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PREFAŢA. 

Vec)â11<l aeestii broşinră în linrnha Hellenă, şi 
co11siclerând importanţa el din puutul de vedere 
archeologic, mi wm propus a o traclul'.e tu limba 
Rom{wă, <·11 s<:op de a face cunoscut ace�te epi
grame Românilor cariî nu a avut ocasiune de a le 
studia. şi cun6sce; câc'f nu rnaî puţin de alte na
ţiunT, ace.,te eµigrallle ca şi Co11sta11tiuopole-despre 
cari se trate�lă ad --merită sil fie cunoscute şi stu
diate şi de RomâniI de 6re cP şi dânşiI au 6re
care interes, tiind-că focu parte integrantă din ori
gina acelol' imperaţl Romani carr afl imperaţit tn 
Constantinopole. 

Nu am µl'etenţiune de a o reccmanda; meritul 
el se µ6t.e aprecia de orl-cine amator d� sciinţe, 
şi mal ales de uiiruaţiI competenţi ln asemenea 
materie. 

Deja fiiu-1 publicată în limba Eugleză-dovedesce 
cum c[t rnentă a fi publi1·ată şi în liniba Rumâuă 
şi cre1U cit să iutereSl'.\le pe RomâuiI ma.I rnult de 
cât pe Eu�leziI şi alţi; aşa fiiud pentru ce să nu 
le studiam �i cun6scem şi 1101 Româuil? 

În traducel'e am conseryat regula nutorulul tn 
arangeament.ul epigramelor, şi ui'am îndeletnicit 
spre a 'I da puţ,in mai esplicativ sens, separând 
materiele epigramelor Am pus aceste epigrame tu 
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iimba Helienă, după currl et'aiî în anticitat� şi cum 
· se află în Anthologia Hellenă, iar aleture cu fie-·

care epigramă. şi esplicaţiunea el în limba Româuă,
ast fel ca să fie înţeles. cu înlesnire subiectul lor
şi scopul pentru care era făcute. Iar la unele cu
vinte am făcut note esplkative pentru uni'i din
lectorr carI nu le ar scie.

Traducend dar acestă broşiură în limba Română
am fermă convicţiune că uu mă va critica lumea
literară pentru defectele ce ar găsi în traducere,
pentru ca în lipsă de că.rţl ajutătote, am făcut pe
cât 'ml permise puterea.

P. P. Ki'11sf rnge/111u. 

Corn,t1rnţa, 13 Decembre 1880. 
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CONSTANTINOPOLE 

Dupe epigramele din Anthologia Hellenă. 

Fiind ,·orb{t despre Cu11stanti11opule clupe Epi
gramele t!i11 Anthologia Hellen:1, 11/î. scurt.:l descrie
re isrorir.,1 a Bisa11ţi11luT <'e rnaI in 11rrnh s'a 11urnit 
Co11stanti11oµole, mi se pare că 1111 este fără de 

scop î11 formri de introd11cţi11ne. 
Bisanţiul, oraş pe Bospornl 1) Tracicfl fondat 

de Megare11iI 650 ani în_. de Chr. se �ice că 'şl a 

luat numele de la Bisant, capul colo11ieI şi tifl a 
Iul Neptun. Era aşe�at pe tloue d<ialnrl şi t:ircom
feri11ţa sa era de patrn-�ece de stadiî i ). Posiţiu11ea 
sa potrivită aş(·�ată la intrarea Portului Euxin 3)

l'afăcut locu de mare î11S('ll1J1ătate comerciulă. S'a 
luut î11 stepâ11ire de Pa11-;a11ia în urma lupteT din 

Platee 479 · auî în. de Chr. şi se predomina une
ori de A the11ie11I, şi altă dată de LacedemonieniI 
î11 iutervalul n•sbelulul Peloponisian. Lacedernonir 
s'a gonit diu Bisanţiu de Thrnsilml la 390 î11. de 
Chr. când oraşul a remas iudepeudeut pe ("âţi-va 
anL Dupe aceste s'a supus alternativ la Macedo-

'}. Strâmt6rea sei'1 Caualul prin rare (de scurgt') comunica Ma
rea negră cu Mediterana. 'J. Mesură de lungime distanţa de 600 
pici6re Hcllene seu 125 pa�i. _3J. Marea Negră. 
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tnenl şi Romaul. La resbelul comun d'între Pros-
ceniu Nigru şi Seviru s'a supus âuteiii; şi s'a cu
cerit de Severn 196 d. Chr

_. 
dupe un asediu de 

tre'i anl când parte din el s'a devastat. Pe lânp;ă 
acestu s'a clădit oraş nou de Consta11tin cel Mare 
la 330, care l'afăcut capitala ImperiuluI şi l'a nu
mit Constantinopole clin numele seii. Clădit pe 
şepte dealuri' s'a divisat in 14 despârţ.irr (regiunr) 
şi s'a îmfrumuseţat cu diferite clădirI dupe imita
ţiuuea capitaler lumel Romane. Lungimea sa cea 
mal mare era apr6pe 3 mile Romane, iar circom
ferinţa· din nil.untrul \liduri lor 13 seQ 14. Urma a 
fi capitaia Imperiul111 Roman in Orient penă la 
cucerirea lul de către Turcî pe la 1453 d. Chr 

Acum dar voiă trece la Epigramele dupe An
thologia Hellenrt 

Esistă 11umes6se AnthologiT; clar aci este vorba 
despre Anthologia care se nnmesce Hellenă, 1n care 
se întempină tote epigramele despre antica Cons
tautinopole. 

Scriitorii de dicţionare în dicţionarele lor �ice 
că „Anthologia este colecţiune de fl.orr" aaemenea 
se nnmeii Anthologil colecţiu11ile de poesiT miel· 
Hellene (rnaI a Ies de epigrarue) de diferiţ1 autorl 
pe care vr'un editor le a adunat şi a compus in 
un fel de bu('het. Cea d'ânteiii s'a făcut de Me
leagru din Gadirl 1) pe la 100 anl în. de Chr.

'). Un ora� diu Palcstiua. 
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Însă acestă esplicaţ.iune incă este insuficientit 
pentru noI; dedi dit:itinctivamente anthologia este 
colerţi11ne de epigrame, ce este epigrama? Şi 
a ceştî i n vi'i ţaţî µrof Psor'f ne spu nP- că „ epigra
ma este maî ales aclre:,:;a a numeh:i· poetnlllf t11mT 
lucrn <ie artri. seu a dedicatornlur vre une'î dedi
cnţiun'i" 1) şi fiind eă aceste afost ca dP. pri11('ipiu 
scrise în vers din antichitate ·z ). Epigrama era ase
meuea poema din pnţ.ine !init şi rnaî mult în ele
gii espunencl în scurt 6re care eveuirnellt particuhu· 
sei'L vre-uă. părere. 

Anthologia Hellenă coprinele apr6pe 4500 epi
grame de 300 apr6pe autorî. Acet:ite epigrame, 
dnpe cum am Qis, sunt espune11 sumarie vre unui 
unic eveuiment seu vre une1 părerL Iar acum tre. 
b11e să spni1i ce înţelegn prin numele „Constanti
nopole clupe Anthologia Hellenă seu <lupe Epigra
mble diu Authologia Hellen/i .. " 

Aşteptaţ'f p6te s'au�1iţl tote cele despre bisericl 
şi clădiri şi a diferitelor lor caractere? De va fi 
ast-fel, vă înşelaţî. �11 pentru că nu am marturii 
despre unele din clădirI; am ceva a spuue despre 
<'le, dar 'mI aduc aminte ce a QÎS un antic poet 
Helleu despre c0răbi1 şi cetăţî. 

'.Q, ov<J'iv ovJs '7lV!?)'O, ovăs vecii,,

''Ee'fJµo;· U.1,0'gCOv .u.1] O'UJ.J()l,XO'L�'JJ'l:0)1) ; uw, 

') Erodot 5, 59. ') E1odot 5. b9. 7. 2�8. Tucidid G. 54, 59, 
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,, Corabia este nimic fără echipagili. şi cetatea 

fără j) guardă." 
Ast-fel şi un oraş este nimic făr/1. locuitori1 Iul. 

Nu '1111 propuiO s[t vă da(t vre uă ast-fel de co
rcspuu�let6re figurii, pc care puteţI redea în hulele 
palatelor şi în alte prirţI, veuere rece de dadirY, 
sM de uscat şi apă fără figura vre uneI viî, CJ·eaturL 

Acum să ne aducem aminte cii Anthologia este 
buchet; decî o sit rorbes1: cll'Spl'!! flori'. Decă î11 
ciirţ'i se închidea fior'i ele t·,\111p, ca aceste florT ale 
poesieI, ce an fost de atâte suti111I ele a111, abia 
era să 'şr pastrec;Ie buna fa.ţ,a seu parfumul lor; 
însă florilG cele din grădina literelor remâ11e pentru 
tot cl'auua verc;Ir, pe când tot ce le î11co11giura 
vr'uri dată s'a uscat şi a trecut. Şi însa nu pre
tind a vă preseuta florile cu col6rde lor antice, 
seu cu adeveratul lor parfum; aceste era sub 
pressa tipografiel; le veţl găsi îndestul lipsite de 
esbteuţ,a, am curagi11 a spune; însă mi s'a părut 
că liind aicT, respirîud acelaş'i aer, pe care ele uă 
dată respira, şi dobâ1Îdi11d de aceaşr sple11d6re a 
s6relu1, care le a ridicat altă dată la dulceaţa şi 
cea mar înaltă col6re, puteţi prin viue imaginaţiune 
să le reînviaţl şi să vft închipuiţf car1 era col6rele 
lor înainte de a se vesteji, şi care era parfumul 
lor pe când era întregiL Veciuătăţile aceste, de 
cari ne încongiurăm ne vor ajuta ca să reinvi:lm 

1) Sof'ocle Edip. T. 56.
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pe vestejitul buchet şi să înţelegem catn obsctlr 
cu ce se asemeuan câud s'a produs <le prini:t-dată. 
Aµlecaţ,i-vă dar puţin la săriicescul meu buchet. De 
sigur ca grădinar tiillporar trebue st1, ,lien ceva 
despre proprietăţ,ile pe când le scot. la l11111ină. 

llaî ânteill dar de la Bospor (de la grecesce 
�Q6�-n:6p,:i:;) care însPmnei;"Iă trecerea LouluI, şi pe
uii astăi;"II acest înţeles este re111as î11 vecinătatea 
Turnuluî Feciorei, care se numesce deLarcadera 11.11 
Paşa, de către TurcI Ochius-liman 1) Tradiţiunea
Hellenft era că uă eroină anume Io s'a transfor
mat îu junică 2) de frica Erel 3 J. Chiuuiuduse de 
l>trechea se rătăcia din locu în locu smintită, 
şi se �ice că Bosporul s'a numit ast-fel pentrn ca 
ea l'atrecuf înotfmd. Dupe cum şi Turcii, în ue
sciinţa, au conservat povestea 'rnithologieI Hellene. 

Acum Epigrama ce voescu a espune este tot 
d'uă data epitafii1 seu iuscripţ.iune mormântală.. 
S'a scris sub statua uueî junice, ce sta în posi
ţiunea care rei1 se uumesce turnul luî Leandru, iu 
gura strîmt6reL 

Statua juniceT s'a pus acolo ca simbol al rnen
ţiouate'f figure, fiind-că numele eI era juuică (Da
malis) 4 ). Dam,ilis era socia AtheneuluI amiral

1) Portul Boului. 2) Juuica de vacă sei'1 juncană, viţea.
3) Juue'î. ') Damalis in limba Helleuă se numesce junica seu

viţeoă.
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Hares, care nu a reuşit la î11treprinderea sa de- a 
da ajutor l3isauţiulu1 34-1 în. de Chr. când se a
se<lia de Filip, rt'gele MacedonieL 

Statua vorbind cu atractiva libertate din acest:l 
colecţ,iune la tot frlul de creaturl fără suflet, eon
servă drepturile sale escepţionale a însuşi juuieic1 
eY, şi negrt or"f-ce identitate cu menţionata ju
nica de Io. 

La junica de vis-a-vis ele Constantinopole 
(sei'1 clupe altă elliţiune) la junica ce sta vis-a-vir, de 

Bisanţiu în Chrisopole. 

- 'bazd-17<; OVX ti/lt {300<; -Z:V7UJr;, ov/J' an' f/lEIO
x).17( mu a11rwno·v BounO(! tOP 'ITD.1qo;;. 

Xli!PTj11 yal_) TO na{!Ol,{TE ffa12v, xoJ.oc; r!J.,u;cv ''He17, 
E<; </Jrx[!OI'" �IJ1: IJ' eyw Krn{!O'lTtr; ei,ut, 'PEXVC:. 

Ei'.1•frie; �-p Iii Xa{!17-Z:oe;· E7TI.W/1 IJ' 01:' F.'111.WE'P lxcî1•or; 
1:17/Jz, </J1).mnclw·v anlmx).o,; (JY.t�q SW/1.

BodlJIOP ui Y.rtl.w,u' iyw w, 'l:(În· 'PV11 cN X1lr:17rn,;
1;vvfrr.; 1mlf201.r; 1:l[!110,u.ru ri,ucr,od(! rt1.,;.

(Esplicaţiunea). 

,,Nu sunt acea junică Io, şi marea acesta d' ina
inte nu se nurnesce Bospor de la mine. Io s'a 
îmbrâncit la Faru 1) de mânia Erer, Checrops din 
Atică era tatăl meu, sociul meu Hares a venit 
aicI 1m făra de mine a socieI sale ca să se lupte 
contra flotei lu'f FIiip. Ast-fel eu care mii, 11ume�m 

') Uă mică insulă lângă- Alexandria pc ca!'ll Ptolemet1 II a 
înalţat un turn de marmoră., la verful căru, rra un felenar nnmit 

,,Faru" care se vedea diu distanţa de 300 stadii. 
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ma'( de mult Damalis (j11nică) iar acum soţ.ia luY 

Hares mă bucur de frum6sa şi dragălaşa prive

lisce şi a ambelor coutinent.e." 

Afost şi alt însemnat monument, care într' ade

ver stând în strimt6rea, însă rostind un eveniment 
antic al istoriel sale; era uă fig11ră zugravită pen

tru amintirea podulu'f de bărc'f care s'a construit 

de către Mandrocle din Samos pe strimt6rea, pt·n

trn trecerea 6stel Regelul Persilor Darie care la 

508 în. de Chr. a întreprins uă espeJiţiune ÎN 

Sciţia 1 ). Acestă figură s'a depus la Ereii seu
templul Ere'i'. în insula Sarnos. Dupe cucerirea Io-

11ie1, Samos a devenit scaunul artelor şi Ereul cu 

desăverşire hală de figure. 

La epigrama ce s'a rlepus la Ereli care era prescrierea 
pentru unirea Bosporulu'f. 

Bo(J'!lf)(!O'JI ix,9-vOE/l'Ul yecpV(IOJ(J(l<; &11i017xli 

Mrt·JJtÎl)UXl,E17<; "Fi{} I) [11117!Uluv11r,11 crxEM17,,;-

-i0 µl,, Jr) (J1:iq,rwo11 'llE(}t,l9·e/r;, ..L('(.,'-ltO/.crt CfE XV!Îo,;, 

Llrt(!6tfJ1J (lcun.Uo.H,' txuUar.a; xa-i1x. ·11ov·P. 

(Esplicaţiunea). 

,, Acestă figură Maudrocle a depus'o la Era ca 
să arate cum a putut se podescă pe Bosporul cel 

plin de pesce; pentru acesta dar dâusul s'a îucu-

1) Dupe istoria Română ai;estă especliţiune s'a făcut la 515
lu. ·de Chr. 
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nunat, iar Samioţi'i s'au onorat, dupe ce şi podirea 
s'a terminat dupe idea lur Darie." 

Pe câud armata Euglesă era în Abisinia, a ve
�ut î11 unul din templele d'acolo uă figură repre
se11tând poporul Israilit trecend prin Marea ro
şie; artist.ul aretase sciinţa sa militară, înarmând 
pe Israiliţir cn pusd de sistemul vechiu. Icono
graful Samuluî a făcut. ma1 corect când a repre
sentat oştirea trecend pe pod cu baionete şi se
gete potrivite, iar pe Regele şe<Jând pe thron şi 
inspectând ostea sa trecend. Gillius archeologul 'şr 
a depus totă stăruinţa, spre a găsi urma a acestui 
scaun de marmoră, dar în �adar; uă bucată ase
menea ca thronul luI Csercse care se aşe<Jase pe 
dealul de la Abidu lângă Ellispoud s'a găsit po
sitiv, şi s'a trimes la Constantinopole, dupe cum 
spune Franc Calbert savant şi erudit bărbat des
pre cele de la Troada. Nu pot spu11e unde se află 
acuma, pot spune însă că este ma'i atât de evi
dent la căutător, cât sunt tote lucrurile preci6se 
care sunt ascunse de poporul de jos în Museul 
Sânte'i Erine. 

Poeţil Bisantin'î se lăuda cu dreptate pentru 
Bosporul lor şi pentru frumuseţile sale. Cânta pe 
chitară ad<:'11ea pe aceaş1 cordă. Ca să dobândescă 
plăcerea mal pe deplin de privelisce; pote şi din 
causa cuventulu1 de economie, orăşeniI 'şI clădeu 
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un-ele din casele lor forte înalte. Observa plânge
rea unur, care pe când câ11ta, se află ştergându-şl 

fruntea şi suspină sub căldura lune1 lu1 Iuliu. în

cepe aducend ca martor pe anticul poet Esiod 
numit Ascreu din locul seu natal Ascrea în Biotea. 

La casa care era. tn înalţimea din Bisant (sau clupe altă 
ediţiă) la casa ce este în înalţimea Bisanţiulul. 

"17Îc; 'Â(!S-r�,; iâ{!oorn {J-601 7l[!Mtci(!ot0ev efJ"r1x1w" 
''Evn7TEV 'Â<JX(!IXÎot;,, OWftlX 7Jo6 7l(!OJ..iywv. 

xU,uaxa î'�(! 'l:rt:VIX'Y(V 7lE(!OW'II xexar1cpcnt '1:/Xf)fj(:[5, 
iâ(! oo?:t rr1.adaQriv âµ. cpcâl71va xoµ.711>· 

1hµrÎ{h Et<J611017<1a {J-a),a<J<Jcd1711 7lE(!t/J7l1'j'II' 
xal Utţft 1:�t; 'Â(!67:�t; m<J-ro1:a-rot; {}c1).a1wr;. 

(Esplicaţiuneci ). 

,, Fruntea virtuţii se înăd uşesce ; acestă este le
gea confinţită a Cernlur, <)ise Ascreul, şi de sigur 

despre acestă casă <)icea de înainte. Mă. urcu cu 
luptă scara el se arneţesce; curge năduşelă împre

jurul meu de la înăduşitul meu peru, însă dupe 
ce cine-va ajunge la înălţimea relucesce priveliscea 
mării. Da, acesta trebue se fiă cea ma'f fidelă ca
meră a virtuţi'i." 

Uă altă casă apr6pe de marea vorbesce despre 

ea şi pentrn ea. Când Constantin cel Mare a fă
cut acest oraşu capitala Imperiulu1, i a dat nu
mele de Roma-nouă, care numire se conservă încă 

în limba oticială a bisericel Orthodocse Orientale. 1)

1). L� Paţriarchia Conştantinopoleî. 
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Casa acestă despre care este vorba, vorbesce despre 
ea însaşr cântă în concert fiind-că este pe acest 
ţermii când �ice. 

La casa lur Maximin.

LIEL1w-'w JIIJ.a�tµi-voc; 11wn17yioc; e111Jo0·1, Pw1.1,17,; 
Ai:-r:aî,; �i'omnn OE,1ullia Xrt.f?Uf?CG n��ac; 
'Ayla/17 MllOt ri.µcpt.c; <X71Et(!EuE17 u-r:n1,v<Jut1 .. 
Tfi ,utl. 1:fl, ,ud. ;;,,,,,Ut9·f:JJ Bxw n1:0lt11· dJJ(X xcd ă11-r1711 
nav{J-' Of?OOO y1d17c; B1.frv1117to'or; rtylaa e{Jya. 
'HµH:Ef?Otc; o·' V!TlE1'Ef?{JE1J E{}t<J{fEJJEEulJt {teµi-0),oic; 
Ilono.; IXAOc; !Tl(!OXOfî<Jt xvUvot'Cfl.( Ei,; ala oia11 
1',;oO'OV tnnµavoo11, 0!1100'01' zO·o·vor; ctX(!<X otfî1'rt.l 
11oUrt.K/, o·s t� l11M·e11 nc; f.()11 f-1.Eî'f( lJvp.011 ia11ff17, 
Brt1011 Vnt{}KV1/Htt;, E7lcl d<Ji,?EV aUo{hv au,�.

t1i11o(! rt, bwµarn, 11ijac;, nla, !Tl'lOl,lV, �E(!fl., 1•a'ia11, 

(Esplicaţiunea) 

11 Maximitwl înainte de a ma ciă<li îu Roma
nou/1, a pus tliemeliile mele apr6pe de marea., ba
sânduse solid pe ţermul mărel; împrejurul meii 
prea multă lumin6să sple11d6re se revarsă spre 
exprimare; oraşul este diu 11apoi11l şi d'inaintra 
mea: şi însă ve�ii bina-cultivatele ţerîne ale Bi
thirieI; 1) pe când repe�induse tare, sub piciorele 
melc din marea în marea se tăvălescu curentele, 
şi sărută marginea pământuluL 1nveselesce iuima 
omuluI prin uă privire, să observe totă pictoresca 
privelisce, din camera cea 'nalta, arbod, palatud, 
corăbii, marea, oraşul, pămentul. " 

')· l'ro\'iucic 1>c ţermul AsiuX iutre !)ortul Eu.ic.în şi Propoutida. 
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Ni-se dă iarăşl uă vedere, a,, ţei1;muluI de yis:,a
vis la versurile de pe pălatul numit al SofianUpr. 
şi care este pe la Hak,idona 1) lângă Fener-Bahce.
Trebue să,,notesu, că a fost şi alt 1palat'. cu acelaşY 
nume pe ţermul Europea11 apr6pe de locul acela 
care se chiamă acuma � Caterga-Liman," Ambele 
aceste s'a clădit de Iustiuu al ll-lea. peuţru ţmpe
rătesa lu'I'. Sofia pe la 578 d. Chr. 

La, palatele Sofianilor. 

'Orrno{h 'lf.µ.voţd.1117r; x{rovo,; âvoixa ?l0l''l()P ft'l!0tyH
fl),,ayx-,;or; /4),,,x),,{cJl'lOJ'li ?lO(!{},µ.ur; E?l, �i.01•ru11, 

X(!VcJEa 11vUixwri, 1:alJ' (7-1/llX'CQ(!ct. fr�XE'V ff.ll{l,(J'(J''I/ 
Tfj nolvxvMCJ-c!i O Eior; <ivn? .Iocr,lr,. 

''),f?io11, rJ 'Pwµ.17 µ.Eyalr1X(!(t:lir;,, IX:Jl'lla O'Eîii 
KaUor; an' E'IJ(!W?l'Y{r; M{!XEat Eii; AO'i'tj 'li 

(Esplicaţiunea) 

„ Unde .uscatul se desparte, ispjpt�câuduse ,.,de 
marea în doue, şi rep.e .�ând..ele ape, se legănă pe 
marea, sacrul nostru 1-rege a cl/idit .. acolo un 1_pălat 
splendit cu splend6re. de aur, pentru Sofia,rrnobila 
sa Regină. Pr:iYind , d,in E,�rppa 1=1it�te îla l\'sia, 

, Roma, mătreţii, f,rumus.eţe me.1iitorie, qitâl111d,\lse aţîn
tată la tine." 

ImperăteseI Sofia i a fost, instalată, şi,; uă şţaţuă 
în pn6rea eI, şi sub ea doue versuri 11înscrise

1 
cu 

glumă (calembour) seu paragramatismu pe _numele -

1). Un oraş al Bituniri vis-a-vis ge��iJ;aflţiii.

2 
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el care însemneză prudenţa. Era apr6pe de pala
tul cel de pe ţermul European. 

ÂifJ01Jiro11 Jfonowa11 , JovJ..iavor; 110J..iovxoc; 
'S2c; fJO(f!tYjr; (,l,Efl7:1'J11 a111'fE7:0 7:IJ11 fJO(f'ta1J. 

(Esplicaţiunea) 
,, Regina Romanilor Sofia 1) prin patronul ora

şulul Iulian sta aci pliuă de (sofia) prndenţă." 

Era şi altă îmfrumuseţare de clădire, pe mar
ginea ţermulul Asiaticu; se Qice că era mal pre
sus de Bospor la intrarea (templulul) Ereulul. 

La intrarea leriel. 
Tov-ro11 , IOV(J'7:Wta11oc; âyaxUa JEiµa1:1J xweo'JI, 

0TJan xat yalri xaHor; E1ltX(?�(,l,tXO'ar;. 

(Esplicaţiunea) 
,. Acestă splendită curte Iustinian a instalat'o, 

reversându-se in frumuseţe peste marea şi uscat." 

Moda de a sc6te fruntea caselor d'asupra apel 
s'a moştenit de la Romanii cel vechr, cu t6te că 
s'a criticat de Oraţiu 2) şi de alţr ca injustificat luxu 
şi ingâmfare. Probe de ast-fel de curţl (gialir) se 
ved pe tichografiele ale �ompiiel. 1 >e sigur că aici 
s'a conservat tradiţiunea penă astăQT, dupe cum 
p6te cine va să ve9ă trecend cu barca de la gol
ful de cornu la Zeitiu-Burnu. Orl-ce ar Qice Ora-

1). Sofia (ro(?tet) in limba Hellenă va să Qică Prudenţa (inţelep
ciune). 2) Cânt. III. I, 34.
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ţiu, acestă regulă asigura fol6se de pescmre şi 

şaluparie. Satiristul însă nid uă dată nu era să 

discute plăcerea ce dobândea BislintiniJ la grădi

nile de la marginea mărel'; şi felul acesta de bun 
gust deosibea pe Bisantinul de antirnl Hellen. 

Schiller, la operaţiuuile sale dn:pre poesia senti

mentală., note�ă cu mirare rât rle puţine urme 
se întâlnescu între anticir i11teresulu1 sentimental, 

cu care 1101, în timpuri mar nuo'f, ne devotăm la 

caracteristicile individuale configura ţiunel natura le 

seu a vederer 1). Prin urmare Humbuldt observă 

că se aretă mar adânc sentiment pentru natura şi 

mal mare fineţa de simţibilitate la unele părţI a 

Anthologiei Hellene, care ni s'a transmis în astfel 

de diferite modurr şi din ast-fel de diferite epoce 2).

Aicl sunt patru linil'. pe plăcute opuneri presen

tându-ce sub charactere de uscat şi marea împre

unându se, şi dupe cum statue de �er pagânesd 

îmfrumuseţe�ă grădinile Francese ast fel şi aci se 

aretă în figură de Neiade şi Nereide 3) încorpora

rea şi representaţia,-dupe cum unil'. pretinda-de 

isv6re şi valurl. 

La grădina ţermuriănă. 

llo111:or; vnoxlvţe, xt?·ovoq {âQaV· ădona lJi XS(J<JO'IJ 
Nri:iux -{}a}.(l(J(Jet.iou; rxJ..(JE(Jt 1:71le-{}aEt" 

'.Qr; (JO(jOf;, o,;n, 8(1-t�E {ltJ{)-011 :(-{}0111. (f,VXtet. xr;notr;, 
N71i"aboo11 neoxoaîr; XEVf1-Ct.'tCt. N-rif!dlloo11. 

1) Ve�i Cosm. lu! Humboldi B. p. 372-3. 2) acelaşi: p. 379
3) Zâne de ape.
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(Esplicaţiunea) 

,. Unde marea spală locul de sub .piciorele pă. 
, mentuluI, 1 acmlu miel umbrare de marea, îmfrumu

seţe.�ă · mic.ele solide valurr; era prudinte acela 
care a amestecat marea cu uscatul, bradişu de 

marea cu 1grădine şi pârâie de. Neiade cu mar.ea 
de Ner�ide." 

Putem să eşim acum puţin din oraşu, fără. a 
ne despărţi de· ţermu şi vom ajunge la un bule

vard �imbitor din marginea oraşulu'f numit Flo

riele '). Acest - bulevard face cunoscut cele -din 

prejurul seu în formular public, cum urme�ă: 

La Bulevard. 
"Torun, ,mi x111oun, xcct aJ..aeai, xat LÎtOYVl'.lt:p 

l<CCt JlOY'WV 11J..10-w yohovor; EV(fJ(lO!IVVŢ/. 
'IE(11lYIX biµoi yalri, 'l'E l<CCt t� a).or; aUo{}Ev ăUor;, 

Kat Y(!t1lEVt; O(!EYH <ÎW(lfX. l<CCt ay110110µ,or;. 
Tovt; r' t,, eµ,ot µ,lµ,vo.vrnr; ii 0(!1•{0-wY -z-u; hior„w 

"H yJ..vxv 7l0(1&µ,1wv cp{J-iyµ,a 1lrJ.(!îjYO(!EEt. 

(Esplicaţiunea) 

"Am în 8ib,ui11den-ţă ape şi grădinl', şi 1 1P�dur1,, şi 
vil', şi pe înveselit6re vecină lifl,area; . vezi -�om 

pescarul şi agr.i-cultorul aducu darur'î. Iar pe ce1 

car1 rămân lâ11gă mine i cons0le�ă cânta1'ea vre 

une1 din paserl, sau cântecul dulce al.şaluparilor." 

Ne înt6rcem, rnapo1 spre Bospor, şi ne aflam 

1) Uă bine cunoscută g1iădină, publică afară de �idurile Cons
tantinopolel'.. 
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asum la Steni (nume stricat îri'ilonu de „ Sostheniu. ") 

BisanU:ni'i, iubea de a se , refugia, la Sostheniu 
ea ,să ;-pe�recă -serbători,le dupe trecerea eme'L Dan

saterea ,a cărel statiua,, stă a«olu- s',a, gândit că. lo;-. 

cui este, potrivit şi· profitabil, spre,. a. manifesta.., 

eleganţa sa. 

La figura,;. Da,nsat6rel dinJSostheniu.,1 
Eiµ, µh, 'EUaal17 · Bvf a-nux,<;, t1·{}ab8 J' 0E0''11'JU' 

'Hxi 'X0f!OIJ'1<XO'l1]P Btae, J�µo<; ăr,Bt, 
'Onno{h 710(!0-µ� yaia µE(!l?;n:at' âµcpo-ue.xi rae 

''Anvye,; O(!X17 1'rµov<; ifv,EO'a'I! �µedeov<;: 

(Es.plicaţiunea) 

„Sunt Hellenă..,') din· Bisanţ�u, şi stau mei unde 

danse�ă· oraşe11i1 pr�mavara,,, şi de., uude,'uscatul 

se desparte prin strimt6rea; câc1, ambHe\.., locurr 

cele de faţa în faţă au lăudat dansările. 

Er se bucura de frum6să posiţiune a eapitaleI 

lor, şi se vedeu că au deplf nă ferî.cirea ce se po
vestise de vechiul oracol,· care, trebue să vă încu-' 

nosciinţeQu ele nainte, nu vorbes'ce desp11e câiiHi 
de câinl ce urba în' realitate, dar- desph� doue' 

râur1 Cidareu şi Barbisu, c:irî venea din- 1deal6t1 · 

şi curgea la Cornul de aur; seu golful de cornit 

"OJ..{lw1. or xd-111711 LE(!�11 'lfOAW oix�O'OV0'/11 
'Axn),, 0e17iid171•, i11vren'I! 1lft(!ft '1E 0"1:oµa Ilonov. 
,, E·v-0-a ()'v o O'XVAftllE<; 7l0At�'I! }.anioVO'/, 0âJ:aO"O'a'-v 
''E11-0-' ix,?-v,; EAacpoc; '1E 'l!OµO'I! {JoO"xonat E<; IXV'l:0'11, 

1) Greacă.
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(Esplicaţiunoa) 

,,Fericiţl carl facu cel de pe lângă gura Pon

tulul 1) pe ţermul Thracicu �) acel sasru oraş lo

cuinţa lor; acolu unde doue fiare lingu spuma 
marei, unde pescele şi capri6ra paşune�ă la un locu." 

Fiind afară nu departe de o.raşul favorit. pu
tem acuma să ue preumblăm pe og6re şi împreu

nă cu Antifil 3) sa ne adresăm la un mare arbore,

către care mergem ca să ne apăram de caldură. 

La arborr. 

KlwvEi; CX1l"t)O(?IOt 'llXVtxiji; <Jevoi;, EV<J'XtoV v1.poi; 
'Av<Jea(J'W 1XX(?'YJ'l01! xaiiµ,tx (f'VJ.IX(J'<J'Ofi-EVl)ti;, 

Ev11fra}..01, XE(!<Xµ,rov <J''tEî'IXVOJTE(?OI,, oix[a f/JIX'l'l001', 
Oixla nnlrro11, i1•<J1.ot ăxţ?fµ,ovci;, 

K 4µ,il 'lOV vµ,E'lE(!Ţ/<J'W V1lOXJ.l,110-EV'llX xoµ,r,<J'w 
Pv<J'txf1{f' dx-rlvro1• �sUov cpvrâ<Ja. 

(Esplicaţiunea) 

„ CracI ce atărnaţI de stejarul cel întins, la care 
se apăra bărbaţiI de nesuferita arşiţă, înălţime 

umbr6să cu frun�e frum6se care apă.ra maI bine 

de cât olanele, din casa muritorilor, crad marI al 

aerului curat, daţl şi mie cea aparat6re umbră, 
ca să mă feresc la un sigur loc de scăpare, de 

furia s6reluI." 

Acum putem să umblăm la ţera împreună cu 

') Marei (mai cu deosebire Marea-negră). ') Provincia Euro
peană între Marea Egee şi Marea-negră. 3) Un Bisantin poet ale 
cărui 45 epigrame se păstre�lă. 
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legistul Agathie 1), care· pentru un cuvent se în
datore�ă a demisiona de lucrarea sa de la tribu
nale. Aci traducătorul întempină ore-care dificul
tate, care dificultate isvorea curat din acea varia
ţiune de modă de a alege adjective de glumă şi 
de a representa vre uă pers6nă iuhită sub forma 
acestul sau acelul favorit animal. Cine dintre vol 
nu s'a chiămat une orl „ miel"? 2) Dar cum putea
cine-va să se mire numindu-se junică? Şi însă 
ceva asemenea era mml din cele ma1 mândre nume 
pe care B1santinil le întrebuinţa. Agathie repre
sintă desfatările d'afară în aer curat, şi dupe a
ceste sc.ote un suspin adâncu. 

Memoriu către Paul Silenţiariu sau Agathie Scholasti
culul locuind vis-a-vis de oraş pentru deslegările legilor. 

Memoriu trimis către Paul Silenţinriu. 
'Ey{}a/Jş flEY XAOIX,OV/Jrt nt?rjAO'll (3w')..oi; O(!llfl, 11'!) 

</JvUa/Joi; 8VXll(!1lOV 1răr;a11 ilJEt�E xa11w 
'E,,{}aiSe /Ji x')..a?;ovaw Vn'O <JXLE(!IXÎ!; XVn'<X(!ialJot,; 

,,, 0(!11t{}8i; 11(!0/Je{!OO'IJ fl,7/'lE(!Ef; O(!TrtUxow 
Krd AtyV(!OY (3oµ,(3iiiaw âxaYOl/Jt,;· � IJ' â')..o')..vyooy 

T(!V(Et, 'l(!'Y/X<X.Uati; i11/Jtaovaa (3a1:01.,;. 
'AUa -rl p.ot 'lOJ'IJ �/Joi;, hut (jfO µv{roy Ct.XOVEW 

"H{}EAOII, �' xt&ae77, X()OVuµ.a·ra L1771.ux/Joi;; 
Kal µ.ot /Jiaaoc E(!Wf; n'E(!txllJYa'lat· Et<JO(!IXl'(.'11 yâ(! 

Ka, ai µaxa(! no{}fro, xat YAVXE({'JY /Jaµ.rt).w, 
"H1, µ.1: n'E(!tlJµ.vxovrn f1,bArJIJOY8!;' aUl'G µ.1: ,{)wµot 

Ei'(!yovatY (!a/Jwiji; -r71).o{}i IJo(!xaU/Joi;.

') Un creştin istoric şi poet trăise pe la al 6-lpa secol d. 0hr. 
2) La turci se obicinnesrP a r.lire „cu�um" la copii pentru a imân
găia, de unde s'a oliiciuuit şi la uui1 grecl din Turcia cari �ic
narni mu" s11ii. ,,cu�um• meluşelul meu.
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(Esplicaţiunea)i 
1nj mijldca'l· dtimbravelor umbr6sei pădurea:-1cea 

r�cor&să 1 'ş,},iîntincle thronulj I seu cel ve-rde împreuc. 
nă- 1cu,;craeI•fraotifer1, aci atârnaţi· d'asupră, apă
rântla"'se ,sub umbra chi,parosail<tH, paserI mu•me cântă• 
pe0 când 'şlamenagfa!Jă'paiI lor; P.1ţig0HJ·dulice ci
ripescu; ·şi'igreerele- ţîri!i·e1, la acesti l tari rogi'; însă 
cum1 i p@t• aceste' să m'ă iinvesalescă, pe rând• doresc 
preaumu;lt (săJau\l, vocea tausai1 swnetul chithareI 
de, deleadă,?· iud!oH amor, mă' umple, voi1arn să te 
ve� fericite; şi; pe dulce j unică ( adic·ă acea:1 caire 
atât o · îabesciî?; însă, grijI şi crude dec,isiunI mă · 
prăpădesci1 de tot, şi- mră' ţine prea dep81rte de 
de-l.iicata.1:mea:icăprJ6riJ._J,' 

Înainte· de i a I in-tra I 'în interiorul' ·oraşulLFiY· şi să 
ne afund'iim 'în <mojlocul sgomot'ulur: seu, vuetuluI, 
ingâmfărei, râ"su'lur şi rivarităţi'î, vom visita puţine 
case, care sunt pe lângă marea, scaldându-se la 
lumina, şi ră:corfo.du-se de- ventul Nordic. 

Acesta mare, casă,- .este·· un· fel de, Hotel. M' în
chipuesC·11•' că trebue să · fi : stat), pe partea de nord 
a oraşuluf spre parte·a Eu·xi·nulul I Pont. Acesta 
casă nâre!Jă' istoria sa; ce-I care a clădit'o, a mu
rit şi s'a îngropat, însă hotelul privesce în sineşI 
trăitu atât de îuseo:m�tă şi activă parte a cărui 
l'a clădit, în cât acestă, Musonie p6te cineva să 
·�i-că că: treesce în1 mult ocupată, şi vrednică de
iubît' producţiunea lur.
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'I/a casa Iul Agathie scholastic în Bisantiu. 
:nv�i µ.E noUa Xrt.ţL0011 Mov<J"roi,,oi;, olx011 IX)'Tf'1IOV 

Tr/Mxov, â11x1:cgo1-1; a<J"O·µrun flriUoµb11011. 
"Eµ1t17r; ovx &rrfom11 lt((JE)')'Ert. owµa,,;a Mol1117r;, 

'AUa xaU.hµar; •ii,, x-O·ov, 11rt./,E'ltaH, 
K { r.i ,uev ,ir; ci;J..{y17v icEÎX/Y./. XO'P/,11 TJ OE rrE(!LfJO"TJ 

TE(!'lţnr; ld �EVO/,<; lt'PO(!ltO"W Sxxixvµat 
(Esplicaţiunea) 

„ M'a construit mult ostenindu-se M usonie '), casă 
atât de minunată, care se atacă ele suflările de 
uord; cu tote acestea nu a părăsit camerile întu
nec6se ale s6rtel, însă părăsindu� mă locuesce în 
pământ, şi el �ace în puţina ţerină ( adică-mormen
tul seu este micu), însă veselia este mare cu care 
facil de petrece streiniL" 

Ospitalitatea era uă virtute fort� trebuinci6să 
in ast-fel de locu comercial, precum acestă, era 
mare local de comerciu al lumeî, înfacişat asil de 
comercinnţl, port primat de loou scapare pentru 
naufragiaţiI, asil pentrn streinl şi pasagerl,- şi mal 
mult centru.I, la care nenorociţiI. sai:I victimele 
justiţiel se târeu înaintea tribunalelor Imperiale 
din cele mal depărtate margi11I a1 marelul Imperiu. 

Virtutea acesta a ospitalităţil şi să respecta şi 
se făcea. Bisanţi-ul se renumea precum şi Athena: 
Cori11thul, Fasa din Euxiuul Pont şi alte p,o-rturr 
pentru ospitalitatea locuitorilor lor. 'l) 

1) Un filosof stoic, iuvaţător a lui Epictet t_nflorit pe timpul lu'i
Nerone Stoveii a păstrat nisce bucăţi din scrierile lui. ') Ve�i
Claa. Dicţ. luJ Smith. 
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UniI din oraşeniI Risa11ţiulul semănau cu Athe
neul acela care dă ospitalitate fără distincţiune la 
săraciI patriei sale. 

Chimon areta uşea care ospitalisa, dar Dionisie 
făcea contrariul. 

Puteam să vorbescu despre unicul ospiciu de 
săraci precum şi de Hotel, de spitalul c�l ma'i 
vechiu din Europa care s'a întemeiat de Zoticu. 
Era prima privelisce pe care vedea cine-va mult 
maI nainte de opt secolI veuind pe Bospor şi a
jungând la Cornul de Aur. Era locul de refugiu 
al bolnavilor, bătrânilor, orfauilor şi invalic;lilor 
militari; însă nu am găsit nimic despre acest sta
biliment în Anthologia. Uă mică epigramă armnciă 
începutul şi ne aduce aminte despre priimirea os
pitalit6re ce se făcea de monastirile cele vechi şi 
cele de astăc;ll în Orient şi în Ocident. 

La HotelurI 
De Sofronie Patriarchul Ierosolimelor. 

'Auro,; tp,ot, xcd UPoi;, IXEt cpD..oi;· ov yal? SQE1J111f'JI
Tt,, 110{)-E'JI, 1e 'lfrOJ·)I, Eu'lt CfJIAO�E'Vlîf,. 

(Esplicaţiunea) 

"Sunt ora şan şi strein, tot d'aună amic; căcI 
nu este propriu al ospitalită.ţi'f să încercetec;le cine 
este, de unde seu al căroră." 

Aţi auc;lit despre renumitul hotel care se nu
mesce Ospiciu întiinţat de un filanthrop bogat, a-
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nume Sampson, Romau Patriciii 1). Era pe langă 
S-ta Sofia şi S-ta Erini. Nu am găsit cântec
despre acesta; însă aicl se rescrie nişte versuri
despre un asemeHea edificiu clădit în Constantino
pole sau in Alexandria cu d1eltuela vre unul bun
epitrop a acelor �ile, numit Eulogie.

La Hotelurl 

De Sofronie Patriarchul Ierosolimelor. 

'o 7l(!tP aJ..roo1m1oi;, ,CClt IXVEO"'l't011 i:xvoi; i!J..avvrov, 
Ei:7:' âq/ oJot,7lO(!l1'jt;, Ei'-r' IX7l0 11av-i1J..l1'jt;, 

'Ev{J-aJE vvv ll(!O(JlOOV cnijaov €ivE 'tOV <JEO 7lO<Îa 
NatE-iaew il&iJ..0011, olxov froiµov Exoov. 

Ei <Ji fl-E XClt -ilr; E'tEV�EP IX'PClX(!WEE/.c; 7l0Atlj't1'jt;, 
EvJ..oywc;, </Ja(!l1'jt; IX(!XtE(!EVc; âyat'J-oi;. 

(Esplicaţiunea) 

„ Cel care mal nainte se ratăcia., şi alergând 
pribeag seu de călătorie de drum, seu de călăto
rie de marea, acuma venind aicl ţineţl streine 
fermii piciorul teii; de voesd a remânea, găsesci 
casa gata. Şi decă însă vel întreba care orăşan a 
construit'o? - Eulogie bunul archiereu al Fariel." 

Următ6rea casă trebue să fi fost pe un cap de 
pament eşit în marea. i) 

1) Nobilii senatori din Roma ast-fel se numea.
'') Acesta se potrivesce cu posiţiunea oraşul1v'i Constanţa din

Roinania Trans-Dunareană; şi mai ales cu noi"1, clădit frumosul 
Hotel numit „CAROL L" care este la uă posiţiu,ne admirabilă, 
avend vedei·ea spre Mea�ă-�i, Resăi·it şi Mea�ă-nopte la marea, 
iar spre Apus la Bulevardul Elisaveta - Damna şi tot oraşul 
Constanţa. 
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La casa înaltă: din Bisanţil11• 
T(!l<J<J0'0-EII Ei<JO(!OW 'llOAVU(!'llE<X. 'PW'la {}ala<J<J'Yjt;, 

lla,,�o{Js� �f-1,<X.'lÎf/J cpi-yyoi" {JrtXJ.oµ,c'POt; •• 
Eii; Ef-1,E ya(! X(!OK07l87lAOt; 07:<X.l1 'lfE(!l)!ÎIÎ·11a1:1i1 , Hror;, 

TE(!noµ,ir·;, m:EÎXEW neor; iJi'.aw ovx toi.lH. 

(Esplicaţiunea) 

„ Din tre1 părţr ve�u. frumosa lăţime a marei 

din tote părţile: se lasă, lumina• la mine, Aurora 

pasionată se îmbra·că împrejurul meu rochia el de 

colorea de crocus '),' şi 'rem.âne, neJVoind a. o târâ 

spre apu�." 

Dar îw Ai11tlrol0gia•1,.ci-nim nisce · nava,ţi:tm1,t.despre 

ororile marel şt tot•· d'uăr dată O şi-de fi'umuseţile el; 
în ea ca prin resfrângere· se ·repTesintă posomorâ

rile a� n·estatm•ni-cului- element• pre<lum şv-srn-isrn·�le. 

Următorul accia'ent arată pet•ic-oltil-' deJ, a sec> a

mesteea" la· ma'l'ine; deeă •cille-va nu este marinar-! 

UH ·-pasror, ve�end1 uă barcă goJăi clati!lândti-se, pe 

lâr1g-ă"mal>, aba:udona '·turma sa, şi stliruesce a iâ,,â,., 

barca la-'- uscat, dar· in stiî.1•oi11ţaj sa· el-din con1n1a 1 

se târesce în marea. Resultatul espunerel la peri

col este' că pastoi'ul s'a înecat, iar barca s'a scu

fundat spargându-se pe stâncile de' sub marea. 

La naufragiu. 

N11or; (tAl<J'l:(!E7l'WV 1t).a')'X'l:O'P XV7TO<; dtiE'I' ârr' âx1:ijr; 
M"7lo(J,J1:11,, (Jlo<JV(!OÎr; xvµ,aat <JV(!OµE1•0'1'. 

XEî(!a b' E'llEQ�t'I/JW 7:0 b' E'1TE<J'l1Ct<Ja1:' Eir; (Jv&rJ'P ă)..µ,17<; 

1) Şofran.
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--To11 '(]'ro?: 011.&' ov'lro na(Jt11, ă�r;,x&a.11,i'lo. 
Nav17yo11 t o -11oµev, i1Jxi µo'Qo11, ''Q· lh' ex,El411711 

Kat bQVP,Ot xifQOt 7l,OQflt1:lba, xat At,µ,i11er,;. 

, (Esplicaţiunea) 
,;Uăr baircă olăt-indu-se de mar.ea, şi; v��e,iid :\fa-

- sul ratacind târâ·ndu- se de nisce iValur1 gro�aive
-pastouul 'şI a 1 întins mana ·de, la, marginea ; însă
v;asul a, târât ,tîn fundul mareI,: pe I rrnâDtuit@rul;
ast-felnla, ,toţI,ierar ;displ111<mt. Şi, in clţipul, aceşta
pastorul a avut n0-F01ml-naufragiatulu1; o! pentru
aiceaitba,rcwţa şi1 dra'lllbrnvrele şi por.tm�ile vs'a acut
pastil."

Ur,măt61;ea nenorocire .este ,catastrofa ,barci1 cu 
. paraar.u; de sigur . ar(lân.d ea, cla sineşI şi încuno -
sciinţe�ă catastrofa el. Pe .c4nd .ea ,de sţneşL,se 
îndrepte�ă direct către ţer,n, se face şi menţiune 
enigmatică despre argus, a vestitei corµ,bil al Ar
gonauţilor trebne ._se, par��u,_ deţă , ţju .minte bine 
p.o.vest�a., 'Că, nu9a„a,vut tr.e.buin;ţa:,.de .cârmuire din 
causa 01>,lig,ărt0·1-e,luI,,�mienaijia.ment.- a"l'--unul �eu marin 
numit Gl-aelCus, ,eia1re a'clmin-i-st-raq:or-robia•,spn:l naiute 
la destinaţi unea · sa, ·'fără , a avea gr�ja- împreuuă 
cu cel dintr'ânsa., 6fa•ueu, .va , ti ţinend atunc'i locii 
t!e căpitani de• removcher în Bospor. 

La Nave. 

IIvd(Jor,; o t,t,OV111!QE'lrf<; oUrn 11172· iEn'let µ,anvrov 
<]Jv,da, X<X.t 'l/!�Xt-VIJ<; µ,at11lbw; BK xa{},frrw(1 xMJhov)

'Hi'o11ro1-',(îlX?T,O'lfiAB ·'l-V;7fEtr,;•·1KIXTih,QV,!TTB �•(!lţU1llp" 
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N,7vr; 8e 11QOr; rr,iyuxJ.ovr; 6 8qrr.µ.E'JI aÎrr:oµ.a-r17 

'Ar;6U17v {}Ei(IJ :m, .1.iyvvi' �l1]VVOV!JIY,. 

(Esplicaţiunea) 

„ Piru cel cu uă lupa tă intr'uă barcă că.utând 
bradişurl de marea marunte, şi cu mreajă de per 
stăruia să prin�ă sardele din ţermurile marginaşe 
de marea; însă barca a alergăt 8pre ţerm, mer
gend singură şi făce11d nmoscut semnul de focu 
prin fum; nu a dorit carena corabie1 Argonauţilor." 

Dupe uă călătoriă lungă şi destulă esperienţă 
tn marea, uă corabiă intră în port şi se arde ') 
dupe ce s'a tras pe uscat; i se pare prea crud că 
nu p6te avea pace şi repaos pe uscat şi se espri
mă că din cele doue elemente de uscat şi de ma
rea, marea este ma1 sigură. 

La Nave. 
Mvqla µ.E?:(!�/JIX/JIXV aµ.E'l(!r'lOto {}a.1.a<J/J1]1; 

Kvµ.a1:a, ){(XL XEQ/J(IJ {lix.toP E(!WTIXµ.E1'1JV, 
''.Q.1.E<JFV ovx, {}a.1.a<J<Ja, VEWV cpoflo,, â.1..1.' td yai:17,· 

u Hcpat<J1:or;. Tl, eeeî nov1:ov âm<J'lO(!E'lOV;
"Ev&Ev E(pVV âno).oo.1.a· naq' �i'OVEO:/Jt 8e l!EÎµai, 

XiQIJ(IJ 'lrJV m.1.aywq tJsrl8a µ.Eµ.<:poµ.fv17 . 

(Esplicaţiunea) 

„Am resistat co11tra a nenumăratelor varurl a 
nemesuratd măre1, însă un moment am remas pe 
uscat; nu acum marea, dar focul m'a devastat, 
care voiiî �ice, că uscatul este mat necredincios 

1) Se pârlesce partea de desupt care sta in apă.
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de cât marea. Ast-fel naufragiat pe ţermul marer, 

mă plâng pentru perduta mea speranţă pentru 

locii de scăpare cel de pe uscat." 

Aicr se descrie uă altă jale de naufragiu prin focii. 

, ÂAX/Xt; aµE-r:Qfcov 7l8AIÎyEV,; ltVVO"llfJ'll x{)..ev{J-_ov, 
Ka1 -r:oo-axi,; xaeonoi,; xnµao-i v71�aµiv17, 

"Hv â µaa, ov-r:' E6QO/; i!n�V'lt0"E1', oii-r:' E'lTt X,EQO"OV 
''Hlao-8 X,6ti,tEQtOJV arewv o'l<Jµa No'loov, 

'Ev '!TV(!/, viiv 11llVYJYO, iyoo x,9-ov1 µiµq,oµ' lt7ltlJUfl, 
Ni",v alo, �i,tE'rEQTJ', v<Ja-r:a <Ji?: oµivYJ. 

(Esplicaţiunea) 

"Am trecut pe ueruesurata marea, întelnind im

bucurăt6rele el valurI; nu m'a înYins ventul ori

ental; nici ventul ernatic de sud că m'a aruncat 

pe ţerm, însă acum mă devaste�ii de focii, mă 

ar�ii pe uscat; blestem uscatul cel necredincios şi 

ca util marea." 

Următ6rea bucată esprimă bucuria, de salvarea 

la timp de la înecare; marinarul vede pe tatăl 
seu intrând în apă pentru el. 

La naufragiu. 

Nija µev OJA.�O"E ?lOVTOc;, tµo1 <J' E'!EO(!EV flllXA.I, <Jalµ.wv 
fl)..a?; oµ.b,cg q,vo-eoo,; 11ija no,9-EWO'l6(!TJV. 

lla't(!O, i<Jw·p ya(! tyoo Mµ.a, Ei,; i!µ.e xaleiov i!UJ-rov 
MovVE(!E'lTJt; hdp17v, <:po�-r:or; O(JJEt1oµ.EVOt;. 

''Hyaye <J' Ei,; )..iµ.iva.; µ.e, xai lo-ne1e�v <Ji,; o 11elo-Pv,;, 
N1niov EV yaLy, <ÎEV7:Ef!011 El' m1..ayE1. 
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(E plica,t.iuuea) 

"Marea el dist.ru o rabia mea, 1 dar mie rătă-
cind norocul mi-a îng11ijit ·orabia maY dor.it.ă, c�d 
am ve�ut pe tatăl meu, venit la timp, m'am suit 
pe el singur sa1:ci11a datorită. M'a adus îu adepost 
şi m'a semn.nat bătrânul de doue orl, Pruncu pe 
păment şi- al doilea în marea." 

Inscripţ.iunea- finală pentru acest subiect, nu în
ţelege întreprinderea sei't comerciul. Cel care a 
scris este originar din acest oraş anume Antifil, 

care a suferit multe pericole, condamnă pe inven
tiitorul navigaţiuner, -ea .inamicul genului Qmenescu, 
pentru că a construit corabia, care. nu este alt 

nimic, de cât cursă pentru om, avend. ca -momela 
aurul; şi vorbesce pasionat despre fericiţii anti,ciI 

anl, când nu cute�a nimenea a lăsa. uscatul. 

La navigaţiune. 

To)-1i.cr., mov, âexrr/e, O'V Yat.! OQO/J,OP 17veao '1rOV'1:ov, 
Kal lflvxoc, âvoewv XE(!<5°uJW f.(!E{ft(Ja, 

Oio11 E'Uil'l?11'W OOÂ.t01' �v).ov, 0101' �'P�xa<; 
, Av&(!W'll:Ott; {fa1,a'l(/l XE(!OO, FÂEYX0/A.E1'01'. 

"Hv onwr; /J,E(!O'll:WV Xf!V(JEOV yivo,, Etj-' &ml 'J.E(!(JOV 
T17).o{}-E11, oo, , Ath17,, '11:0'll'lO, âm{1Un6'l0. 

(Esplicaţiunea) 

"Aibr curagiu cepitane de corăbiî, căc1 tu a'i 
aflat calea mare'i. şi ar aprius sufletele 6menilor cu 
pofta de _câştig; al construit cursă de lemn şi sel
batica morte negă, p.rofitul, pe care l' -im,agine�ă o-
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mul. O secole de aur! când rnurituriY de la ţerm 
priveu de dcpu.rto maroa ca iufrrn, şi remâneu 
pe uscat." 

Am re111as acum îndestul timp pe lâugă marea; 
este dar timp să înt6rcem paşil nostri către oraş, 
dar înainte· de a intra să ne pregătim pentru uă 
serupul6:;ă căutare, aducendune aminte de gener�lă 
acea privelisce, care a uimit pe streiuul în apro
pierea sa dupe cum a făcut să se mire Fulk de 
Chartrcss pe la XII secol, şi pe Villehardouin pe 
la îuceputul lu1 XlU-lea. 

„ O ce splcndit oraş est.e " esclarna Fulk" cât

de mareţu ! cât de frumos, câte monastire în el, 
câte palatur'f clădite prin simplă lucrare la largele 
sa le· strado şi car, câte lucrurl'. de artă vrednice 
de mirare, era să fie dificil să descrie cine-va a
bunclenţ,a tutulor lucrurilor frum6se de aur şi al'
gint, hainele de variata modă, şi objectele sacre 
preţi6se. Intră neîncetat corăbi'î în acest port ast 
fel în cât tot ce face necesitate omulu'f se intro
duce aci prin ele." 

Nicl unul din ace1 Latin1 car'i au predominat 
oraşul la 1204 ve�use vr'uă dată ceva asemenea. 
Nu puteu să cre�ă "�ice Villehardouin » că atât 
de bogat oraş pute să fie în totă lumea. Câud au 
ve�ut înaltele �idurr şi măreţele turnur'f şi bise
ricele cele marl carl erau prea multe, încă şi lun
gimea şi lăţimea oraşului, au declarat că .acestu 

3 
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este Regele oraşelor Şi se fie sciut că şi a celur 
mal tare om inima i palpita la vederea. 

Asemeuea Halla111 descrie pe Co11stantinopule că 
inpodobită cu hogăţ.ia îngramadită de secolf, şi i11-
frumuseţată prin mouumentele lllllJ!'riulul Roman 
şi a artei Hellene. ,,Mulţimea lucuitorilur e'f, <,lice, 
s� socotesce pe necre<,lut de \lecc orl, doue-�lece 
or't', trer-�ece 01·r a m11lţime1 locuitorilor Lundrel 
şi a Parisului', de sigur că întrecea pe a tutulor 
capitalelor a Regatelor Eurupeane în acel semi." 

Villehardouin socutesce pe lucuitorir Constanti
nopoleT 400,000 de bărbaţ.r sau mar mulţ.l pe carl 
Givrnu înţelege ca dreµt militar1. Iar lu'i Le Bl'au 
i se pare că totă mulţimea locuitorilor era un 
milion. P6te era să ne luăm ca esageraţ.l �icend 
că numerul locuitorilor L,1u<lrei' era 40,000 su
flete pe la 1204. 

Parisul s'a îutins de Filip August şi ocupa ma'f 
mare spaţiu de locu de cât Londra. 

"ln mareţiă, urme<,lă Hallam, Constantiuopole le 
întrecea mal mult de cât la nurner. În loct1 de 
acoperemintele de trestiă, a �lidurilor c11 noro1n, a 
stradclor înguste, a compatimit6relor şi miserabi
lelor cliidirl' a Londrel şi ParisuluI, Constantino
pole avea de marmoră şi înaurite palatnrr, biserkf 
şi monnstire, lucrur'i de iuteligenţI architecţ.1; treptat 
îu iuterval de noue secolr C'arl au alunecat din se
vera antică iubire de frumuseţe, la ma'i variate şi 

www.ziuaconstanta.ro



-35-

mar splendite îm1Jreună.rr de fallt:1sie oriental:t. În 
biblioter.ele Co11stantinopolel era adunate remaşi

. ţele sciiuţer Hellene; piaţ,a sa �i ipodrnmul era 
împodobite ,·.u renut�iţc de srulµtura Helkui'l." 

Să mergem arum la porta luY Eugenie (pe la 
Iali-d1ioschi). Awlu l'Ste turnul lu1 Eugeuiii care 
se lega împreuuă, priu uu lanţ,n mare de fer in 
timp de rcsbel, cu turnul de la Galata şi la t.im · 
purr după acesta HelleniI diu partea acea, iar La. 
tinil de acesta le plăcea de a arnnca. unir către 
alţl' globud mar)' de piatră. Pe �idul care era 
forte apr6pc de Turnul lu'i .Eugenill era atârnate 
an11e şi armaturii, prade luate ·ae la Perş1 cu carii: 
HelleuiY sen Romanil - după cum se numeu - se 
luptan adesea. 

A<'ulu s'au d('pus de Iulian (de Imperat sen de 
vr'un administ.rator nu pot spune). 

La porta Jur Eugeniii în Bisanţiu. 
Ov,,;(Jq 'Jov),1.rr.1 10<; ),a(J<TfJ'OCt u!x_rn 7T��a,· 

.IrijfJ'o T(!n1eaio11, iij,; ml11(Jo1.011 ct)'(!Vm1i17,;,, 
Icpci(M11 ân,(Jlo••q ix_O·(!OV<,' â1ea11wO·o µnIut11rii11 

"H 7T(!omf1201 O·s XQ ou111 'I:�,; 7701.EOJ<; 770).iµo vi;. 

(Esplicaţiunea) 
"Acest luli�u constrnind \lidurr mentuit6re de 

popor, a instalat trofeu de victoria, semnu de nea
dormirea Iul', av6nd de gând a tăia departe pc 
inamicir, cart se vor oppune, de cât să constitue 
resb6e înaintea oraşuluL" 
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Pr rând venim la măreţ.ul oraş, şi trecem labi
rinthul stradelor şi căilor (ast-fel treime să le 
numim) şi rnscăru gura ra. Fra11cesil şi Ve11eţia11fi 
Crudaţ.I la vederile, pe carl întîluim µe fie-cc pas, 
nu putem de cât să privi11 puţine 1urrur1 şi să ne 
imaginăm cele alte. Mu 11e vom opri pe lângă 
Marea Biserică a Sâutel Sofia; (acestă rniuu11ată 
clă.dire cere un deosebit studii.\ şi anthologia nu 
sp1111e ceva despre acesta); multe versurI s'a scris 
peutru ea, de uuul care se 11u111ea Paul 1111 Silen
ţiarin; iar 1101 t:ar'i uu sîwtem farniliarisaţr cu titlu
rile Bisa11ti11ilJr, .este posibil sil 11e mirăm, cum un 
Silenţiarit'1 putea să 1ică t:eva de<spre ea. l11să tre
bue să ne aducem a11inte că Siln1ţiariul se 1rnu1ea 
ast-fel, nu pentru că nu putea să vorbescă, dar 
pentru că datoria sa e1 a, să impue tărnre la ceI 
alţf. El era u11 fel de camerier şi supraveghea tă
cerea şi liniscea îu palat, pe când Jrnperatul dor
mea. Menţionatul Silenţ.iariu a conferit diverse 
florl de µoesie Anthologie'f Hellene. 

Acum nu sîrntem departe de palatul J\ram6se'f 
în Bisanţiu pe lângă Jpodrom, numit astfel diu 
aram6sa sa învelit6re. Se întemeiase de Cum;ta11-
tin, s'a arsu de part.id ul ver,lilor,. şi s'a reclă.dit
dupe ordiuul lul Anastasie, pe la finele secolulu'f 
al 5 lea. Nu o să desuprobaţI p6te fa11faro11ada, 
vorbire d1! tineş1 ·şi apr6pe mândrie oruenescii, cu 
care obiciuuescu. a Yorbi de sine-le aceste clădir'f, 
dar nor ca editoril �iarelor _ ·nu suntem responsa-
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bilI, pentru părerile corespo11denţ,ilor nostri. Supo· · 

SPsu că tiranul trebue să fi fost Zinon care s'a 

îngropat ele viu, în delir ele beţie, de către tre�1a 

sa negină Ariadne, care apo\' luase de soţ,u pe 

rnoit('11itornl luY. 

La casa care se supra numesce (Halchi) Aramia în 
Palat. (sei.'I dupe alta ediţie) la casa ce se supra numesce 

de aru ma în Palatul care a coastruit'o regele Anastasie. 

Oîxnv,; 'Avrwr,wiotu 'lL'Qm111oq1011ov {laa1).�o, 
Jlfovrn<; 1:71E.!jdXJ.ro 1rn1•v�ElQOX()(, aaua,. 7'/X.l'rf,, 
0tll�/rn C(!EQW11 '!1(1.!17:EIJ'u/11

1 
bui Y.OIJ'fl�'T.OQFr,' BQYW'I' 

., YI./JOt; ri1t0ii 11.rixo,; 7,'E xrd arr/.fY.'lOJI Ei(!O<; iâon:1:,;, 
'Â(JY.eTTt,; i!q1Q1Xfî(Jf('l"l:O ITcl,OJ(.J/01' BQ7'011 EIIJJ'C<I. 
'AUr't. 'lll!l:vx1nirn10 ).r<xo.1!1 11(!E(J{l1;:f( 7:EXll'rf�' 
Aii?·h;,or; 7T()/.vi'â12u; E/1-�11 7:EX,1l�(JC(.'T,I) pOQ((J�11, 
'Ax12r1/l'l:({i {lCf.(Jll.iji' fflEQW1' '11(?007:fl."/fJ"l fl0X, {J-0011. 
"E110·t11 rt11E1gfo101, f'E7'f0-or; '!TE(.Jt 11cwâ -r:nali,0011, 
Avao1•/ro11 ,,,fxrwa {l(J@,UE1'Cl {}a-vµrna 7'Cf.lr11,. 
E7�01• (l(JEIO'l:f.(!()/(Jt, X,fC(}II, KrmnroVâo,; av).ijr;, 
Ei xa/ x_rc),xElro,, 0(! 0C( ull' rcµCf.(!Vnlrt'l:f< 'lTE/''lTEI<;' 
K(} V 'I./JOI' rt,UE'l:(!V'l:ro1, flcyc,!?0011 an111ovµn1fJ1, m:},f<ît;, 
n{1271aµc, (patâ(! f) ,, nrrâ.,u.r< nu 11, 'Po L'Cf !Jl t,011 ă).(Joc; 
M'rfM r,cavd.sv12 01.(J11, fl.lJ'Yi(J0'l:a Kv� ,.xE, 7TS'l:f20t, 
'AâQtm•o ii {la(Jt.1.17oc; tx.pEfL(fiEa 1117011 rtEfo?)c;. 
Oî!,uot Jl-Vl}Cf.1'!80011 id),'17 X(Jlrit.,·, ovâs Kol.O(J(JOV, 
Ovâs <]letQOV, µtyrD.. '1711 �IOV11()<; t'J" V'llE(JEC:lQf!,U011 ai'y).'rf P
Av'roq tµor; (JY.'17'/ZTOVXfJc; , }(J(W(2fJ(f!0'l'011 µnrt 11Lxr1v 
XQvaoq,a{c; I'• 'l:El.f(J(JE11 f8{{}},_1011 'H(}tyEni 17c;, 
na.nr, 'CE'TQCl,7T0(!WV rÎ1•{.urov '!U'lTE'Cft(JftE1101J ftVIJIXlq, 

(Esplicaţiunea; 

"Sunt casa I egulul Anastasie cel 011101âtorul de 

www.ziuaconstanta.ro



-38-

tirani; stau singură şi întrecu tote oraşele pă
ment11lul, minunatft la toţ'f; Înf rumuseţ.ători'f de \ 11-
crurl', ve�lend cât de larg eram, cât de lung, eât 
du înalt, s'ai.'l gândit sit. mă lase deccop1·rită. Însă 
dupe ma\' multele Iul în9estrăr1, a venit Etlwrins 
cn. sii former;fo prin iscminţ.a sa pe moustrnosa 
mea constrncţiune, şi a. oferi cii.tre nepatat11I rrge 
primele fructe .a ostenelilor sale. Ast-frl dar im· 
prejur şi cl'asupra .nr, crescut. la nuleternri11ata 
mărime penit eâ11cl am îuvins tote min1111ile Auso-
11ilor. Iletragetc Capitoliu ') la. cel maî înalt al 
meu renumr; Etagi„le talr, o Pergame, se arde 
tote cu nramii; curţil11 tale întinde labirinthul ior 
de grilagin, şi î11sft lumina ta o ascu11d1•, o pădure 
luî Ruliuu ascunde-te. Nu mal cânta, Chii;Jice, pe 
voluminosa spată a 11ericiosuluI lucru luI Adrian, 
a �celul templ11 de rnannoră., nic'f renumele Pira
midelor să te compar\ cu mine, nicl' Farul, nici Co
losul; nicî unul este atât de splendit cât sunt eu. 
Purtatorul sceptrulu'f meu, clupe omoritorea Iul 
Isauru învi ugere, mi-a făcut aşternutul . de aur al 
i;]ileî, espus la adierile venturilor patrnporl." 

Micul Tridiu (curte) 1111 Iusti11in11 ll-lea, clădit 
pe la 685 d. Chr, cumparânduse cu acest monstru 
e�te ca brosca pe lângă bon. Vorbirea sa aseme
nea este curagiosă. 

1) Verfol d'ealulu1 Capitoliu din Roma unde era templul lui
Joe Capitolie. 
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</Jai8eo11 'lovrnt11tft1J(Jf; <X11!l� Ef,1,E XW(! fW lyEÎ(!E/., 
'fl)Jo,_i 11agixm·11 1?·âµ,(loq d1,E(!XOftE'l'C[J. 

Ou7TOTE 7'(((! 'WIO'V'l01J 87ft xB·o11()(; E8(!rtl<E xdUo,, 
'Y'l/Jo0·f1J OV(!f't'llt'l)11 olµ.01, E7TE(!XOf,1E'/JOf;, 

(Esplicaţiunea) 
Jn inbire de frumuseţe mă cllldesce Iustinian 

semnu ue mirare la resiîrindul s6re, pentru ca 
nid uă dată pe păment p6te să ve�ă atâtă fru
museţe, de când a început cercul seu cerescu " 

Triclinnl al MaguanreI era sufragerie vr'unur 
imperat; Sl'.Opul rpigrame'f este că frumuseţea îm
pletire I µutea numa'f să se esplice î11 chestiune C'ă 
l'aconstruit R1,gî, cu baioneta cinstiteî Crncl, ca 
grinda combinaţ.iuneî lor. Ffră îndoială dă să se 
înţelegă rt>dobândirea cinstiteI Cruc'i, din mâinile 
Pers1lor de Eraclie, prin tractat. 

La sufrageria Magnaurei. 
'O'ltj(t/..EOJq 'l0AV7TEV(J'((1J i61, th 80µ,01, {lrtO'IÎ:ijE,, 

.Aizµ,�1, â).flo8orn12rw &no (J''lf'tV(!OIU ;,,�xon,q 

Av1:o,; (,(11/X� 'HQWIA�- O'i\11 KOJ'IJ(J'{!JJfl'JJtp vft. 

(Esplicaţiunea) 
"Regl trebue să fi găsit Sânta baioneta, ca să 

împletescă mareţele ţesături al acestu'f desăverşit 
ţesat altar. - Regl? - Da. Eraclie şi tiui seu 
Constantin." 

Constantin fiul imperatulul Eraclie to durata 
vieţer tatăluI seu avea titlul de August. Givvou 
�ice că acest titlu care se dă la mouarchr, pe' 
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când cel de Cesar se dă la rudole sale, a început 
de la regatul lur Andriau, să se dea la aduna 
pers6uă a statulu'î, care se pri\'ea ca dern1t ::;11t.:ccsur 
al imperiulu'f. Constantin putea să se nurnesdt aso
ciatul tatălul seu, şi ast·fel participant al RrgeluL 

Prdatrle an pe gardistil şi oficerir lor, şi c'f 
priimea laudă ca recompensa lor. 

Camerierul Cali11ic se saluta complimentat pn11 
uă jucărie pe numele seu care însem11e(Jă " unul 
care este s11p1ffior 111 f rumuseţe." 

La figura lui Calinic Cuvicularie. 

Kr,HFt, µEv 'l'/,?.(;r; Y.(!((o/r,r; 'l"(J(jO'JI, ()(j{j/J•II ânoomir;. 
1'if r; 7'f((? E7TOOJ/Vft.l'rjr; rt;t.rt m1,1rrn �JE{?W;. 

AiEI IJ' t,, ,?·a).r1.µ011n Y.fl'l"EV'l'Ct(oo1• (lacn1.ifr1 
Tlri.lJ'WJ 1J7T()G7lEl(?Elr; OV((,/J'/, flEIÎ.IXt'l/ 1'. 

(Esplicaţiunea) 

„ Cu frui11usrţea înving, atâte iniml, cât şi cu 
vederea, câcî aI t6te vrednice de prenumale teil. 
Şi tot. d'auna în camera adormind pe regele îl 
pici totă dulceţa la urechL '<

Proclu, un elev de lrg\' s'a înaintat la gradul 
de Consnl şi a funcţionat ca Mandator adică. pre
dicator al lmperatuluL Mandatoril' se acupau cu 
activitate în a convorbi cu µnrtidele ipodrnmuluI. 

llf!o;,.1.or; trw llav).ov, Bvţril"lrnr;, 01• mQI oo5µr1 
T'rjAt(ifl.0//0fî. ofa17<; (3a1J1}.�for; iJ11nMEI' rivJ..i), 

"OcpR' Et17v u'l"op,a m1J1:ov tq1.1J{J-Evior; {JMil�or; 
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'An1I.V,et e
l 

008 xa)..xoc; U<JOI' î'E(!a,; faâv cti,9),roj,. 
Kat 'la /lEl1 Eix,),ri 7Tfll"l(( xrd 11ii: ,.cd î'<11t'lYf(!" 
'f;:11 r'

f 
1!7T(!'lC01' �rt{Joorrîl 7TCii"<; 11{Y.1)'îf -roxija. 

(ESJJlicaţiunea) 

,,Sunt Proclul cel din Bisa11ţiu, fiul lu'î Paul, 

perrnutat de la Tribunale lă curtea regală, ca să 

fit1 credinci6să gură a puternicului rege. Acsetă. a

ramă însă vestesce recompe11sa străluciter victoriî. 

La tote cele alte luerur'î tatăl este de o potrivă cu 

fiul, la rangul însă de consul fiul a învins pe tatăl." 

Este deprisos să spuit1 că arama, pe când a('est 

însemnat membru al tribunalului de Constantino

pole avea formă de statuă. 

Nn trebne sa uităm pe însem11atul ofieer, pe 

curierul RPgeluT care trecea peste totiî Imperiul 

Roman intra şi în F>tate streine. Acesta era. Longinul. 

La figura lu'i Lo11ginu aflată în Bisanţiu. 
NEî),oi;, 11E12ut1;,'1 I(3r;o, .Eo),.u1w1., ăi'.rn,;, A(j/W'/f.', 'Ji,tJ'oi, 

Krti l( ()AXO/, 6Y.07l0.w11 /Jrrvt'J I Kavxrt.<JtOJII, 

J(rd mtJla ?; Eio'V'lrx 'llOA1i<J7lB(!EOJ)) 'A1•rxer;·110011 
AorrlJIOV ·mx111ru)I fl((.(!'lV(!Er; Eiut 7l/)'II OJ1'. 

'Qr; ăi rnxvr; flrwt),.yti' iJrtXY.'lO(!O<; �El' OOEvwv, 
l(rd 'lrlXVt; Bi(!1J1'1/1' 007lrl<JE Y.H'191J/IEl17/l', 

(Esplicaţiunea) 

,, Nilul, Persia, lbiria, Solimir 1) Occidentul, Ar

menia, IndieuiY şi Colchiî pe lângă selbatirul Cau� 

cas şi prea uscatele câmpil' a împraştiaţilor Aga-

l) Locuitori ai Liei ei. 
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rinr sunt martor\'. ă repedelor ostenelr a I ul'. Lon -
gin. Ca urgent curier venea la Regele călătorind, 
de urgenţa aducea ascunsă pace" 

Imperiele Cf'le marl, şi oraşele cele mn.rl, arată 
mari contradicţiunl'. Ast-fel pe lângă palatul esistă 
şi .surla (sau bordeiu) care nu nre suită de ser
vitorl, de cât uuruar pe prea cred-inciosul şi nici 
uă dată absentând paQitor, numit „ saracia" Este 
paQitorul care infricoşaQă pe hoţiî. 

La uă nepă�ită casă„ 
KE(!OaUov,; ol?; E(J{}E o'OflOVr;, h/cr'fO(!E,', /1),Jn vi;·

Toîr; oe î'ft(! hni q:vJ.a§ spmoor; � ,,m471 . 

(Esplicaţiunea) 
71 Căutaţl alte case profitabile, he'f hoţilor, pen

tru ca în aceste constant păQitor este sărăcia." 

Afară de contradicţiunea dint.re bogăţia şi sii.
răcia, este şi între înaltele clădiri, carr ameninţă 
firmamentul seu cerul, şi a bordeelor car'f sunt 
săpate în păment ast-fel, curn le înta.lnesce cine-va 
pe lângă Dunărea la Principate. 1n ele se con
servă de uă potrivă temperatura, la tote schimbă
rile şeQ6nelor anulul. Ast-fel cel puţin una din 
ele �ice: 

La casă seasll. 
u S2(!r, (X'J,IX'IJrvxoo Oi(!cOr;, X/XL vlp,a-rt &ctÂ.1100 
TovÂ.msr; OO(JIXOO'JI E$ Efi&�'P 71/X(!E'f,OO'P, 
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(Esplicaţiunea) 

,, Vară mă recorescu, ş1 iarna mă înc11l�escu, 

de la sineml protur11 cea ce lipsesce de la ses6-
nele nnul111." 

Grilagiele prea deschise, cari imprejmuiai'I ca
sele bogaţilor, av,�a epigrnmele lor. Unul din ele, 

stând pe lângă u11 palat marc. râde învederat de 

opiniunea că procmă sigurauţa la cer carî se a
pară sub elu. 

.La grilagin de ca�ă. 
"H11 x).Elari, ,u', 1h{q:iî'CC x1d i,',, oifni;, r,),e(srn; ,UE' 

Toîor; tcJ,,, TY/QEÎII (J'(JJI cJo,uo,, 01! cJv1,a11ra.

(Esplicaţiunea) 

"Decă mă veî închide, sunt deschis; şi decă mă 
veI deschide sunt îuchis, ast-fel de fiiuţă uu pot 

pă�i casa ta " 

Deră veţr obserra ast-fel de lucru de fe ·, ca 

acela care se află la ha.sa rnarelnI Obehscu, veţI 

înţelPge lu('J'11l îndată. Grilagele era lucru de me
tal împletit mult îrnfrnmuseţă.tor, î11să nu tot d'uă. 
dată, şi folositor; un ftl de colivie cn vergl de 
fer, mult deµă.rtate unele de altele. dar îutr·adever, 

aceste case era nisce colivîI măricele. Acesta este 
cuveutul pentru care tinerele QonstautiuopoleI se 
plângea. 

'HiIJ-ioir; ovx sem. ,,:o(J'o; nowo,;, onnouo,; 7lţlÎ'JI
T, • ' , ' ,, .q.,,.,, , au; arat.01/JVX0t,; sxqae u .,,.vnqai,;. 
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1'oig p,i'v yaQ 1Ul(lt(UJII' op,�).ow;, oiq 'T.IX fJ,EQLp,1117r; 
"A).yw ţw{J-iiwco.t <p{J-tî',tta-i, . .,?-c,(!(JrtU.qi, 

II�dyvta -r' nµrpdnoV(J/, 11:f(l?�YOQ('(, ;(/'(/. ;,.a-i' ri71v1.ac; 
IJ).afwrn,. 7'(!rt(f!tOO.J11 '/.,{!WWt<JI, QEp,{Joµ1wo1: 

'Hp,iv â' O'VOE cpctor; ÂEVCJ(J/;'/,'P ,?-ip, ,.,;, ctUa iJEl,aO·eou; 
K{!vm:oµc1?-a, ?: O(JJEQrtÎr; (f'QOJl'T.t(J/. -r:17xop,EMI-. 

(Esplicaţiunea) 

"Ţinerii sunt mai fericiţi de cât noi fetele, care 
avem inimă delicată, şi rare trebue se înecam me
ditaţiunile nostre. E1 au pe intimii lor amiCI şi 
sunt liberr de a năra durerile lor unul altuia; au 
jocurile lor de petrecen•, şi pot să se preumble 
pe st.rade, şi să va�ă tote gravurele d'acolu, pe 
când noî nici lumină că trebue să vedem, dar ne 
ascundem în casă topindu-ne de griji obscure," 

La pologul de ţânţar'i. 

Ov {3Ql,rt(!O'P 'T.11'C( -&�Qa, xrd O'VT/.Va 1EIJ!IT/.OV t'x{)--,w, 
Ov 1E'UQU'� riyQcVW 11U.yp,Mw �P,E'T.E(!IJ11;, 

'AUr1. {1(!07./JV<; HH.).onac;· aÂE��76t(!ft 08 -r:BX'P'Yf 
, A,,i(!a P,V/,[(.(i)11 XE11TQ011 aÂf.VOP,E'POV 

, Ex -&aU17c; n(1{!WW P,E(J'l'jf,1,(1QtCÎ011'Ut (JJVA.f.t(JCJEt-, 
Ovâ'i.v âcpaV{!OTEQ'Yf nixwi; IX(J'T.VOXOV. 

"Tnvov tJ' ânvq;i1.1.x-io11 a1
1w XCl.(!W cîUa r.rd avwv;· 

.dµriiai; p,vwa6(1ov evop,ai IX'lfJEVt'Yfc;. 

(Esplicaţiunea) 

_ ,, Nu pe fiară mare, sau pe pesce de marea, sau 
a paserii în agonie aruncu împletita mea plasă, 
însă pe voluntari muritorr, apărarea lor acesta a
sigură pe prfso_nierii mer de la pişcăturile tutulor 
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insectelor; pe la pran� pă�esce remăşiţele ospa
ţuluI; totă mâncarea sta neatinsă ca în cetate; 
ducii somnu nesupărat, incă dispense�ii pe servi
torn de ostenitorul lucru de a goni muscele." 

Dar întempinăm şi alte pelaturl afară de pala
turile Cesarilor şi Patricilor; sunt şi Nepatrunsa
bilele învaţătureI şi a Legilor. Bibliotheca cea pu
blică reparându-se de un activ administrator al 
oraşului în intervalul regatulul'. lut Iustin, se nu
rnesce ,, casa Elico11uluI;" uă înaurită statuă a 1m

peratuluI este im,talată înaintea el. Ideea este că 
pe când !mperatul se mişcă cu mirare, se face ne
mişcat şi se transformă în aur. 

Olxm1 (tva� 'E),r,xwvo,; «,•1117(31(jC(:ll'l(/ 110'7(JW,' 
K1·oaUµu1,; xaµrt'lOt(l(:1 1 'Jov).im1ov no).1.anov 
TIIE(!/,XW'V 7Tlj0'1lll(!Ot{J-E <Î0/,1,WII nar1,12vurn,; E(l'll'/, 

(Es p licaţiunea) 
,,Iată casa Eliconulu'î, s'a reînoit prin ostene -

lile lnI Iulian. Monarchul a stat înaintea altaru
luI Muselor." 

Afară de statua sa, se vede şi altă, l?Ste a 
mostenit6reY sele RPgine Anastasia, cue t.ot d'uă 
dată se onore�ă asemenea de aceaşî mână. 

_K iioo.,; 'Juv).1.w1ov mwuolo'r,µ011, o,; f,lE'ltx X0(lµov 
flt,l-(>iow11 J..�v(lf.tJ1' (l'l�<Je·11 'A1•a(l'trwi17 ·11, 

(Esplicaţ.iunea) 
„ On6re lu'î Iulian care a Jnfrurnuseţ,at Musele şi 

dupe acea a construit şi pe Anastasia de aur." 
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lmpreună cu bibliotheca trebue să 11e aducem 
aminte de tributul ce se datore�lă la val6rea O· 
mernlu1 diu B.izanţiă; statua sa probabil este p'aci 
prin prejur. El era tragedian a11unrn Homer 1) titt
de mamă îuvi\.ţ,ată. numită Mirns. Cel ce se 11u
mesce aici: fiul lui Mclit, este marele şi însemnat 
epic puet Homer, rare i:;e �ice că s'a născut pe 
lângă fluviul Melitu. 

La Homer. 
"J01·a'l11 IJ' c,V.u.; "O1117(.!o,, 011 ov 1TQ0,uov EVElTlctOJV
fJiaxE),ov t'ICL Jllli).1rro,; ivdf!EtEl"CO,,; oi'oo· 
'AU' Q11 {lQ11i:du(}'1, 7TClf/ nom )'Etl'((CO fllt'tl/Q
MotQW xi•/JaU1117 Br(((nft1, ,;1, Zn m1.1/J11ry11
'
1E'l:QHp1111 EVE7Tiri,; 1/(! 0Ji'oo,; i',î11011I( 11'1.oiforu. 
KEivo,; yc,e 'l(;/rtJ'LXli<; 1lf,/'l,''lr/1' �IJ'X,jO'a'l:O '1:f},!17'', 
KoO"/MjO'a,; tniEO'O'IJ' l.�11 Bv(vnl?S,i 11rl'l:(!l)I'.

(Esplicat,iunea) 
.Aid sta ălt Homer, nu cel ma1 d'ânteii1 al 

poeţilor epid fiul lut Melitil, acest cel alt. s'a 
născut pe ţ.ermurile Thracier fiii a Mirusel din 
Bisanţ.iu cu11oscută prin reputaţia; în versta s:-i 

1 

copilărescă Musele s'a înamorat a i da instrnc\iu
ne cu putere la eroica versific,iţiune. Însă el esye
riinte la seri6sa. mcs11ră a tragedid cu gra11di6sa 
graţie a umplut ţerra sa Bisauţ.iul." 

Sunt atâte stat.uele cele ridicate, în c,U oraşul 
se vede că este pliu de ele, şi se espune ca me-

l). 280 1n. de Chr. 
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surJ de bună voinţ.ă publică, de frică seu prostie. 
Un comandant anume Caliade, a representat pe 

Bisant cum urnH��ă ') împreuuă cu socia sa Fidalia. 

Caliade comandantul llisanţiuluI, statua cea faim6oă 
a lu1 Bisaot pe la numitul Regescu a concacrat ast-fel: 

1'ov Y.(!lt'l:E(!O'V Bv( an:a Y,(t(, i,ţt/5(!7:1/11 <]11oa).uav 
âv ivi xo<Jµ�<Ja,· al'{frro KaU1ao17.,·. 

(Esplicaţiunea) 

,, Pe puternicul Bisant şi pe drăgalaşa Fidalia, 

în una înfrumuseţând a consacrat Caliade." 

Statua Iul Iustinian pe cal, era instalată în Au
gustiul lângă templul Sâ11te1 Sofh,, şi întors spre 
Orient adică spre partea Persilor, caril era ina

micii naţiuneJ greco romanilor. 

La figttra re�eM Iustinian. 

''AV.ov V7lE(! 11/xa,· EVU.f!l'J(pV(!011 l11oo{h IoV<JOJV 
·o &f!a<Jvc; Ct1J(j'ţ1(jH wriâ,,c; r,11a;c-z:1 -rv11011,
''AUnv /X)CEl.(!EXOµa,; afla12 wv <J'l'f!11--Z:O<; EH-Z:00'811 t<J-Z:QOV,
KEl(!rt,; (;c HEqmJ..ij,; {Jo<J'l'(!V7.,rJV CtV(j-Z:IX.U17c;.
1'01· o' 1!71/if! EVVoµ{fY.<,' E(?t&17Uu, b,9a<'iE 'l'OV'lOIJ 

'E� V7Ta-rov µl-z:1217, <J'T.Yj<Jf1' a1,a.'T<Ja 110).1,;.
"Eµ11 EOO<; ctUa µl.11ot,; {Jv( W''T.ll�c; ăµµOQE QWµCt,
6siov '/ov<J1:tl't1.wov XIX(!'lO,; lîµEnţmµ.iva.

(Esplicaţiunea) 

„ N n a.st-fel de birnitor, îmbrăcat din pradele 
resb6elor, curagiosul Midu, în curţile Susilor va 
instala; 11u ast-fel năvăliţr de la Istrn, Avari'( o 

I) De la cal"e se �lice că 'ş1 a avut numele llisanţiul.
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'să înalţe şi o să tae pletea din fie-care negra faţ.ă. 
Di11 causă de buuă legalitate statua cea d'aid, rea 
în îmbrasaminte de consul, a instalat'o Regina o
raşelor. Stai acum fixă Romă Bisantină, nu 'ţJ fie 
frică compensând sacrul stat al luI lustiuian." 

Următ6re este de lc.t uă col6nă din Jpodrom. 

La col6na r�gelul Iustinian în ipodro111. 
JJw),011 0/,/,0V )((t{ a/lVWU( ,mi ,iV:vrd111711 Ba(Jv),w11Cl 

. Xri),xck ăno (J(J.'l)).w,: an).rt(JW 1ÂrJrJV{!ioJ'II. 
".ErJ'C/ 0

° 1foL'(i'C/,rt·J1oc;, "uv flV'C0),/,7,' (' V)!O/! ţ},¼OJ'V 
.I1:ijrJu1 'Joi1).1rt110,;, /Utf! 'CVQft M17âoqio11011, 

(Esplicaţinnea) 

„ Din aramă şi din prade din Asiria privesce 
lucrat pe suveranul, pe calul seti şi pe devastata 
Babilona. lustiuianul a adus în Orient libertate, şi 
Iulianul aretă că a distrus de tot pe Mi�il." 

Iată şi altă epigramă dintr'uă col6nă în I pod rom. 

La col6na regelul Iustinian în Ipodrom. 
Taîiu, rJ01., w (3arJ1),EÎJ Mno'ox1:0·11a, o·w(! rt xuµ,iţ ei 

T�,; Pwµ,17 c; rc.11in7,; xa/, nai:c; B·vrJ1:r,,'ho,;, 
llwJ.ov vnsl! 11i¼17c;, Nl¼r1v rJ1:cfpav17q,0Qo1, c/JJ,1711, 

J<ai (Jf /,l,E'C1]VEµ.irg 1l0JA(9 iqiotop,bPOI', 
'T1/)0rJ1 'lovrJ'C/CJ,VE 'CEU'/! ¼QIX-W<;, 811 zD·o11i o·' râci 

ÂErJ/,/,/)<; ezo, M1oow )(ctt 2.xv.9-ioov 7E(!O/J,CG1.0V<;. 

(Esplicaţiunea) 

,, Aceste darurr ţie, o Rege ucigatorul Mi�ilor, 
născutul Ro mer tele şi baiatul Eustatiu aduce; 
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cal pentru victoria, alta încununu t:'I. victoria, pe 
când ca ventul, calul teu ce_l resboinir, sb6ră iute 
tot d'ăună pe păment, fie că statul teu sa lege cu 
lanţ.urr pe nainte resboitorii Mi�ilor şi Sciţilor." 

Ordele navalitorilor se vede că săînfacişa�ă inain
tea nostră 6stele Persi el, mulţimele A varilor, carii' 
s'a unit cu e'i mai în urmă pe timpul lur Eraclie, 
iar giganţii de Gotb'f pe la începutul secolului al 
treispre�ecelea. 

�st-fel HellenH menagia un �eu, patron al ora-
şului de resboiiî şi aveu convicţiune în el. 

La col6na luî Marte împodobită in Thracia. 
Ei:lloXE -O·ov12wr; OV'l:or; E7lt t?-(!O'Vt ,dx1.1.w, "Aetfr; 
Ov'TTO'tE 61J7'Ji."xlrir; E7lt.(Nlle'1:' s 0-imx I'<fr&w'V. 

(Esplicaţiunea) 

,, Pe cât nebiruitul Marte se află pe păment, 
nicl uă dată naţiunile Gothice o să facă invasiunl 
în Thracia." 

Statua lui Iustin stă la marginea portulur. 

La colona din port a regulu! Iustin. 
Tov1:o '!Tet-(2' aiytrtl.Ot/Jt'II trw 6e6cYOJ(!Ot; V7laf?xuc; 
2..1:fi1Ja Cj)CI.EWO'P aya1.µa 'foVIJ'tl'P(p {31X!ll,Aiji.", 
''Oci112a· xrtt b, 1.1µlve1J1J1,11 lryv m,,:a<JEtB ya).�'P1j'P. 

(Esplicaţiunea) 

,, Eu consulul, Theodor, am instalat pe marginea.

mării uă splendită statuă a regelui Iustin ca să 
reverse linisce la porturi." 

Dar statua de pe cal al Iul Theodosie, din înalta 
4 
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posi(iune ') a pieţe'f sale privcsce peste uscat şi 
marca. 

"ExO·OQEI_; an:o}.h7{h, rpae<JfPO(!O, 171.10, i1Uo,, 
fhvoo<JtE, {}-v17vl)Î<Jt ?lOI.OV pi<Jo,,, 17m.oO·vµE, 
'QxEr.t1'0V ?lf.t(!Ct ?lO<J<JtV EXOJV µe•/ Ct?let(!OVct 1'ilÎtt1', 
llanoO·sv cti'.y1.17Et�·, XEXO(!V19·µivoq, CÎyl.ctOV f'mrov 
P17 i.'olooq µsyaOvµs xat F,(J<JVµwov Xf.tt'B�'Vl(0J1I. 

(Esplicaţ.iunea) 

"Eşl din resarit ca un alt splendit s6re Theo
dosie, ca să trec'i'. locul col de jos al firmamentu
lur; sub tine se întinde marea şi nemargini tul 
uscat; splendit lumineQă de departe acoperementul 
cel depe cap, mâna ta opresce lesne pe îndîrjitul 
cal şi 'l face să stea." 

Era safie straniu decă calul era neliniştit, cac1 
se re(lâma pe un înalt care de triumf. Dr. Deuie a 
găsit şi a lndeplinit prin- asemenare parte din a
cesta inscripţiune înainte de câţY-va aur. Statuele 
pe ca'i'. era abundente, pentru ca exersiţiele de pe 
car era la modă. 

Un Eusevie nimerrsce <le uă asemeuea on6re. 
La figura lu'i Eusevie. 

Tct·v-i17v Ev,n(Jlrp (:frţamcti; st'.x61,a Qwµ17 
llQOr; cit<JrJctîr; id(!w,,, 811/EXB/J in1rovvi1rii;. 

Ov raf! o-i' aµrp17(!t<J'lOV l1.w'JI tvdtţ,ct'lO Vtr.1]JJ, 
'AUc't no}.v X(!ctTEOJP ?lOO'<Jt xat 1]1'0(!EŢi. 

ToîJvsxE·JJ â,,n(Jloov b(! tv Zu{JEuEJJ" c,Uc, xai av-i�·v 
Aif µov 'l'f/1' n(!O'lE(!f/V navve �t'/.,'J<J-tcwl1711, 

(Esplicaţiunea) 

· n Peutrn călarie Bisanţiul a oferit acestă a treia 
figură către Eusevie; de doue orl avea mar nainto 

' 

1 ). Pe la Serascherat (ministerul de resbel). 
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dobândită nediscutabila încoronată victorie; din 
causa agcrimr'i pici6relor şi putcrd barbatesc'f a 
s_tins nu numar certa contra-luptaturilor, dar şi pe 
acea de mar nainte intriga (de partide) a comu
ne'i a făcut să încete�e." 

Nicr uă laudă p6te să fie ma1 presus celul ce 
se dă Iul: Porfirie, vi�itiul, care atât se favorisa, 
tn cât s'a făcut subiectul a doue �ec'i şi şepte e
pigrame în Anthologia Hellenă. Următ6rea este 
una din acele. 

Il),IX,tj'l'YJ, xaJ.xo'IJ B'lEV�E'IJ oµ.oLi'o'IJ ,)viox�r. 
E'i&e oi xa/. dx1J17r; oyxo1J amt,(!yet<Ja-ro, 

''Oyxo'IJ oµ.ov xa/, xaUor;· O'll6(! (ţ)V<Jtt; chµe UXOV<Ja, 
''Qµ.o<Ju1, rliolv171J OEV-rE(.)01' OV bvvaµ.ai. 

·:Qµ.o<JEJI E1:0(!XOI,� V7l0 XBD,�<Jt: Ilo(!Cf,V(!l<f! rn.e
Ilec!mp xa/, f-!-OV'IJ<f! '!Tff,!Jll:Y 8000XF xa(Jt'IJ. 

(Esplicaţiunea) 
,, Artistul a construit figura rea de aramă., ase

manâ11d cu vi�itiu; de ar fi lucrat şi mareţie de 
arta, mareţie şi frumuseţe; pe care natura în fine 
nascănd s'a jurat, nu pot suferi durere al doilea. 
S'a jurat prin huse cu jurament bun; câcl Iul Por
firiii numa'f şi ânteiu a dat totă graţia. I( 

Vi�itir şi vi'i şi de marmoră este viaţa Ipodro
lnulul şi au epigrame. 

EÎ.r; U&or;, c'tf!ft' {J..a:r:ril!, f.'nnoi, ?;vyov 'YJ'Vla, µ.a,rm�. 
(Espli ca ţi unea) 

„ Aci sunt adunate multe lucrur'i şi însă este 
unu; căruţa, căruţaşu (vi�itiu), car, oiştea, hăţurr, 
biciu, t6te uă piatră." 
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Şi lpodromul amintesce asemenea lucrurr, pe 
abte subiecte. Uă mică bae se deschide aleturea 
ctr a, l.ui Zeuxip, pe lângă locul de gradină cel 
lângă Ipodrom 1) rugândiµ-se de il'ltervenirea a ma

jestosului vecin. 

La baia mrcă aleturată cu a M Zeuxipu. 
M� ·VEµhra, ZBv�mm, 'lt/X(!llt1'r:f.Uo11n AOV'UJ'tp'
Kal µ,iyW.171JJ nae' ăµ,a�/X'II E(!OO'T:VAO<; �<'Jv qJ<XEl-m· 

(Esplicaţiunea) 
"Nu des preţui baia de lângă tine Zcuxipe; şi 

pe lângă mare trasură amore�ul plăcut strălucesce." 

Spue-se în· lrecăt, băile era atât de numer6se, 
tn câ:t fie· care golă ara nevoită să respun�lii pe
renduse de împreµnare şi trecere d'a,leture ascuns. 
Următorul respuns se pare de uni'i că s'a făcut 
de uă nouă baie. 

La uă altă baie aleturată de cea publică din Bisanţiu. 
Lhiµ,a,,:o f,1,6 �·v11oîo 'lt/X(!Ct, 1l(>O{Jveoun AOE'l(!O'V 

'Arno<; (X,'IJ�(! , i(!E7/r<; El11EX61', OVX E (!t<'ioi;. 
Kâ,,o f,1,EAE/. 7fAE011flî(Jf1" fyoo â' 0Uyo1,<; 'T:E 

'E11,,:_v11ro 1l(!04nru;, xa/. µ,vea xal x.a(! t'T:IX<;, 
(Esplicaţiunea) 

"Un oraşa·n m'a construit pe lângă baia oraşul ul, 
div c1,1-usa virtuţii iar nu de certă; acea dar este 
pentru cel mulţ'i, iar eu pentru ceî puţini amic;I; 
t6tă. le �m gat�,, ap�, şi pa:rfu,.umrr, şi gra;ţiL" 

Prea ::i.p,r6p_e e�istă uă f6rte como.dă casă pri
. yţml pest� lpo!li:9m. Un amic se ţhia:rµă să ,petrecă 

I). Pe unde este acum tranvaiul in •oraş. 
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privind de la uă ferestră şi să pa•rticifre mâncate. 

La casa situată între a lut Zeuxip şi a- cavaleri�t 
'Ev µEv -r:fi ZEV�l1l?l'O'/l E'/:W nlJ..ar;, �cîv J..oE'l(!Ov· 

'Ex cî' E'lE(!1Jf; f'nnwv XWQOV âE&J..ocpo(!OOV. 
Tovr; (ja ,{}e17uâµEvor;, X<Xt -r:rpo' Evt XQOO'l<X 1oE<Jll<XI; 

LlevQo xd eµ11viv110„ cîat-r:t na(!' �µE'll.Qr,. 
Kal XB 'TllXĂt'll 11-molou; llO'lL OEtEÎ..OV W(!lOt; D„1'J.ot1;, 

'Eyyv{}·Ev lyyir; iro'I' yEi'lo11or; EX {}aÎ..ce,uov. (1 
(&q:V<X,'lOV, xa-r:' aU17v EXOO<ltv}. 

(Esplicaţiunea) 

"Pe la acesta parte apr6pe de Zeuxip am baia 
cea plăcută; iar la cea alta parte, locii de cal 
luptător'i ; Dupe ce i ver vedea şi ve'i spăla ·cor
pul în baia, vino şi 'ţl ea viaţa la masa nostră 
de mâncare, şi iar vino la timp de sera, mergând 
la locurile de lupte, apr6pe din camera vecină (sau-' 
dupe alta ediţie) ,,de m6rtea vecină." 

Cait se înhamă şi se. împereche�ă cu şleurJ. 
La e1tlul de aramă cel de la Ipodrom, 

avenrl piciorul întins ridicat 
''Eµnvovr; o x,xJ..xo·vr; f:rmor; oi!-r:or;, ov fJUnstr;, 
''Eµn•11ovr; &J..17,{}oo,;, xat (p(!t,µâ�s'lat, -r:axa, 
Tov 'Tl(!(Jll,{}tov CÎE 'lOV'l'OV tfal(!WV vro<Îa, 
BttÎ..EtlJE xat 1a�, Ei 11rt(!iUtr,r; n11711lov. 
Ll(!aµs'i'P xat'to(!µif,, a-r:�{h, µ� 'Tl(!Or;syyl11r,r;· 
MăUov Js cpsvys, µ� 1âf]r,r; -ro -roii 1oyov. 

(Esplicaţiunea) 

"Acest cal de aramă pe care 'I ve�I, într' ade
ver respiră, şi curend o să spumege. Iar acest 
picior de nainte ridicând o să te lovescă, decă vei 
trece d'apr6pe. Se .repede să alerge, stal! nu te 
apropia; nu mal puţin fugi, ca să nu paţi cea ce �icu." 
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Următ6rele vei sur'f sunt declarate dintr'un lu
cru Iul'. Lisip. 

La un alt cal. 

''lrJ' oi, o 'lfOOAOI,; xahorJa,rJrl).cg TEXVI'!, 
Koeoovt,001} bO"'l'YJXE" rJe1,µ,v rae (:JM.rroo1• 
'T1ţJavxE1•if Ei, )Cllt ,J„1711Eµ,ooµ,ba,; 
K O(!V(f'ij, HJ Elera; ovelwxE'II ei,; rJeoµ,nv. 
L1oxiw, xd1Mv, ei: 1:1.1,; �nocnqoqo, 
'Evarµ,o/J'r, YEJIV/J'{j(., Xlf'Ql,XEl''l(!foŢf, 
'O /J'or; rroi·or;, Av/J'mm, xat rra{!' thdrJa, 
Iâi txrJeaµ,EÎ'lrtf.' ,,:a TEXVI'!, ya{! epm,fo. 

(Esplicaţiunea) 

„ Ve�r că calul este făcut din aramă prin abila 
artă, îualţă mâudrul seu gruma�u şi ş'i aţ.â11tesce 
ochiul lucitor către vânt, impacient pentru aler- · 
gare retrage selbatica comă, şi 'ş'i clatină capul 
seu sus. Mi se pare că deca mânătorul era să se 
încerce a veri �abaoa gurer, seu să împingă pin
tenul, lucrul teu o Lisipe, era să sară pe neaştep
tate; câcl' prin arta ta este plin de suflare." 

Fiind vorba despre car, vom întorce atenţiunea 
nostră la un medic de caL Este curios că numele 
seu este Sosandru, care însemne�ă (în limba Hel
leuă) tamăduitor seu muntuitor de omeni, pe când 
parintele Medicinei, care a tă.măduit nemul ome
neRcu în. de Chr. aprope 460 de anr, era Hipo
crat. a cărul'. nume însemne�ă (în limba Hellena) 
dresator sau ţiitor de caL 

La Sosandru Medic de cal. 
'l'YJT�{! f,lE(!O'lfOJV i.rrrroxean,, aUa xcd tll'lfOJV 

,400/J'IX.11/Jes x�vcplrtr; ÎIJ''lO(! âxwu,elrir; 
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''FI 7:SXVf/11 

µ,mxµ,e1,'tf.!01J, 1 oifvoµ,a· /J,'Y/JE XCI.AEl<J{)·cg 
"A'EB(jOr; El/ dzvrtr; fi; tU(jOr; ll(!Cl.'EEBt. 

(Esplicaţiunea) 
"Medic de 6men1 ţiitorule de cai', însă şi de 

ca1 Sosandre, cunoscând ascunsă artă, de a tiimă
dni; seu profesiunea schimb::\, seu numele; să nu 
ea ciue-va numele Jur din profesiunea, a căre\'. po
sesor este altul. 

Curi6se animale se presintă î11 Ipodrom, ideale 
ca şi reale. Este cunoscut din Mithologia monstrul 
Sdla. Ea era uii pericul6sii stînca îut.re Italia 
şi Sil:elia. Mithologia o represintă latrând ca un 
câine, aye11d 12 pici6re, 5 gâtur'i luugr şi capete, 
din care fie care avea treI rândur1 de diuţ'( ascuţiţL 

La Schila de arama 
El µ,� xaJ..xot; lJ..aµ,m11, tµ,rt'IIVE J' E;Jyov a11rtl/'lOt;· 

''Eµ1uvm 'f-Jrprd1n:ov Jad}aUoto TEV''Y/•, 
Â'V't�')J a11 'El,!; O'XVUa11 ot<Ju('('lO ,,:17M1?·e AF.V'l'O'W11 

'IJO''El't,uEV, 8)1 7TO'J/'l'UV yaia11 d1nnţmµ,e11a·v. 
To<J0'01J E'lW10'EtF.t, 'EOO'O'O'l1 Y.07.011 IY.1J'Ela (flaln,, 

Ofo1, diro m),rt)'EV.; <Jvyr.J..oviovtra 11iar;. 

(Esplicaţiunea) 
„ Decă nu lucea arama, nid că aret.a că era 

lucrul de arta a lui Efestu, ve�ându'l de departe 
era cine-va să ea drept dt era acea Schila ridi
cându-se din marea; într' atât ame1 inţă şi at.ât 
de selbatic urlă, precum când din marea distruge 
(înecă) corabiele. «

În acelaşi locu se întempină Caledonfanul mis-
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treţii; era uă însemnată venăt6re a mistreţulu'f 
Caledonian pe timpurile eroice. 

La Caledonianul Mistreţii. 
XaA;<wc;· aH' cÎ.{)·e17ao·v 0'1011 ,?·(?aaor,; nvvae )Clt77(!0V 

'O 11Xcfo-,;ar;, sµ,1111ov·v {}ij(!i't 'T'V'l'lO(j'Ct,µevoq, 
Xai'Tw; avxevlotr,; 'l'lECf'(!IICO'l:IX {)"/17!'1:0'II ooona 

Brrvxona, rX�·1•a11; Cp(!tX'T0'/1 i{vrn aiXar,;, 
'Acp(!rg xelha naV'TCl Ot08VftEJ!a. Ovx E7:t Occµ.(Joc; 

Ei Xoraort <Y'T(!a1:t�11 o.iJ.eaev 1µ,iOloov. 

·(Esplicaţiunoa)

„Este de aramă dar observă cât curagm 1 a 

dat făctttorul 1) şi a fftcut'o însufleţită, clatinendu-ş'f
gruma�ul cu gr6(1a, şi crăşnind mortiferul seu 
dinte; ese focii din ochiî ser, şi spume din bu�ele 
luL Nu este curios decă a deteriorat uă alestt 
mulţime de semi�eL" 

Observă acum uă Bachă smintită, astâmparân
du-se de desăverşita împietrir0. 

La Bachă din Bisanţiiî. 

''Excpeova 1:�11 Baxx1711 ovx � Cflv11tc;, aU' � dx1117 
0,jxa-ro, xat µ,rt·vL1711 sr¼adµ1?;e Xt.?-0,,1. 

(Esplicaţiunea) 

„ Pe Bacha nesimţit6re nu natura, dar arta a 
făcut'o, împietrând fur6rea sa." 

Şi acesta chitarista vedeţl', nu să mal aude. 

La figura uner chitariste din BisanţiiL 
seu la figura Marier cântăreţer din chitara in Bisnnţi u. 

Io·v /lE'/1 )CrtHor,; ilrfo.�8 poXrc; î'(!Clf{l((,:° ai:Oe uvxw 
''Ea{re11a xcd X1rvew1, �ov µ,i).oq rnoµ,1froo1,, 

1), Turno.torul, 
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''.Q,; XXE11 hrocp{}rxJ.µ,oîa,. xat ova11w, EX 'tE 1T(lOIIOJ710V,
''Ex 1:6 ).V(lOX·tv11{71,; foo•p Si'J,EJ.yoµ.Et?a. 

(Esplicaţiunea) 

,,Frumuseţea ta abia a aretat'o penelul sculpto
ruluI; O! de ar fi nimerit şi graţia musiceI tele; 
atuncI şi urechile şi ochil era să simţă plăcere, 
nu mal puţin era să ne miram de lovitura lireI ') 
tele precum şi de faţa ta." 

Statua nu p6te să conserve iscusinţa vi�itiuln'f, 
accentele cântăreţului şi însuşirile şi imfiuenţa po
liticuluI. 

La figura Iul: Gabrielie locotenent gem\ral în BisanţHt 
Krtt (fJrdOooY rearpl&1111w exe1. 7:'1!11011" ti:Hrt xa(!a/1iJ'H 

'HiJ.toJI 7:EXJ'f/· xevn1:oµ.i110011 rpa{oov 
Ka1 (TE iJ'O(f,E moUa(!XE rerlrpEt I'afleif).,e dx11r, 

· 'Ewror; iJ'WP IX(lE'tOOP, lwro,; ăJ.oov xaµ.a,,:0011,

(Esplicaţiunea) 
„ Şi figura s6reluI este sculptată, arta i mitat6re 

aretă globul \lileî, der ascunde ra�ele sele. Ast
fel şi pe tine prudinte guvernator al oraşulu'i Ga
brielie te �ugraf.esce, afară de virtuţile tale şi de 
t6te lab6rele tele." 

Locotenentul general Theodor a clădit şi a îm
podobit templul Noroculul'. 2). Theodor era ocupat
cu multe funcţiuni, 

La arcul din Regala în Bisanţiii 

TE'l'Q(l'VTOQOl,c; <X'l/JÎIJ'L 116).w fJeotJOJQOC ly1:lert,; 
'
1Aţ111,; EIJ''l't, 116).,,p xrtl 1:fraţJ1:011 �vioxevEw. 

----
1). Yi61�1. - 2. 1-lisantinil' avea obiceii'1, să aibă nisce frum6se 

arcuri, pe cea rn:.11 d'anteiu stradă cca de lângă colona arsă şi 
Templnl Noroculul'. (sau ursiter), acolu se vede uă piatră pe care 
este sculptat cnveutul 

11
No1·oc,'' 
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(Esplicaţiunea) 
,,Cu patru arcurl îmfrumuseţând Theodor ora

şul, de patru ori este vrednic de a 'I administra." 

Numele Imperatulul Iustin se vede iarăş1; a cu
raţat grnjclnrile Augiel, adică tribunalele, şi a or
donat radicala lor reparaţie. Un însemnat legist 
barhat, numit Domninii este indeletnicindul Eracle. 
La marele Pretoriu înfrumuseţat (seu dupe alta ediţie) 

La marele Pretoriu care s'a înfrumuseţat. 
KorJµ,ov 'lot'rJ'lÎVOt; BarJt'J..svr; evnowna Y.t:d}�(?rtr; 

Ka1 -ca µ,i-ytrJ'la LllxfJc; �y'J..ai'rJbP uµ,iv,. 
�oît; o'e 710'VOtr;, L10µ,11îi1s, ){(t'l'YJCpia 'VVY.Ul <Yt,OJ)(Ef.l; 

'Ell 0{µ, 1.rJo,; µe-yaQwv, EH {Jt01:ij,; f,IFQO'llW'V, 

(Esplicaţiunea) 
,,Regele Iustin a curăţat lumea de necurăţenil, 

şi cele mal mari temple ale justiţiei a îmfrumu
seţat; prin ostenelile tele Domnine, gonesc'i: afară 
n6ptea cea posomorâtă de la palaturile Themidei 
din viaţa 6menilor." 

Themis este configuraţiunea Lege'i'. şi pe Do
muinu 'l numesce fiul eL 

La acelaşL 
'.Q,; a-ya{)·ov H/Xt 'ltaîr; S:il't 'f1(.)rti' · CprttrJ(!O'lf.(!OVc; 1'1X(! 

Lloµ,vîvor; {}a'J..aµovr; µ,rj'C(!O,; lnv�e LllY.fJc;, 
Aaµ11w trw 81,a mt.uJo,, <i naî"r; rJ,' t1,.sio cpralvet· 

xv<Ysa t âU1J..o,c; a'V'tLXft(!t?;oµ,c&a. 

(Esplicaţiunea) 
"Ca bun şi baiat şi la batrâneţe; p�ntru că 

Domninul a făcut salele mumcl Iul judecăţi'( ma'i'. 
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frum6se. Lucescu eu prin fiul meii şi fiul meii prin 
mine. Lauda dar unul'. către altul regratificam. ec 

Aicr este vorba despre Sc6la Legilor. Gheorghe 

Long ne amintesce că la al şaselea secol Constan

tinopole şi Sc6lele din Orient dedeau viaţă şi sus

ţinea studiul legilor, care la Imperiul Occide11tal 

încetase. Edificiul despre care este vorba se pre

sintă ca curs6re. 
La regala sc6lelor in Bisanţiu. 

Xw(!Ot; lrw {)wµoî.(J"t11 (t11EtflEPOt;' tvO·aJE 7T'Y/1"Y/ 
''Acp{}ovot; Av!J'o11loo·v ixxix,v1:a1. 110µ.lµoo·v,

''1-f 7Tii!J'w dmua µ.ev advaot;, �i.'Olot.c; Je 
'E'vt'laJE a.rst,(!Oµivoit; 1ltx'Jl7:IX J[Ooo!J'/. (){011. 

(Esplicaţiunea) 

„Eu sunt nemărginitul scauu al legilor; aici 

isvor abundent de legl Latine se varsii., care se 

întinde neîncetat la toţl', iar la tineriI carr con

curg aicr procură pâreii (adeverulu'f). 

A dvocaţir sunt potrivit subiect de obstacol; iată 

unul a cărui atac este gustos. 

La LegisU. 
Tov,; 11o8rt; Ei X(!IX'l:E(!OC," Xrtt 1:at; xteai; Elx' o).ox).1eovt;,
Ovx �V 1:111 xicpa).�v ElX,E 7:0/,/'.(,V'/:/'.(, reicr,0011. 

(Esplicaţiunea) 

„ Decă era puternic pe la pici6re şi avea îutreg'f 

şi mâinele, 11n avea îusă cap scriind d'al de aste." 

Un legist înşelă un artist. 
<[Jrtî.8(!0t; 11ear,1w:rixot; xal ţ1i17'(?1't({00c; 1/(l l/J'E 'pOV({'Ot; 

1[q 1?-ă!J'IJ'0'/1 ]'{!(.(.1/)E(,I Xrtt 1:/q Of,1,0lOUf?O'JI,
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'AU'. lv O/J'()l 'Poiiq,o, 'C!Jlp.t11 -ra Xl!wµni l1un, 
<]let,ÎO(!Os ty(l<Y.1/JE, 1.apoov i;/.xonx�V ll7lo:dv. 

(Esplicaţiunea) 
,, Advocatu1l Fedru, şi pictorul Rufu, ai1 făcut 

priusore, cine rnaî iute o să i;'Jugravescă, şi cine 
mal cu asemenare. Însă pe cât timp Ruful pisa 
col orele, advocatul a scris uă plasmuită primire." 

Conjugat şi necesar Advocatului i este Sofistul; 
mare reputaţie avea; Sofistul înaintea anilor lul 
Socrat, şi la ultime'le i;'l.ile ale Imperiului Roman 
învaţa in public Filosofia; tot d'uă dată şi Reto
rica. Sofistul se înfrumuseţa şi se dichisa cu oste
nelă şi grijă pentru datori<·le sale populare, sulu
menînflu-se pe obrai;'!.i1, înegrind genele şi împodo
bind degetele sale cu inele, car'î scânteiau ca şi 
cuventul seu, care pe când mişca rnâinele sale în 
sus şi in jos, vorbind pompos în public şi falindu
se, întuneca şi înşela şi ochii şi gândul ascultăto
rilor, prin întării-ea întreprinderilor şi îmfrutnuse
ţarea împleticirilor a largel şi esprimat6rel îmbra
caminte a figurelor sale. 

TJn airbure este- tribuna Sofistulul care vorbesce 
in public, şi i se pare că este fericit. 

Ln tribuna Sofistului Crateru. 
L1i-118(!0'P iyoo (,l,IXXIX(!t/J''l'OV, im, 'ltO'l'S (,1,8/J'IJ'Oqiev v1.17, 

'J11-raµi;11o·v ).iyv(!oi, iuT(!E(fJO (,1,1)"' âviµ,011;, 
'0(!1Ntrov 8'1tlpa,'r(!O'P tv{J·(!OOV, âUa a,811!()) 

'E-rµfi,'t'l'Jv, XI.�(!()) X(!tÎ<1<J'OVOr; EV'l''uxfrir;-
'Ani ral! O(!vl{}ro'JI, Kea1:E(!OV x11a1:eeo'i, V?lO µv{}ot, 

''AeJoµai,, E'Vf,IOV<J'OII: xevµMi 'l'YjAE1'raov, 
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(Esplicaţiunea) 

„Eu arbor fel'icit, şi dupe ce uă ·dată stând in 
mijlocul pădure} ma hrăneam de venturI mladiose 
şi plăcute, eram suitorea dulce sunator�lol' paserl, 
însă m'am tăiat cu ferul, 11oroc de maI bună fe
ricire; pentru că în locu de paserI, mă adăpil de 
cuvintele tari a lur Crater, înver�ind prin pârâie 
armoniose." 

Urmatorea inscripţiune de mor-�ent coprinde 
despre uuul care a venit la CQnsta,ntinopole din 
Asia, pote din Siria, despre unul care semană cu 
Livaniu, cu profesorul marilor părinţl Basilie şi 
Cl_iriso&tom (gura-de aur). Şi �ste dialog. 

Scbolasticulu1 Agathie pe însaşl m11ma Iul 
ce �ace la Bisanţifl. 

'.Q �61'6, -r:i. XAahu; ; 0'1,a CTO'IJ /JcO(lO'IJ" olcr{}(I. -r:i.l; cip.,; 
OJ p.� 1:61,· âV,.' 8ftn17r; oiX'l(l01' O(JW -r:o d').o,;. 

'ECTCTt oe -r:i.r;; lle()lXÂEta· yv1117 -r:{vor;; IX'l'O('O<; n(l.i.CT'tov, 
'Fi-r:oeo,;, t� 'A.crl17i;, ov'l'op.a Jlil.Ep.·vo·1•iov. 

llw,; OE CTE Bocr11oel17 XIX'l:E'.{H x611t,;; EÎ:(JEO Moî(!IX'I', 
"H p.ot 'l�AE 'IUX'l(!7l, �Et11011 eo'ooxE ·1:aq,011. 

llaîăa Mm,; 'l(ltE'l:11()01', or; 8'1 

f,1,EYIX.(!OtfTt'I' IXAVOO'IJ 
'Exoi!xnw. p.aţw,,, 1/f,1,E'1:E(1001' a-rny6,1a. 

Ai:,'ti xaAwr; ţJo,., 'IJ.:Ct, 'IJC.CL, cpiAo,;, b1)XEO X6i.,,v, 
"O({i(l lX fA-01, i){Ji(ra,; OIX.X(!V cpi.AOV CT'taÂao,. 

[Esplicaţiunea) 

• O streine, peutru lle plângi? - Pentru mortea
ta.- CunoscI cine sunt?.-- lntr'adov,er nu cunoscu; 
prea trist î·nsli ve�u s.fârşitul. lnsă, tu cine estl ?= 
Periclia.- Al cărui femee ?- Sunt fe�ea lui Mem
noniu, forte,,bun _, băPbat, ,or�·tor, ,din. .Asia.- lnsă 
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cum escI înmormântată aci în Bos por? - Întrebă 
pe Sorta mea, care departe de patria mi a dat 
morrnent strein. - A'i lăsat copil? - Unul de tre'i 
anI, care plângând şi chinuindu-se în casă aşteptă 
picătura de la ţ,âţelc mele.- De ar trăi - Da, da, 
amice, r6găte să se facă mare, ca pe mormentul 
meu să verse lacrima de iubire·" 

Aicr este şi alta epigramă aretând iubire; acesta 
este figura l!neI d6mne de casă; posibil ca să fie 
mosaică, seu figură de pe stradă, ca acele din 
Rat.isbon şi Augsburg. 

La figura une'î feme'î. 
Bavµ,' fl(?E'llX<; µ,O(?Cpfl:)1 O 11lva? Elfi. EV)'E 'lO J11lV(!OV

Ttv§., 't'O ât' 00(!/'t.ÎOV -riji; rqavofJ}.scpc,QOV 
Ialvot XE·V (J' EIJl,OOV(Jc:t xrd oixocpvACt? IJXVAC<.XIX.WIX. 

L/fo'!TOWC(,V µ,s}.e<.t9·(?0.J1J 010/1,El''Yf 710t9·oefiv. 

(Esplicaţiunea) 
� Minunat chip de virtute esprimă figura. Bine 

a amestecat mândria şi frumuseţ,ea ochiulur blâHd. 
Era să se bticure mişcând ( coda sa) şi câinele 
pa�itorul caseJ, ve�endute şi parânduise că vede 
în faţa pe domna case'i." 

.Arta de a sculpta în relief pe metale, se po
trivesce spre representarea nascere1 Jur lis. Chri

. stos pe uă bucată de armatură. 

La un scut care avea nascerea lu'î Christos. 
7

,Q 7l00'0V w1fh/, u ţ wy(?âcpor,;, O'lt xrt(?C<.(J(JU 
Kol(?IXVOV oie1v'Yf, q,(J7Ct(h 'lfX'lOfA-E'/JOV. 
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(Es-plicaţiunea) 

„ O cât de nerod este pictorul că desem11eQ.ă 

(sapă) pe Domnul pece\'. pe armatura nascându-se." 

Musicanţi\'. abia se privescii ma'î bun\'. de cât 

advocaţiI; concertul şi nepotrivirea se cântărescu 
la de uă potrivă balanţe. Aci se esprimă uă cu
ri6să confusiune de minte şi de suflare 

La cântatorl cu fluer. 
'A11â'Qt µ,ei, av),171:�(!I, {}wl 1'()0'11 ovx b1icpv<ilXl', 

'AV.' &µ,a 7:cp (JJV<T(iV xriî voor; ixnfrarnt. 

(Esplicaţiunea) 

,, Bărbatulu'i ce cântă cu :fluer, Q.eH nu i au m

spirat minte, însă îndată ce suflă, mintea luI sb6re. 11 

· Părerea lmperatoruluI Paravat despre Cimpoiu

şi de acompaniament prin vocea sau organ abia 
p6te să se considere pericl,1los. 

Regelu1 Iulian la organ. 
'_AHol17v OQOOO â'ovaxoo11 cpv<TW �?WV an' dJJ.17,; 
Xvhel17,; ·1:axa µ,ii.Hov â.1,s{f).a<T?:'/'j<TE'/1 IX()OVQl]t;, 
".,,/71(1/,0t,, ovo' avtµ,01.(T/,'V vq/ 1?fA-8'1:Bf201t; oo·vto11•rn1,, 
'AU' IX710 1:av12til17r; 1lQO{}·oewv <T111lvrror; d11: 17,; 
Ni(! {)"811 i!v-r:e1-roo·v XIXl.aµ,oov V7l0 (Jlţ /XV 0081)8(,. 
Kalw; (X1J�I! IX7'E(!OOXOr; lxoo11 {)-oa 0/XX'lVI.IX X8tQWV, 
"l<Tw.rnt dwpacpooo11 xa·vo,,ac; <Tvµ,cp()!XOftO'VIX<; IX'VAW'V' 
m o' IX7laAO'V <TXl,!j'r0011'r8c; r,;ro{}U{Jov<Ttv aoio1v. 

(Esplicaţiunea) 

"Ciudate tresti'i sunt acele pe care le veQil; 

nic'î un fel de earbă, însă selbatică vlastarire re. 
sariud din păment aramos, mc1 clatinendu-se de 
acest vent ce respiram, însă prin fluerele din bur-
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duf, fiind spre jos; prin lesne gaurit6rele trestii 
ventul cel închis caută trecerea sa afară., pe când 
un om despreţuitor, inteligent de a cânta din fluere 
parcură în unire degetele sale, şi alţr saltând cu 
buna-voinţă, prelungescu seu înalţă cântecul lor." 

Voiu introduce acum iarăşi' pe lmperatul Iustin, 

însa acum ca protectorul artelor folosit6re ca şi 
mai nainte al îmfrumuseţărilor. Orologiul cel mare 
era în calea cea dintre Sânta Sofia şi a ma_relui 
Palat, şi se vede din presupunere că în timp de 
116pte avea pe dânsul şi felenar. 

La basa Orologiulul'. din arcul ce era la regala. 
LÎW(20V 'lov1n:li101.o 'lV(2fXIIVO(f)ovov f1a1J1Î..ijor,; 

Kat .Io(f)l17t; c.Uoxov, (f)inor,; tJ..wOsQl17r,;, 
'Q,(2/XOJII /JY.071tal; C /JO(f)OV /J1)P,/X1!'1:0(2ft xaJ..r.011 

Ain:ijr; EK µ.ov/X/Jot; P,EX(2l rJrorJsxaoor;, 
"On:wa /JvÎ..170-ina, olx17r; {}·QOV(JV �vioxsvro11 

EV(2EV 'JovÎ..uwot; XE(2/J/.V CX000(2000Y.Oll;. 

(Esplicaţiunea) 
"Este darul regelu'i Iustin omorâtorului de ti

rani, şi a cons6rteY sale Sofia, acesta lampă a li
bertăţi'(; observă bine sunat6rea de aramă (al o
relor) care bate orele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
1 O, 11, 12; s'a furat uă dată, dar l'a găsi L diri
gintele Iulian fără a da darur'i·" 

La un minsoriu 1) care are cele doue-spre-iece �odil 
şi altele. 

A(!YV(2EO<; 'll'OÎ..or; ovior;, O'll'I'/ cpai&ovw 1JEÎ..�v17 
LÎE(!Y.E'Ua, âvn1:v'!lrov 'lltP,'ll'Aaµ.{v17 cp1dro11.

1). Un instrument astronomic care arată mişcălile corpurilor ceresCJ'.· 
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'A1T).a·11fo; 8' ixrt'U(!O·E, xrd âv-,;1.{Ji,111ri.; rt),if•mt. 
'Avo(!oµ/.17,; yc11E�',' nifoav ayoVCJ'/ 1:vz1711. 

(Esplicaţiunea) 

"Acest cer argintiu, care vedl' pe sorele pliu 
<le lu111ină essemplară '). Iar din ambele pilrţ'f stele 
nernişcatore, şi plancţ.i alergând una contra alteia 
portă tot norocul muritorilor." 

De sigur aci pămentul se reprcsintă eronat ca 
centrul sistemuluI, espirnâudu-se un fel de astro
logi:l şi astronomiă. 

Urrnătorea se vede că este cea ce numim glob 
cereseu. 

La un instrument astronomic. 
'H 1Jr1cpir1 1ni{Jo·v EV(!E'P i,; OVQft·voi· IJV µiya {faîiµ('/, 

Krd voo<; I!� rt.V'l:OJV �J..1'hv 1!7lOV(!/'/,11ÎOJ·II, 
'H,,ioE xat yv(ln crcpalr;a,; EnETIXCiCiETO vo.irn, 

7

/cr('(, IJe xvx),a -roµaic; ovz oµa),aîcrt 'lE/U. 
�'xi777:w nir;ca nâv·rn nr;o,; avzvycc, zifc; [ni T,.-rdv 

Nvx-ra 'lrt.ÂIX1''lEVE/, xat cprx.r,,; tr;x11µ.c110,, 
di�o ţ WOCJ)O(IOV J..o�OJ(J/.<Xt;, ov/Ji 118 J..�rm. 

KJ..mn µE1117µ.f]r;wif, xinr;a 11v1117AVl1EWI; (�' 11·v·1117J..:v11EO,). 

(Esplicaţiunea) 

,,!nţ.elepciunea a găsit potecă la cer; nu este 
mare minune, şi îuţelegerea din aceste părţI ce
resc'f a venit. VeQ.l: rotunda framântatură, urcându
se la înalta împlinire; adeverate prejmuiri taindu- · 
se de linil neparalele. CerceteQ.ă t6te constelaţiu-
11ile unde Titanul ţine cumpenele nopţiI şi a Q.ileI. 
Şi însemuă pe aleturatul Zodiac unde îndoite se
micercur'f se întelnescii pe la lumina meQ.uluI-Q.iler. • 

1). Împrumutată. 

6 
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Urrnătorul este un orologiu solar. 
La orologiu. 

},{rJX(t,'Pl,XrJ {/J(l�{}-ov,r;a {fEaţ 87:/Xt <l,(!f,1,01'/-XO'V(Jt 
I'voot,t-O(J/,V ây(!WE/,V 7:()11 O(!O/W11 �sJ.iov· 

Bau1q el' ct.µ,qnimt }.Wor; clv1:vyar; 'I-l[!l,7'Ellci17,;, 
'Q(!OVOf-1,QJ (JO(J)i?7 xai (JXHJE17:t 1:vmy. 

�c(!yiov IX(!X'·•(!�Or; B'll()V(!a11l-nrr1,v l(JJE'l:faî,; 
Toifro (JV11f.l(!YCl.(Jt?·rJ terov h11x1?·ov{wv. 

(Esplicaţiunea) 

li Aretatorul acestuI orologiu solar este făcut 
spre a se reafla pe dânsul mişcarea s6reluI. Cer
cul �ileI se învertesce împrejurul uneI pietre; uă 
umbră calculată însemne�ă calea, cerul cu pămen
tul vin în contact. Sergie Arc.hiereul ordona. Iată! 
cea ce a ordonat, s'a făcut prin mâin'f de omeni:" 

Archiereul Sergie supose�u că era din Alexan. 
dria, care era cel mal d'ânteiu scaun al sciiuţelor, 
şi aceI PappI aI Alexandrieî, a căror mare erudi
ţie despre orologiele solare, calendar etc. se pri
vea ca corectă. Tradiţiunea despre acesta esistă încă. 

Următ6rea este lc1 orologiu cu apă. 

'E11{)·ai)'e. t,t-t(J'l:V),AOV(J/, O(! rJµ,011 cpca{lon/oo,; ai'y),17c; 
'A11i(!Er;, O.Î(!aw11 r,µ,cpl. ovwoexaO't 

''T/Ja(Jt IJ' �Uo,.o '1:ftAIX117:8VOV(J/, xs),sv-O·ov,; 
'Er; noJ.ov ix yair1,; µ,�rn, E(!H-O"t{usvot,. 

(Esplicaţiunea) 

li Prin acesta 6meniI observă cum r6tele carului 
aur6re'f alergă, şi se numera doue-spre-�ece ore 
pe câud trecu. AicI apele pune poteca s6reluI la 
încercare, şi cele de pe cer le esplică lucruri 
pămentescl'.." 
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Ctisibiul cel din Alexan<lria ') a reuşit a face 
în cât apa să pice la rote ; iar mişcarea acestor 
rote se comunica la uă mică statuă, care treptat 
ridiceuduse areta cu un mic baston orele însemnate 
pe uă colonă alipită de mecanismu. 

Dar să suposăm că sorele nu se vede; cum o să 
cunoscem timpul? avem necesitate de orologiu. 
N ouele orologie şi lucreQ-ă şi bate şi prin urmare 
aretă ora, orl'-câtă ceţă de ar fi pe atmosfera. 
Aşa dar cea ce pote areta prin vederea, trebue 
să se semnaleie prin sunetu. lată un orologiu de 
apă espre făcut. 

La altul. 
.J:�µ,a ovooomxµ,otQ0'/1 a'cperreoq �/..t0(,0 

TQtO'<J'IXXtţ; ar/..OO(J'<J'li) cpO·erroµ,EV0'/1 m:oµ,rt•it.. 
Ein:' âv {J-'}._ifloµ,evoio 'llO?:t O'TE'/10'/1 voa,,:oq fl'll�IJ 

ÂV/...0 V /X'llO<J''CBlATJ 'll'/IEV/,1-IX otookvrio11, 
0ijxi11 aO-nvalo, o�µ,tp r,a{! t,'/1, o.i, lt'II B·llf'/.Qr�

Ei� x�·v cpB·o·V8QlXÎq �{J..wq 11ecp{J..a1,q. 

(Esplicaţiunea) 
„ De trel' or'î în doue-spre-dece ore, când lumina 

sorelul' lipsesce, de şi cu gura fără limbă, acesta 
da semnalul ; pe când un om d'aprope procură 
greutatea aper, şi prin canal sunatorul fluer strigă; 
"Darul Atheneulur, ca toţ'î să au�ă ora când aco
peră noril pe sorele." » 

Transportarea este lesne de la orologie cu apă 
la băL 

Aicl' este uă bae in Bisanţiu care vindecă do
rinţa de a se întorce la patrie (nostalgie). Loto-

1). Pe la 135 iu. de 0hr. 
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fagii era nisce fiinţe pe care Odisea a întelnit la 
ratacirile sale. Se hranei1 cu un fruct numit loW, 
a căruI gust era atât de plătut., în l'ât cine 'I 
mânca, perdea totă dorinţa de a se înt6rce la 
patria sa 

Lă bae din Bisanţiu. 
ÂW'l(J'II f(!81l'lfJµEl'ovr;, 1T(!0'/:6.0o:J11 Ol! '1/JEVGIX'CO 11v.?or;. 

Tllu1:1:v âJ,.17,?-Eh7,· 1:ov1:o A0t''l(l01' l r.,tt 
Ei ,'al! ana� xrd)rt.(!OÎGI, J,.oiur,e'lat, '1,;Q('t(j/,}' rt/1�(! , 

Ov noO-f.et 1T(l'C(!'I/I', ovx e{)[)..ci yi11frw;. 

(F.splicaţiunea) 
„Cea c·r �e întemplă la acesta bae o va areta 

povestea Lotofogilor; câd decă în aceste curate ape 
se va scălda tine-va uă dută, nu o să ma'i dorescă 
nici patria sa, nid pe părinţii sel'. carr l'a făcut." 

Bnile regale se aprovisione�ă cu ape calde şi 
reci din isv6re naturale. 

La băi calde regale. 
E'h(!µa 'l(tcf IX'l(!EY.EWr; {Jaa,).�i,'a· 'l�v,h î'iX(! rtV'COÎt; 

Oi 1l(!i.lJ ayauutxµE·VO/, ,Jfixav 81lo:JVVµl171,. 
Ov rrt(! 1111:n {J(!O'lBrp 7TV(!l {)aJ.mrnt r,r),,ir,11 vo'we, 

Âv'loµd1:17 08 ;_,par; 'ltY.'CE'lrt.l, ai1?·oµi:1·17· 
Ovbs QOOV '1/JVX(!OV 1lO'lt,b1:ve'lrtt 1(ueţ1t AOE'l(!IX, 

'AU' oiov noOiw;, 1:ofo·v V'1EEY.ff)E(!ETra. 

(Esplicaţiunea) 

"Aceste calde regale băi, bine merită de nu
mele lor, ('âcl cer d'ânteii1 carI s'a mirat de ele, 
le a pus acest pronume; nu se aprinde focii ta 
să încalzescă apa; el ft-'rbe de sineşî pe locii, 
dar nici apa rece că lipsesce, şi <lupe cum 'l do 
rescl ast-fel se introduce." 

- FIN�.
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Usta Domnilor Abonaţt 

Michail E;ogalnicenu 
Remus N. Opreanu 
Romulus N. Opreanu 
M Coiciu 
L. C. Eleuterescu
Colonel Budesteanu
Colonel Salmen
Colonel Alexandrescu
L. Colonel Guranescu
L. Colonel Samurcaş
Major A. Singurof
Major Pandrav
Major D-r S Georgescu
Major D-r Corvin
Capitan Cremlâft
Capitan Congopulo
Capitan Murat
Capitan Pontbriant
Capitan Veseli
Capitan Panu
Capitan Poppcscu
Capitan D. Danu
Capitan Cristescu
Capitan Caplescu
Locotenent Lupuşnenu
Locotenent Negel
Locotenent Flavian
Capei-maestru A. Riedd
Locotenent Ionescu
Locotenent N. Nisipeanu
Locotenent Stefanescu
S. Locot. Zahariade
S. Locot. Lucasievicr
Archimandrit S. Dimitrescu
C. Varron, Institutor
S. Dimitrescu
G. Valaori
Jon Blebea
Ion Em. Poppovicl
Stefan Danu

1 vau Hagi Stoianof 
M. Miloşef
Th. Niciof
R. A. Dobref
P. S. Ogneanof
Ivan Calciof
S. V. Câ�âlof
Dimitrie Benderli
Ion Poenaru-Bordea
M. Poenaru-Bordea
Panait Holban
Ion Ţepeluş
P. Buruiană
Victor A. Nei,tor
Gheorghe Hore�eanu
Panait Vragnioti
Paul Tibano
Grigore Tihano
N. Mastero
P. Papasaul
D. Papasaul
Costache Petrescu, ( director

de scola) 
Capitan N. Macri 
Achilea N. Macri 
Stefan Cepraga 
Gheorghe Mironcscu 
Gheorghe Blucos 
Odissea Despoti 
Aristide Benderli 
Hrisostom Chiriachide 
Gheorghe Chiriachide 
V. Gombo
Gheorghe Caridia
D-ra Anastasia P.Kiustengenu
Borănescu, profesor
Anton Alexandride
C. Alexandrescu
G. Aunianu
G. Gavrilescu
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K Iosef 
Al. Cosmiadi 
Eug. Cosmiadi 
Vergotti 
Milt. Petreanu 
Alexandru Thal 
D. Condogeorgi
Panait Gheorghiadi
C. �grof
I. Steculi
I . .F'rangulea
N. Copsidas
C. Franghidi
Gerasim Condogeorgi
Gheorghe Condogeorgi
L Mavrachi
N. Steculi
C. Cominovicr
N. Rali
E. Dimitriu
V. Perjescu
Ion Radulescu
Pavel Stoenescu
N. Constantinescu
D. Daulja
D-r Vicio
16n Stanescu
Ludvic Witt
Stefan Pappaianopulo
D-r Dragescu
D-r Dobriceanu
D-r I. Valinda
D-r Ge.orgescu
Ion Radulescu, Farmacist
Beceanu, Farmacist
D. Crainicianu
Ion Groper
Gr. Pretorian
Anton Licen
Spir. Chefala
D-r N. Cicilianopulo

D-r A. Bolton
Senac
I. Marculescu
St. Coleşu
I. Iordallescu
P. Todie
I. Ghejan
T. Dumitrescu
D. Vulturenu
Iordanovicl'.
S. Simionescu
Barbulescu
Al. Petrescu
Niculescu
Gh. Cherimbach
Benoni
Estiotu
Zaharia
M. Demitrescu
Gh. Theohari
R. Ionescu
Michail P. Kiustengeanu
16n Mureşianu
E. Eremief
I. Honich
8. !afet
K. Th. Diamandopulo
M. Th. Diamandopulo
Theohari Caraceali
Dimitrie loca
Dimitrie P. Kiustengeanu
A. loca
D. Melidi
Em. Nicolaidi
N. Constanta
Miltiadi Diamandi
Constantin Pappadopulo
Michail Calcioglu
Kiriacc Miropulo
Paruri Constanta
Costache Zaharia
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Dimitrie Costa 
A vedîs Thomasof 
Gancio Nicolciof 
Petre Penciof 
G. S. Ghică 
Stefan Dimitriu 
H. D. Sinichi
Petre Hagi Stoianof
Hristodor Gheorghiet
Nicolae Hi1iti
Kiriaco Zaimi
D. Trigoni
D. Cl,efala
N. D. Silavatianu
Haralamb Budenu
Vasile Moreli
Hr. Hagi Stoianof
Andronic Nistiridi
Leonida Tefi
Spiro Violato
Hristo Violato
D. Curbu�li
D. Calevra
Ion Caldirim
Alexandru Cosma
Manoli Moscu
Nicolae Moscu
AL G. Logaride
P. Mavrojani
Dracopulo
A. Hagi Gheorghiu
16n Geamgi
Theodor Maria�la
P. Ziriclianu
A. Ziriclianu
Gr. Anastasiad
C. Cuţarirla
Gb. Balter
T. Ilief
G. Mihailescu
N, Ţino
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N. Sarri
Gh. Barbarigo
G. A. Halcbiapol
I. Iatropulo
A. Sapatino
D. Sapatino
H. N. Hristoforu
I. Logothetis
Andrei Dan
N. Marculescu
N. Cicilianopulo
S. Fillin
G. C. Florescu
Petre Vasiliu
Aristide Coconiadi
Vălcof
Balclanescu
D. Poppescu
P. Papaianopulo
D. Vartbolomeo
G. Dascalopulo
I. Dascalopulo
Iani Macri
D. Pappadopulo
C. Marcantonato
Henri Guarracino
Cbircio Hagi Petrof
Const. Baicoianu
G. Sandulescu
Ali Cadir
Iiafus Regep
Kiriac Cacani
V Mastero
D. Straftopulo
R. Titorian
N. Buşlup
S. Melisopulo
Demostben Contoruha
Elefterie Ianacachi
D-r Suşiu
Al. Dumitraşcu
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Ion Psarafti 
G. Brataşanu
N. Ruşescu
E. Dilberachi
I. P. Mosulin
Ion M1hailescu
Vasile Protopoppescu
S. Penacof
Stefan Mavromati
G. Grigoriadi
D. Hagi Lazar
C. Cotescu
Pitner
Solomon Seifeld
Charles Gasque
Casiadi
Protoereu Raşcan
C. P. Scheleti
Gr. D. Cristide
Capitan A. Sob ..
Alexandrina Dumitrescu B.
Lt. Mihalcescu
Lt. Dragaşi
Const. Voinorofsky
Nicolescu Nicolae
N. Carantinos
V. I. Jentescu
Gavriil Grimberg
I. BercovicI
Baratz
Ilie Avram
Naum Davidsohn
D&vid Birinfeld
Selim Hafe�
G. Melinţ
Th. Deleanu
Ion George.seu, Librar

C. N. Racotta
Stefan G. Morarescu
Ghiţă Gheorghescu
G. Georgescu
Atanasie Velicov
Gh. Stefanescu Morarescu
Dimitrie Georgescu
M-mu Alexandrina D. Geor-

gescu 
M-me Maria Coconiadi
D-ş6ra Sevasti Coconiadi
Ion G. Morarescu
Hristu Pappaiani
Gheorghe Pappaiani
Draculi Caralexi
C. Ienibace
M. Moisescu
Kiriaco X. Zaimi
Gheorghe Psihuli
Petru Cc,stin
Gheorghe Cosma
Anastasi Evanghelidi
Nicolae I -Iagi Kiriac
Rali Frangopulo
Stoica Belu
A. Dogliotti
Panait Coiano
Dionisie Miliaresi
Anatol M agrin
Dimitrie Basmangi
Gheorghe <liovani
I. Russos
Pericli Sava
Stelian Mussuri
Ca.pit Costescu
A. Alexandrescu
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