

cuințe crai așă de apropiate unele de altele, încât, 
după expresiunea, luă F'ricdlănder, locuitorii lor ar îi 
putut să-si întindă mâna de: la: un .mal la altul. O 
pădure: siul6să, - întreţincă, 0 încânlătore răcâre, chiar 
în. vremea 'căldurilor mari. Aurul, ldeșul, mosaicul, | 
piotrele” cele mai preţi6se slrăluciaii în tâte părțile. 
Vila. “Gordianilor. „conţincă,.basilice. de o mărime: de. 

ii "că sule. de piclăre (90 m.), terme. cum nu mai erai 
- altele: decât la "Roma, tâte cele- lalto. intocmiri în pro- 
porțiune cu acestea, ca întindere și ca, bogăţie de stil. 
Vilele antice nu prea se pot compară, cum observă 

„forte bine Friedlânder, decât cu unele din reședin- 
țele aristocratice din Anglia, de exemplu cu Waburn. 
Abbey a, ducilor de Bedford „—pe care am v&dut-o— 
cu luxul ci de edificii şi de sere. Acolo se găsesce o. 
imensă plantaţiune de azalce şi de rododendroni și 
un templu chinezesc împodobit cu marmoră și cu fân- 
tâni ţișnitore. Partea parcului consacrată păsărilor 
este atât de mare în vila aceea, încât conține o: 

3
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căscioră și un lăculeţ. Coliviile numeroselor păsări, 

în parte străine, sunt lucrate din ramuri de stejar, 

unite printr'o reţea de sîrmă. Intinderea domeniului 

cu castelul și cu dependințele e de patru mile ger- 

mane pătrate, (22.500 ectare.) 

La Warwicl-Castle, proprietatea comiţilor de Braig- 

water, sălile de recepţiuni format înainte de incen- 

diul, care le-a distrus, un șir neintrerupt de încăper 

de o lungime de 340 de piciore (100 metri). 
Şi în Rusia se găsesc reședințe boeresci, cari se 

pot asemână cu ale Romanilor, ast-fel e Alupka în 
Crimeea, care, când a trecut pe acolo Ilaxthauseni 

costase deja 7 miliâne de lei, deşi interiorul clă, 

dirilor nu eră, încă terminat. | 

In Notele despre viața egelui Carol al Românieă 'de 
un marlor ocular găsim, la data de /,, August 1869, 
următârele cu privire la palatul Orianda din Crimea: 
«Acel palat -a fost construit în stilul grecesc, după 
planurile lui Stiiler, pentru: Împărătâsa, Maria 'Teo- 
dorowna (mama, Impăratului Alexandru al III-lea) ; 
e despărţit de Livadia printr'un pare de două verste. 
Palatul e măreț, şirurile de colâne albe, cu cari e 
împodobit, produc un minunat efect în mijlocul ver- 
deții.» 

lar la data de %/,, August se vorbesce tot acolo de 
Alupka, care aparțineă principesei W'oronzof, care a 
rugat pe Regele nostru a veni la o serbare dată în 
ondrea sa. «Splendârea parcului și castelului realisâză 
tot ce fantasia își pâte închipui mai frumos. Din- 
dărăt se ridică o stincă înaltă, Ai-Potri, ale cărei blo- 
curi se scobâră pînă la malul mării; din ele s'a for- 
mat în. grădină cu .0 artă minunată terase.»
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Stilul castelului e niăreț, clădirea, de marmură verde, terasele și scările de marmură albă, totul stră- lucesce ca un palat fecric din țările orientale. Plan- tele cele mai frumâse ale tropicelor orn6ză parcul. Din cele 'dise reese că Romanilor le plăceă, să înalțe clădiri măreţe, sub imboldul mândriei, care făceă pe acei stăpânitori ai lumii să crâdă. totul cu putință și să voiască a, stăpâni: natura ca Și Omenii, aşa că obțineati aprope minuni de. la dinsa, și cu o repediciune uimitâre. Divitias profundant în eztruendo mare, risipesc O avere pentru a clădi pe mare, dice Salustiu. Dezobry (Rome au siccle d Auguste) : crede însă, că asemenea clădiri alipite de mal sa înain- tând chiar în mare se justificai prin motive igienice, ar [i fost adecă mai sănătâse. - 
Sentimentul roman de dominaţiune ni-l exprimă, bine Staţii în descrierea, vilei luj Poli Felix, de care am vorbit mai sus: | ! «Acolo unde se întinde o vale, eră un deal, acolo unde vă plimbaţi la adăpostul unui înveliş eră un pustii oribil, unde vedeţi pomi înalți, nu eră, nici Pămînt, Priviţi aci pentru. a, vedâ. cum pămîntul în-. vață a purtă jugul, cum un palat. înaintâză, și mun- tele se depărteză, ascultător de poruncile stăpânului.» Mulţi particulari cu averi mai mici se ruina pen- tru a se ridică la nivelul aristocraților, Ast-fel unul din acei nesocotiți, vădând pe un consul care aveâ o vilă splendidă, aprope de oraș, zidi şi el una la; aceeași distanță de Roma; consulul. aveă o planta- țiune de lauri pe moșia sa, descreeratul nostru își face și el o Plantaţiune de castani pe moșia, luj, - Risipa extraordinară, a materialelor colorate celor
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“mai scumpe este caracterul cel mai pronunţat al 

ăcelor edificii câmpenesci din epoca. imperială. Păr- 
"țile aparente ale clădirilor erau lucrate în marmură 

și porfiruri de tote nuanțele. Bogaţii nu se mulțumiait” 

a împodobi casele lor cu fresce, ci, pentru că acestea 

erai scumpe și de o durată nedefinită, căutaii să îm- 

podobâscă mai ales podela cu mosaic. Am spus mai 

sus ce multe .mosaice se aflaă în vila lui Adrian. 

  

    

  

             
    

Vilă la malul mării, compusă din mai multe clădiri legate prin colonade. 
„(După o frescă pompeiană). 

Numai graţie acestui gust al Romanilor ni s'a trans- 

mis, sub forma acâsta, unele tablouri celebre în an- 

tichitate. Num&rul mosaicelor de artă trebue să fi 

fost nespus de mare, căci neîntrerupt so mai des- 

coper. lată descrierea, uneia din cele mai recente des- 

coperiri de acest fel, extrasă din Rerue Archeologique -
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(lan. — Febr. 1894) făcută la Udna în Tunisia, pe 
locul unde so ridicase o mărâță vilă romană. | 

«Prima sală descoperită, plecând do la, Est, presintă 
o mosaică de sticle colorate pe un fund de marmoră 
albă : ca înfățişeză o serie de animale sălbatice sati 
domestice, din cari trebuo să citim un elefant de 
răsboiii cu colţi amenințători, un armăsar cu înfăţi- 
are mândră, un leopard cu părul lucios și nuanțat, 
imitat printe'o- combinaţiune discretă de cuburi cu 
colori vii și în' tonuri inchise, ornamente do foi 
de acantă cu încovoituri largi terminate cu capete 
de Ici, cari despart diferitele grupuri și tot do-odată, 
umplu golurile dintro ele. ii 

«La sud de acea sală se află a doua încăpere; 
pe pragul ci c înfățișată o vinătâre cu cai; la drepta 
tabloului, un iepure și o -vulpe fug “cu salturi des- 
perate, urmăriți de aprope de' doi copoi din Africa, 
doi slughi, ale căror nume artistul a avut grija să 
ni le spuc, Ederatus și Mustela; doi vinători fără 
arme urmâză călări, pe. armăsari de Numidia, fugind 
în g6na.maro, și pe. cari îi mai zoresc cu vocea și 
cu gestul; unul are un bicit, cel-lalt o biciușcă. După 
dinșii alârgă sclavul, care a dat drumul cânilor și 
care ține în mână curelele lor. Totul. e bine grupat 
şi are multă mișcare; starea de conservaţiune e per- 
fectă,. | | 

«După ce trecem acest prag, pătrundem întrun 
atrium pătrat de 10 metri... și acestă sală e par- 
dosită cu mosaică. Perimetrul e ocupat de motive 
geometrice, stele. și rosaţe. Mijlocul e reservat pen- 
tru un subiect mai important, într'un cadru. dreptun- 
ghiular de 5 metri pe 6. Bordura se: compune de o 
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ghirlandă de flori și de fructe variate, analâge cu 

aceea a mosaicei celei "mari din Susa, dar superidră 

ca execuţiune. Disposiţiunea decorativă aduce cu a 

mosaicei cele mari din Kourba (Curubis) scâsă anul 

trecut și transportată la Museul din Bardo de servi-: 

ciul antichităţilor. . 

«La cele patru unghiuri sunt vase mari, decorate” 

cu un cortegiii de femei drapate, cari se ţin de 

mână, poate muse. La fie-care colţ răsare câte un” 

trunchii de viţă ; - ramurile lor încărcate cu rod 

şi cu foi se unesc și se încrucișâză “formând o 

boltă, înverdită, printre cari sboră pasări și un întreg 

cârd de Amoruri culegători, vre-o două-deci și opt 

de genii cu cărnuri rose, forme grăsulii și aripi iri- 

sate. Ei circulă din ramură în ramură, umblând 

după câte o trebă: unii so lasă pe ramurile, cari se 

încovâie sub povara lor, pentru a culege ciorchinele 

cu cosâre; alţii încarcă strugurii în coşuri pe cari 

le duc apoi pe umere până.jos sait le lasă jos cu 

sfori, alții, în linc, sejocă cu paseri.pe cari încârcă 

să le prindă și cari une-ori se apără cu lovituri din 

cioc. 

„«Aceste scene variate, de o graţie şi de o delica- 

teță încântătâre, sunt dispuse într'o desordine apa- 

rentă, dar forte simetric, în jurul unui tabloii central, 

orientat așa încât să se vadă încă din prag. Pe cât. 

se pare, represintă pe Bacchus dăruind pe. Icarius cu 

viţa. Deul, așezat ceva. cam înapoi, e înfățișat ca de 

obiceiă în-chipul unui tînăr cu figura fără barbă, cu 

părul lung prins cu o corână de ederă și călând în 
zuluti liberi pe umeri. E îmbrăcat cu o manta ușoră, 

“care nu apără decât: partea de jos a trupului, lă-
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sând descoperit torsul cu forme rotunde și moi, aprâpe 
feminine, cu mâna stângă se sprijină pe tirs, cu cea; 

* drâptă lăsată în jos întinde o cupă (cantharus) unci 
capre. Dinaintea lui, la stânga, o persână îmbrăcată, 
cu o tunică, scurtă, un sclav, presintă o ciorchină 
lui Icarius, care șede pe un scăunel pe primul plan al 
drâpta. Eroul e imbrăcat cu o roche cu mâneci, care-l 
înfășoră preste tot; are o barbă nâgră, păr abundent, 
ținut printr'o diademă; în mâna sa stângă ţine un 
sceptru lung, po când întinde mâna dreptă pentru a 
primi darul ce-i face deul vinului. 

«Executarea, tabloului acestuia, fără a fi pertectă, 

este totuși forte îngrijită; i se pote: reproşă lipsă de 

perspectivă, o disproporţiune evidentă între diferitele 

persone, dar fie-care luată în parte e bine tractată; 

desemnul e corect, modelarea, corpului lui Bacchus mai 

cu sâmă e bine făcută.» 

Gusturi așa, de scumpe nu se puteaii generalisă 
decât într'un Stat ca Imperiul roman, care cuprindeă, 
tetă, lumea cunoscută pe atunci, şi cu înlesnirea de 
a aduce pe mare pietrele rari din tote țorile udate 
de basinul Mediteranei. 

Dar cum își întrebuințat Romanii timpul, când se 

“aflaă la ţară? Să ascultăm ce ne spune în privința, 
acâsta, Plinii cel tînăr, în explicaţiunile către prietenul 
săii Fuscu. «MB întrebi cum îmi împart diua pe moşia 
mea, din. Etruria? 

«M8 deștept când pot, de obicei la prima, oră, (1) 

(1) Prima oră însemnă la Romani prima după răsăritul s6relui, ceea 
ce eră vara cam 50.42m. de dimineţă şi iarna 80.17. Romanii nu se 
serviaii în viaţa civilă de dre exacte și egale, ci împărţiai tot timpul 
de la răsăritul sorelui la apusul săi în 12 ore şi restul asemenea în
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câte-odată mai inainte, rare-ori mai lârdiii. Las fe- 
restrele (1) închise, căci liniștea și întunericul lasă 
spiritului tâtă forța sa; nefiind distras de obiectele 
din afară, cl rămâne liber și stăpân pe sine însuși. 
Nu voii să-mi supuii spiritul ochilor, ci ochii: spi- 
ritului, căci pe câtă vreme nu sunt impresionați. de . 

  

  

      

        

  

  

  

Tinăr cetind o carte, rolumen. Alături e o bibliotecă. 

alt-ceva, ei nu văd de cât ce vede acesta. Dacă am 
vre-o lucrare începută, mă ocup de ca; îmi aleg ex- 
presiunile ca și când ași scrie și corectă. Lucrez, 
când mai mult, când mai puţin, după cum simt mai 
multă sai . mai puţină înlesnire pentru a compune 

12, De aci resultă că la 23 Decembre ora lor eră numai de tim.30:. 
jar la 25 Iunie de '75%.30s- Pentru măsurarea timpului aveati cadrane 
clepsidre şi mai târdiu și orologii idraulice. . : | 
(2) Până la Winckelmann, deși autorii din ultimele secole menţio- 
nase sticla, se credeă că ea nu eră, întrebuințată la case şi că glamu- 
rile ar fi fost de mica (lapis specularis). Săpăturile din Pompei şi din 
alte localităţi-aă dovedit însă in chip ncindoios că Romanii aveai fe- 
restre cu giamuri de sticlă, cel puţin în clădirile lor de lux, de cari 
tocmai e vorba aci. 

bă
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și a ține minte. Chem apoi un secretar, deschid fe- 
restrele și-i dictez ce am compus. Plâcă, îl chem & 
încă o dată și-l congediez din noii. La ra a, patra 
sai a cincea—căci monientele mele nu sunt împăr: 
țite aşa de regulat — după cum e vremea, mă duc să 
mă plimb într'o alev sati o galerie și urmez de a 
compune și de a dictă. După aceea mă suiă în iră- 
sură, și acolo schimbarea deșteptând atenţiunea mea, 
m& apuc iar de lucrarea începută, pe când cram cul- 
cat sait mă plimbam. Apoi dorm puţin şi iar mă plimb, 
cetesc cu voce tare vre-un discurs latin sati grecesc, . 
nu atât pentru a-mi întări vocea cât pentru pept, 
dar acesta [olosesce și vocii; mă plimb încă odată, 
mă frec cu unt-de-lemn, fac puțină mișcare, icaii o 
bac. In timpul mesei, dacă sunt cu nevasta, sai cu 
un mie număr de amici, mi se face o cetiro. După 
prânz vine câte odată vre-un comedian sai vre-un | 
cântăreț cu lira. Apoi m& plimb cu Gmenii, cai lu- 
cr6ză în casa mea, printre cari sunt unii forte învă- 
țaţi. Sera, trece aşa înti'o conversaţiune variată și 
diua, de și forte lungă, a trecut destul do repede.» 

__ Cum se vede ocupaţiunile, la cari se dedeă Plinii, 
„nu erai nici de cum câmpenesci. 

| „Dioclețian cultivă la ţâră lăptuci, după co se le- 
pdase de sarcina domnici. Pliniii nici nu so gândiă 
să-și lase stiletul de scris pentru a udă prin gră-. 
dină. Chiar la, vinătore luă tăbliţele cu sine. «Veţi 
vide și vă dait voe: rideți cât poftiți. Acel. Plinii, 
pe “are-l cunosceți, a prins trei mistreți, și încă 
din cei mai mari. Cum? el însuşi, mă veţi întrebă? 
Da, el însuși. «Și să nu credeţi că lenea mea a, sufe- 
rit mult pentru acâsta. M6 aşezasem lângă pinze;
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„nici par, nici săgstă n'aveam la îndemână, nimic 

decât un stilet și tăblițe. Visam, scriam şi mă con- 

solam Gă voiă plecă cu mai multe pagine scrise în 

loc de a plecă, cu mânile gâle. Să nu dispreţuiţi acest 

fel de a studiă Nu vă puteți închipui câtă vioiciune 

dă spiritului mișcarea corpului, fără a mai socoti că 

“umbra, pădurilor, 'singurătatoa și adinca tăcere ce- 
rută la vinătâre sunt fârte bune pentru a face să 

"se ivescă, cugete nemerite. De aceca să mă credcți, 

când vă veţi duce la vinătâre, aduceţi coşuleţul de 

“merinde și plosca, dar nu uitaţi tăblițele. Veţi vede 

că Minerva nu iubesce munții mai puţin decât Diana.» 

Vedem că în vilegiatura unui literat .ca acesta. 

lipseşce cu totul distracţiunea teatrului de amatori, 

așa de răspândită la moderni. Causa e probabil cu- 

“noscuta lipsă de stimă a Romanilor pentru actori și 

puțina pasiune pe care o aveau, cum se scie, pentru 

teatru. | 

Dar tâtă lumea nu.e literată, ca să facă vilegia- 

tură ca Pliniă. De aceca iubitorii de viaţă la ț6ră 

își întrebuințaă timpul liber, cum fac și contempo- 

ranii nostri, cu diferite jocuri, plimbarea pe jos, înno- 

tatul, călăria şi vinătorea, etc. 

Jocul cu mingea (sphaeristicum), care eră exerciţiul 

de predilecţiune al pontificelui Scevola, al lui Ce- 

sar, al lui August, al lui Mecena, al bătrinului Spu- 

rinus amicul lui Pliniu, al Împăratului Alexandru 

Sever; jocul cu zaruri (grecesce 1004, latinesce tesse- 

rae) forte vechii şi tot așa de popular în Asiria și 

în Egipt ca mai târdiu în Grecia si la Roma, șahul - 

--(zerzsiu), atribuit de Greci eroului lor Palamed, și 

alte jocuri de aceeași natură erai asemenea mult usi-
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tate la, ţâră. Romanii aveaii două -diferite jocuri de. 

felul șahului, pe cari le jucaii pe tabulae. cu casiere; 
“ludus latrunculorum și ludus duodecim scriptorum. Am- 

bele se jucati cu piese de diferite colori: în primul eraii 

pionii, mandrae, și piese de val6re mai mars, latrones. 

„Duodecim scripta trebue să fi avut asemănare cu jo- 

cul nostru-fallele, de 6re-ce eră o combinaţiune. de 
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Scenă intre doi jucători, din cari unul aruncă zarurile. 

Artistul ne-a dat și dialogul lor. 
o — Esi. | 

— Aon res, duas est, 

(Găsită la Pompei.) 

zaruri, po cari lo aruncă la rindul s&ă fie-care jucător 

și de calculi (piese), pe cari le mişcă pe o suprafață 

împărțită în 24 de case. Sai găsit în Italia (1) un 

mare număr de tabella cu împărțiri și însemnări bine 

conservate. 

(I) Numai la Roma s'aii găsit peste 100 de table de joc cu in- 
scripțiuni. Ele aii fost studiate de eruditul italian Bruzza (Zarole lu. 
sorie del casiro pretorio, 1817). Cuvintele sunt afară de câte-va prea



44 

Plimbarea pe jos sat călare, în trăsură sai în 
lectice, pe sub arcade când cră vremea rea, erai 

o asemenea o petrecere pre- 

dilectă; partea unui parc 

reservată pentru plimbări 

cu lectica se numiă gestalio, 

precum vedem din unele 

scrisori ale lui Plinit. 

Trebuce să mai notăm 

  

Lectică. gustul Romanilor, mai cu 
Nu există nici o repre- semă când se afla în vile- 

sentare grafică autentică a , Ş a s acestui obiect; gravura de faţă Biatură, pentru sărit, luptă, 
e reconstituțiunea făcută de  pugilat și alte exerciţii vio- 

Ginzrot după descrierile autorilor. lente, darea la, țintă cu să- 

geți, pentru bărci şi înnotat. Din copilărie încă exor- 
„cita Ja aceste deprinderi pe fete ca și po băcți. 

Ca semn de respîndirea,. înnotatului vedem, că 
Properţiii sfătuiă pe Cintia să se arunce în apă mai 
bine decât să asculte de la mal, ca o copilă r&s- 
fățată, ademenitorele cuvinte ale tinerilor. | 

  

rare excepţiuni, de câte șese litere. lată două exemple reproduse, 
după Manualul Marcquardt-Mommsen: 

Patris | li 

Servus Plenus 

exivit | arator 

Vincis | Gaudes . 

Perdis Ploras 

Efeter | Clamas 

Prima s'a tradus aşă:, Precum un sclav pote deveni mare proprie- 
tar, dacă are noroc, aşă te. poţi: îndvuţizcu: acest joc. - 

A doua nu oferă nici o groutătă, dăca se admite că efeter (sai pote 
Ffeter) este o prescurtare! pentru felitităr: când câștigă, te bucuri 
când perdi, plângi, -strigi ::.noroe.— In volumul 8 din C. 1. L. se gă- 
sesc reproduse acele. tăbele.: în | : SIR - 

ze aa dem spa 
a îi     
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După Suetoniă, August învăţă el însuși pe nepoții 
s&i înnotatul la ţâră. Agripina scăpă de mârtea cei 
se pregătise po corabia înșelătore, lucrată din po- 
runca lui Neron, numai pentru că putu să ajungă 
înnotând la mal. 

   
Luptători după un basorelicv din Vatican. Coşul răsturnat a conţinut 

nisip fin, cu care Şi-aii presărat corpul, 

Vinătârea eră forte râspindită, cum scim de la Vir- 
giliu, care ne spune în Georgice, ce “calități tre- 
buo a căulă pentru câni dei vinătore. 

Aceste craii principalele desfătări ale Romanilor 
la ț6ră. 

“Ca conclusiunie „putem dice, că viața! lor] la,  ț6ră nu . 
„diferiă mult de cea de acum, cu tâtă agitațiunea la 
care se dedeaii, şi dacă tâte gusturile sunt în “na- 

„tură, din cele ce preced se vede, că nu este nimic 
tocmai not sub sore (nihil nori sub sole). 
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