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Era în tabara lui -Constantin. Ostile 

risipite pe câmpia întinsă. aproape 

mai păstrau vechia ordine romană : o- 

bosite,priveau trist apusul policliromic al 

unul soare ce lumina o lume murindă.

nu

Vechea orinduială din tabăra augus- 

tiană dispăruse : legionarul, disciplinat 

de odineoară, făcuse loc soldatului le- 

nes;, pe care o plată bună îl tîra in şi- 
voiul luptei.

Armata era pestriţă: toate limbile 

imperiului se ciocneau între ele ; răsuna, 
lângă cuvîntul latin, rotund 
vîntarea piţigăiată a

şi plin, cu- 

greculul sardian
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sau asprul graiu al tracului si germa
nului barbar.

Vechiul pilum al legionarului aproape 

dispăruse ; adusese fie-care neam, ar
mele sale, unele necioplite si altele a- 

proape fără de nici un folos.
Din praetoriuin. comandantul suprem 

numai putea, ca altă dată, să spună că 

întreaga armată are un mare sutiet. 

mânat de un singur gând. Germanul 

visa hydromelul spumos, tracul femei 

frumoase, grecul filtre blestemate; iar 

latinul degenerat, se perdea in extaz 

mistic: visa viitoarea lume si strimta 

vale a Iul losafat din acea fericită Ga- 

lileie.
Sufletul imens din vremurile republi

ce!, era acum multe suflete pe care idea
luri felurite le gonea in diferite părţi. 

Supremul general era acum şi densul, 
sau un barbar saîi un sclav al cugeta
re! celei nouă.

Ca la toate popoarele decadente, re- 

ligiunea creştină adusese latinismului 

suprema mântuire si înlocuise urma de



umanitarism.patriotism, printr'un
Cetăţeanul iloinei murinde, era mna- 

: el iubea pe trac ca si pe ger
man, pe latin ca si pe grec şi, în min

im, amorţită de traiîi, resboaiele e-
noul

vag

11 i tar

tea
lucruri nedemne şi pe care 

lut D-zeîi le oprea.
Nenorocitul decadent, sau sclavul im- 

becilizat. vedea in religia lui Iisus nu 
1 cârmuitor sublim, ci pe umani-

voeste să ştie
5 -

rau

pe ace
ţaristul utopic, cari' nu 

ce-1 Patria.
Aceasta era soldăţimea cu mulţi zel, 

pe care împăratul Constantin o ducea 

să se lupte contra Iul Maxentius şi Maxi
mii! Dala.

Din praetorium se auzea mau 

şi, pe d’asupra el, tunând vocea lu 

stantin. Erau mulţi soldaţi cari nu nw 

voiau să se lupte şi sa ridice jd ‘ ‘ 
contra duşmanului: efect sublim al 

învăţături sublime ! n
Nici odată nu voiţi ucide

nevinovat! cel ce de sabie se 
( 0 ea moare. D-zeul meu me opreşte,
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zicea un tinăr soldat cu privirea dulce- 

şi cu corpul mic, ca şi toţi latinii de
cadenţei'.

— Vin ostile lui Daia şi ne omoară, 

replică, tunător Constantin.
— Să vină, căci ne deschid împără

ţia cerului.s

La aceste vorbe ciudate, în care ră
suna ecoul unei religiuni nouă, împăra
tul îşi vedea viitorul nimicit, tronul pen
tru care versase atâta sînge, ocupat de 

un altul, iar dînsul ucis ca cel din urmă
nemernic.

— Dar si eu silit creştin
5 J

Constantin. La Naisus 

am V Oare buna mea mamă nu-i o creş
tină cucernică V Oare eu sînt crescut în 

lumea vechilor zei V Voi nu vedeţi că 

lupta mea e pentru creştinism V Duşma
nii mei sint duşmanii cruceî. Eli mă 

răsboiesc pentru credinţa cea nouă.
Vorbele îşi avură efectul dorit; ele 

aprinseră în sufletul acestor degeneraţi, 

flacăra unui nobil fanatism.
Constantin dispărea şi, în faţa lor, a-

respunse 

ce religie avut-



a lui ii sus MAntui-:eu năluca sfântă ; 
ul: lupta pentru tron se schimba în
ită pentru cruce.

lase loc nop-tot grăbea să
împăratului, începu a 

luininelor ce se aprin-

seara se 

. Din cortul 

zări licărirea
iii pe rînd.
Cerul, intr'o parte, 

imele raze 

irgul zilei' era frumos.

era încă roşu de 

ale soarelui apunend. A- 
ln depărtare 

estompau slab Apeniniî. cari se pm- 

au, puţin cîte puţin, in negura ce pre
ia obscurul nopteî.
Vorbele. împăratului făcură înconjurul 

berci. Creştinii, cari formali majorita- 

;i oştireî. erau fericiţi şi, adunaţi în 

rul praetoriului, cu ochii perduţi în 

istică privire, ei aprobau vorbele lui 

mstantin.
împăratul sta în pragul cortului său. 
lueta sa mare şi gros conturată se 

isfăcea din cadrul unei minunate şeii.
I vorbea şi glorifica pe fiul lui D-zeu. 
Fiţi gata : mâine ne vom lupta. Şi, cu
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mana a ia ta partea d< 

vazele apusului de 

Vorba lui 

eloeueut

înroşită decer
soaie.

prindea viată : el devenea
si foartesi gestul seu nobil

generos.
Iiiiperatulm mi-T venea să creadă 

fondul înroşit se desemna, 

rată. o cruce luminoasă 

litere de foc. st.et.ea scris :

f Pe• « •

uşor conta- %
si in jurul ei. în

2V ->/jZ'i 'J

Constantin ridica braţul si cădii în 

gemichi. Vedeţi voi. zise el cu o voce 

tremurândă, vedeţi, osteni ai micei, sini- 

ludul D-zeuIui nostru y
I'ri \ it i crucea care se năşeşte colo

•5

jie cer: citiţi ce scrie in jurul
Soldătimea delira si. în gemichi. ri-

■> s , ‘ ,

dica imnuri de glorie. In hoc si</no vdi- 

crs strigau latinii, cv wjto v.v/î grecii şi 
siriaciî precizaţi.

Crucea dispăru 

o vezură toata

ei !

repede: totuşi soldaţii 

noa]itea.
(Constantin câştigase

ii era asiguraţ
ii! noaptea următoare Crist aparii m

tronullu]>ta şi
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vis soldaţilor şi crucea care o zăriră pe 

cer, alăturea de el.
A doua zi, vechiul vultur legionar care 

sburase victorios pe câmpiile Asiei şi 
Africel. care se oprise pe Akropolea A- 

tlienei şi jie ruinele Pa lm vrei: care 

triumfase în 

in Britania 

cadra
Crucea, cu 

care soldăţimea şi 
in seara aceea
tea acum în fruntea legiunilor.

Egipt, alături cu August, şi 
si dalia împreună cu Cesar, 

ucis de noul Symbol.
devisa ei strălucită, pe 

d împăratul
de friguri şi temeri, stă-

o vezuse

Câţi-va soldaţi protestară, un german 
Thor, iar un grec cu 

■ recită pasagii din Theo-
beat invocă pe 
glasul subriit 
goida Iul Uesiod. El fură ndsl pe mor 
mintui bătnnuhii vultur legionar care 

sburase victorios peste câmpiiledupă. ce
Asiei, peste colinele superbe ale <;re
lei şi peste Espania pătimaşă, apunea 

ajun de luptă, în mijlocul vese-într’un
^Constantin simţi o durere sufletească. 
Aiphla. aceasta era însăşi imperiul ro-
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vis soldaţilor şi crucea care o zărim pe 

cer, alăturea de el.
A doua zi, vechiul vultur legionar care 

sluirase victorios pe câmpiile Asiei' şi 

Africei, care se oprise pe Akropolea Â- 

tlienei şi pe ruinele Palmyrei: care 

triumfase în Egipt, alături cu August, şi 
in Britauia şi (dalia ini])reună cu Cesar, 
cădea ucis de noul Symbol.

Crucea, cu decisa ei strălucită, pe 

care soldâtimea şi împăratul o văzuse 

in seara aceea de friguri şi temeri, stă
tea acum in fruntea legiunilor.

Câţi-va soldaţi protestară, un german 

beat invocă pe Tlior, iar un grec cu 

glasul subţire recită pasagii din Theo- 

gouia lui Uesiod. Ei fură ucişi pe mor- 
mîntul bătrinuluî vultur legionar, care. 
după ce sburase victorios peste câmpiile 
Asiei, peste colinele superbe ale Cre- 

ciei si peste Espania pătimaşă, apunea 
intrăm ajun de luptă, în mijlocul vese
liei.

Constantin simţi o durere sufletească. 
Aquila aceasta era însăşi imperiul ro-
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man; era symboM putereî lui Cesar si 

o amintire a celor mai frumoase zile.
In faţa acestui vultur îmbătrînit, Ver- 

cigentorix se închină; în faţa lui. Han- 

nibal îşi plecă mândra lui frunte. Era 

densul o epopee care grăia; era o a- 

mintire dulce pentru cel care voia să 

urmeze calea bătătorită de Cesar, de 

August, de Traian.
Soldaţii strigau:
Uite, priviţi!.. Dumnezeu ne dă symbo- 

lul adevăratei credinţi. Să’l luăm si vom 

învinge, vom face să răsune în basilice, 

glasul umil al slujitorului crucei. Cu a- 

jutorul credinţei să luptăm şi să mu
rim pentru cruce şi credinţa nobilă a 

lui Cristos. Fu un moment de aiurare 

extatică : unii văzură năluca sfântă a lui 

Cristos binecuvântând oştirea lui Con
stantin, alţii auziră voci divine şi glas 

de heruvim.
Entusiasmul era 

gionarilor palpita de bucurie 

cu Maxentius se înfăţişa ca o 

dintre creştinism şi păgânism.

general. Sufletul Ie
şi lupta 
resboire
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Legionarii veseli arătau silueta îm
păratului şi, în taină, spuneau :

— El e trimis de D-zeti să dea reli
giei creştine puterea terestră,

Entusîasmul lua proporţia unei epo
pei ; se plângea, se r'nlea si se ruga 

spre cer.
Legionarii erau mulţumiţi ; ei văzură 

în crucea de flăcăii, o aprobare a ce
rului, un ajutor pe care divinitatea îl 
dedea lui Constantin. Mulţi din aceştia 

văzură încă, pe cerul înstelat, crucea 

care făcuse pe împărat stăpîn peste os- . 
ti rea sa.

m tot timpul nopţei, în locul aquilei, 
se aşezară cruci aurite si cari îndem
nau la răsboire.

Şi lumina diinineţei înăuri, cu ra
zele ei" ])lăpânde, o bogată hecatombă 

de vulturi de bronz: era singura jertfă 

pe care noua religiune o putea priimi.

• •ta

Ceasul răsboireî sosise. Legiunile cru- 

coi aşteptau să intre in luptă. Câmpul
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de resboiu era strâmt şi mărginit de 

Saxa rubra; de acele stânci înroşite şi
bizui de cărbuni 

la sudarea vuitului, si de
ii

ribru care curgea liniştit intre maluri 

mâncate.
Aci, unde odinoară trăise legenda lui 

Romulus şi Remus, unde Aeneas des- 

barcase şi pe unde trecuse ostile lui 

Cesar, victorioase si mândre, păgânisinul 

intră in lupta cu religia 

care întâmplarea şi voinţa 

dase sub paza lui Constantin.
Lupta fii caldă, La Pons Milvius, Ma- 

xentius ist găsi moartea impreună cu 

numeroase legiuni.
Legionarii lui Crist fură învingători.
Seara luptei sosise. Peste câmpul a-

încă pline de căldura 

corbilor, atraşi

viaţă destulă, ză
ceau ucişi de fierul duşman. Alături de 

ei, sângele înegrit prinse a închega şi

cari păreau nişte grai mi 
ce licăreau

cea noua, pe 

cerească o

coperit cu stârvuri, 

vieţei, plutea, fâlfâitul 

de mirosul cadavrelor. 

Soldat! tineri, cu
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se auzea, in aceasta vastă necropolă, mi
mai croncănitul paserilor de pradă.

\ nituri pleşuvi, corbi graşi şi cu pe
nele avend lustrul metalic, se lăsau în
cet peste stîrvurile din care flacăra traiu
lui de abia se stinsese.

Alături de aceste hecatombe de ti
neri. pe cari banul îl ducea spre moarte, 
zăceau aipiilele de bronz. Labarul care 

înlocuise vulturul In tabără constanti- 

niană, învinsese pe bătrîna aquilă.
Gerul senin era luminat de lună. O 

zi selenară care fermeca si reliefa con-s

turul funebru al cadavrelor făcând de
corul si mal fioros.

bazele cădeau în bogate stoguri; troenî 
de pulbere lunară înobilau fruntea ce
lor morţi şi tăcerea sepulcrală 

veluia acest cimitir păgîn, 
de ciocănitul sinistru al corbiloi si \ ni
turilor cari despuiau oasele de came.

Constantin era mulţumit; isbânda re
purtată de ostile sale, îl făcea fericit
si îl răpea somnul. , .
5 Cu paşi mari, (Unsul se plimba înju

rare în-
era sfîşiată
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ml cortului seu: sufletul Iul, aci era 

mulţumit, aci era pătruns de neîncre
dere si i se părea că legiunile învinse, 

dormeau somnul morţel pe câmpia 

vecină, prind viaţă si, în frunte cu vul
turul înviat, 

zea vocea
şi zăngănit de arme: îi era 

do voe striga.
adîncul câmpiei, dus pe aripi 

dincios ecou. Treceau minute întregi şi 
realitatea îl bucura : auzea croncănitul

ce

năpădesc asupra lui. An
ini Maxentius, tropot de cai

frică si fără 

Yaetul seu se perdea în
de cre-

paserilor de prada şi slabe vaete.
Voia să se asigure şi, tăcut, fără de 

sgomot, se cobora în mijlocul armatei 

învinse care, sub lumina palidă a lunei, 

dormea veclnicul somn.
împăratul, cu bucurie de tiară, stră

batea acest câmp al morţel. Tasul seu 

greoii! deştepta din orgia mâncăreî, pe 

frumoşii corbi şi pe aqudele cari pă
reai! a ii cele nimicite de 

Mergea cu greutate, cadavrele eraţi 

numeroase şi îl împedicau piciorul: era 
silit să calce

cruci'.

peste corpuri si atunci
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avea sensaţiî urîte, 

pete si blesteme.
înainta spre pons Milvius; voia să gă-

părea că aude ti-
5

sească trupul lui Maxenţius. Ist 
tea, din focul luptei, că* fusese* ucis la 

capotul stâng al acestui pod pe 

vremea îl ruinase.
De abia dibuia; stîrvurile prea multe • 

îi' făceau mersul greoiti. Luna îl slujea 

de călăuză în această lume fantastică, 
care sta înţepenită într'un decor de 
feerie.

a mui

ca re

1 ibrul se auzea : valurile făceau un 
sgomot mic şi care se împerechia cu 
slabele vaete, eşite din pieptul murinzi
lor, si cu croncănitul corbilor.

într'un loc, îmbrăţişaţi, muriseră dou! 
soldaţi. După asemănare erau fraţi, cari 
încălziră suflul de gliiaţă al agoniei, 
prin sărut imaculat de frate.

împăratul fu adânc mişcat. Sufletul 
seu aspru de barbar, care tremura de 
plăcere înaintea sângelui duşman, se în
duioşa şi, în mijlocul acestei tabere cu
prinsă de frigui etern al nesimţire!, îşi
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aminti copilăria şi tinereţea sa sânge
roasă.

Voia să meargă înainte, cu toate că 

avu o clipită de esitare. dar revărsatul 

zorilor se vestea şi, spre răsărit, lumina 

ros-albă a începutului de zi, nimicea ob
scurul unei nopţi luminoase.

împăratul sic întoarse, l’e la jumăta
tea drumului, în mijlocul legiunilor moar
te, zări unul din soldaţii săi. K1 se ruga.

Yre-un frate salt vre-o rudă ]>oate îşi 

găsise moartea în rîndurile duşmane, 

gîndi împăratul. Pupă felul de îngenu- 

chiare, Constantin văzu imediat pe unul 

din adepţii nonei religiunî.
Era un soldat tenăr si frumos; voinic 

cum rar se găseai! latini în aceste vre
muri ale decadenţei. Sub mângăiala în
ceputului de zi, musculatura lui pu
ternică se contura admirabil. împăratul 

fără a-i turbura ruga, îl ocoli şi se în
drept;! spre tabără.

Aelius Sentinus, legionar constanti- 

nian, se luptase plin de curagiu, la stîn- 

cile roşii ca şi la podul Milvius ; el nu
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';'lata Sl'ul>a$e crucea, intiptă pe Jab; 
•u‘-a vadea in mană pângăritoare 

^ ti lor lui Maxentius.
l>u]i;i sfirşitul luptei, iubirea 

care impune milă fără de hotare.’ 
tiu duşman

ll'Ulll, 
a os-

creştină, 
, pen-

şi pentru trate sau prie- 

il împinse in mijlocul
ca

tin mult iubit.
câmpului de luptă.

Micile stânci roşii, care mărgineau 

teatrul măcelului, păreau vopsite cu 

sânge. Mai departe st1 ridica şubredul 

pons Milvius şi. iu zarea serei, se es
tompa. bine nuanţat, oraşul etern.

Aelius plângea şi, in mijlocul acestei 
necropole in care cadavrele nu erau în
gropate, unde, pe palium, umblau viermi 
blestemaţi în locul însemnelor de vie- 

torie, 
binte.

Era

găsi loc priincios de rugă fer-

rugăciunea lui, o pioasă chemare 
o plăpândă rugăciune spre

Aelius
a 1>-zoirei : 
mila cerească.

La doue-zeci şi cinci de am 
orea un creştin convins. A ascut m ne- 
âlnţa pftgaueascâ, el totuşi prin» noi»
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hun bătrân care, le- 

Palestina, putuse să
religie, graţie unui
gionar roman în
primească taina sfintei treimi, chiar pe
gloriosul pâniînt galileian.

In mijlocul acestui câmp al morţei,
i se părea că aude vocea lui 1 )-zeu care
îl mustra ; i se părea că fie-care mort
se ridica si'l blestema. Kra o întreagă *
orgie de ţipete, de suspine si de bleste
me, care se repezeală cotropitoare, cari 

voiau sa nimicească pe cel care păcă
tui se.

Aelius plângea si se ruga si. când 

soarele învăluia, în mantie aurită, tru
purile intrate în viermuiala, tmeru 1 le
gionar se ruga încă.

*
* *

Aelius se născuse în plin Samnium. 
Copilăria ii fusese mângâiată de clima 

cea dulce si sănătoasă a frumoşilor A- 

peiiini. La vîrsta de |)atru ani era or
fan şi. la cinci ani, munca grozavă de 

sclav il chinuia.
Se vedea în ajunul luptelor, micuţ,
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suferind şi ne avîud nici o niânuâială ; 
îşi amintea dureroasa lui copilărie, bă
tăile primite şi chinul foamei la care 

era supus mai tot-d’a-una. Suferea pe 
tăinuite şi plânsul nici el nu mal venea 

să-d mângâie. La ce bun lacrimă zadar
nică, când ea se perde în pămînt ?

Când împlini 10 ani, un bătrîn sclav,— 
numele nu-1 ştia. îsi amintea însă fîuura 
lui chinuită peste care, resemnarea creş
tină aşternuse învingerea sufletească.s> c

Era un sclav bătrân care călătorise 
prin Calileia, era unul din aceia cari 
primise noua credinţă chiar pe pămîn- 
tul sfânt al Palestinei.

De la (Unsul primi noua credinţă. Yor- 
bele lui răsunau încă, ca şi o trompetă 
de victorie. Sfatul seu, era pavăză de 
aramă şi vorba lui măsurată, armă ne
invincibilă a durere! sufleteşti.

îşi amintea di1 cuvintele lui limpezi : 
îşi amintea de vorba lui dulce in care 
plutea viziunea Uimei vecinice.

La 15 ani era creştin fanatic, fericit 
în durere şi avîiul ’în privire năluca



20

unei lunii mul drepte. Suferinţa. Iul pic
ai zîmbet învise ; primea loviturile 

privire si cu rup'îi creştineasca pe buze. 
La 10* ani, pe la jumătatea- idelor 

Aelius se tăcu mercenar;Iul Marte,
intră în oastea lui Diolecţian, şi a Iul 

Constantin Clilorus, când ei 
la finitul domniei şi, 
armata lui Constantin.

In resboiii nu se da în lături ; el sau 

purta aquila legiune! sau păzea munitiu- 

nile armatei, dar sângele nu iubia; i se cu
tremura sufletul când vedea murind dus- 

mânui seu, când tovarăşul de luptă, îm
pingea suliţa în trupul inamicului. Kra 

liotârit să meargă în păduri, să trăiască
oameni ti- 

cari, prin scorburile 

o viaţă de lipsuri în-

erau pe 

apoi. legionar în

o viaţă de sfint. Auzise de 
neri si bătrâni 
munţilor, duceau 

tru pregătirea celei eterne.
Pustnicia îl surîdea, îl atrăgea.
Aelius era despărţit de tot ce era pă- 

inîntesc. Pentru dinsul femeia 

gina sfintei Fecioare si în ea nu găsea 
de cât chip sfint de curată adorare.

era mia-
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Trupul seu nu era chinuit de frigura 
patimeî şi carnea lui nu tresălta la gla
sul voluptăţeî, aşa că singurătatea il 
fermeca. 1)

II

Lumea scla vilor era supusă celor mai 
dureroase chinuri; dinsa suferea din 
greu şi, sub ci rmui rea sufletească a zei
lor păgâni, se nimicea aşteptând să se 
ivească un nou Spartacus, un alt nobil 
atlet al libertate!. Decadenta însă. ni-

s ■>

micise, din inima latină, entusiasmul şi 
puterea sufletească care, singură, poate 
naşte eroi ce vor să moară pentru bi
nele comun. Samnium, ca si cele l'alte 
provincii italiene, era nimicit. Sub do

lj Asupra celor scrise în acest capitol se 
poate consulta :

Kusebius: 11 istoria eclesiastica si A ia ţa lui 
'Constantin.

V. Duru )/ * Histoire roma ine (t. Y şi A II). 
Allard: triomphe de l’Eglise.
(i. Boissier : La fin du Paganisme.
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ininaţia cîtor-va proprietari, mii de sclav! 

mureau sufleteşte şi se pregăteau 

jiede spre a trece m imperiul lui Hades. 

Sul» cer superb, senin si plin de soare,
Vuitului sudic,

re-

sub mîngăiala dulce 
îmbibat de mireasma apenină, Aelius se 

născuse. Părinţii soi

a

sclavi nemernici, 
muriseră m grozave dureri. Stapînul lor. 
un bogat libert, unul din neamul Xar- 

cisilor si Caliciilor care, prin linguşirea 

cesarului, parvenise la rang si bogăţie, 
domnea peste jumătate din Samnium.

Păduri fermecate, in care lumina soa
relui nu străbătea : prăpăstii adânci şi 
fioroase, sesuri aurite de gri ii şi soare, 
munţi stâncos!', sate şi păşuni ; turme 

de vite şi oameni intrau sub directa lui 

stăpînire. Întregul Samnium tremura la 

numele lui Sylvius Porcius Laecca, pre
supus nobil decadent si care, în neamul 

lui, pretindea că miniera şi un bine- 
cuvintat legislator.

Spiţa familiei sale 
de în se zicea că se pei 

se spunea, înnegura vreme! ;
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grăiţi de frumoasa legendă, că se înru
dea cu fioroşiî regi egipteni.

Sclavul o ducea răii cu stăpînul ăsta 
care, la rindul seu, era sclavul patimi
lor blestemate. Citi sclavi si ci te sclave 
nu periseră pentru mulţumirea poftelor 
sale: citi nu găsiseră moartea în pala
tul corintic care se ridica pe malul unui 
fioros abis. Marmora, dantelată de fai
mosul Xantippos din Milet, forma faţada 
acestei locuinţ] împărăteşti. Coloanele 
minunat tăiate, dedeau intrărei un im- 
posant as];ect. La spatele locuinţei lui 
Sylvius Laecca, se întindea o prăpastie 
adincă si care mânca din ce in ce ma
lul din jurul ei : pecingina fioroasă şi 

o învinsese zidul de piatră ri-pe care
dicat de bogatul Laecca, la spatele su
perbei sale locuinţe.

Lra acest zid, care susţinea o minu- 
mita terasa, copie credincioasă după a- 
cela pe care Tiberius îl ridicase la Capri. 
Un Laecca fusese credincios servitor al
lui Tiberius, si, voind să imite în tot pe 

stăpânul seu, ridică palatul după mo.
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in mijlocul selbă-dolul celui din (’apn 
tecieî apenine şi înconjurat de Hora şi 
fauna barbară a unor locuri neumblate.

In faţa palatului se afla superbul ba
sm al murenelor, pe care bogatul Laecca 

le hrănea cu carne de sclav.
Săpat în porlir roşu. basmul erea a-

apa era schimbatăeldânc si lat : in
des si murenele, trăite in belşug. Dese

> forma aster-ori pe nisipul auriii, care 
nusul basinulm. carnea nefericiţilor sclavi 

se tăvălea zvîrlită ici-colea de gurile la
come ale jiestilnr. Departe pădurile de 

pini, înconjurau cascade minunate cari 

trimiteau, până la fericitul stăpân, mur
murul unor hymnuri ce erau născute 

printr e meşteşugită cădere de apă.
l’rin pădure se desfăceau poteci pre

sărate cu nisip de granit albastru si care, 
sul) mangâiala slabelor raze de soare, 
schinteiau şi tăciuni să se minuneze pri
virea trecătorului.

1 ufişurile erai! populate de statui su
perbe, fauni siŞi satiri şireţi fugărind dri-

* 5 S O
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ade frumoase, ze! mândri şi af'rodifce zîm- 
bitoare.

La spatele pădure! se afla locuinţa 
sclavilor, un mare şopron de piatră ri
dicat lângă grajdul dobitoacelor.

La începutul idelor lu! Marte, mul
ţimi' de invitat!, în strălucite toge, ră
maseră în domeniul lui Laecca, chemaţi 
să participe la o agapă, întru sărbăto
rirea naştere! bogatului samnian.

Printre invitaţi se alia şi isteţul Si- 
donius, poetul mult invidiat şi care, în 
Roma, cânta patimile perverse şi luxul 
decadent. El salută locuinţa Iul Laecca 
în hexametru generoase.

„Fermecate ţărmuri ale dulcelui Sam- 
niuni: voi pe care Sylvius Porcius La
ecca preferă orî-cărel locuinţl, când Roma 
îl plictiseşte.1*

— Bravo amice Sidonius, pe Joe! te 
admir cum ştii să ne păcăleşti.

— Pune în locul Iul Joe pe Cristos. 
Nu ştii că la Roma lumea elegantă are
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de cunoaştere credinţa încolţităca semn 
pe pământul ovreiesc V

__ \u ; Joe să ne domnească, replică
Laecca.

_ Dar ce-i cu mine, întrebă şiret Si-
donius.

— (’u tine V Uite 

locuinţa amicului nostru cu 
închină Marţial vilei lui Apolinarius din

ce este: ai salutat 
versurile ce

r orima.
— Asa este, si am voit să încerc cu- 

noştinţele voastre in literatură. Mo plec, 
am fost învins.

Invitaţii trecură în sala de mâncare. 
Desbrâcati se întindeau lenevos pe vo
luptoase divanurî. Mâncările începură a 
ti aduse.

Şylvius făcea onorurile casei.
Sclave frumoase aduseră cele mai a- 

pe tavo strălucite, de aurlese mâncări
şi argint.

Sylvins începu să vorbească, 
o mâncare adusă do

arătând
curând. „Tot ceia 

ce vedeţi pe această tavă este făcut din 
carnea unui singur animal.“ Invitaţii în-
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ţeleseră totul, Sylvius dedea chemaţilor
set, cele mai preţioase mâncăii.

Sidonius dupfi ce mancă lacom şi dupe
ce un sclav îl gâdilase în gât de vre-o 
trei ori ca să verse, săturat şi obosit de 
mâncare, începu să-şi înstrune lyra.

Vinurile de Falerne alternau cu cele 
aduse din Grecia si Asia minoră şi be
ţia cuprinse întreaga lume : o beţie ne
ruşinată şi puternică. Orgia începu: sclave 
tinere, copile frumoase ca şi zeiţele : co
pii nefericiţi trecură in sala de festine. 
un sclav se opuse.

— Dă-l morţeî. strigă Sidonius.
— Să vie Africanus, urlă Sylvius.
Africanus era un sclav negru si care 

sevirsea crimele poruncite de stăpânul
seu. Sylvius îl arătă pe sclavul nesupus

— Ce să fac cu el stăpâne V
— Dă-l murenelor.
Nefericitul sclav fu ciopârţit în faţa- 

tutulor si apoi aruncat în frumosul basin.
Sidonius dete o ideie:
— Adu şi pe nevasta lui să-şi pri

vească soţul cum intră în stomac ele peste 
zise zîmbind pervers.

V* M*
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— Sa vie, să vie. urlară toţi. 

Nenorociţii sclavă fa adusă. Moartă a- 

de durere si
strălucita lume de invitaţi s;i 

băteau pe pradă.

i frică, ea privea za-proape 
păcită spre
spre înurenele caii se 

Ea începu să plângă.
— Ei zi, porunci Sylvius.
— Ne strică petrecerea, ripostă 

donius : nemernica trimete-o in stomacul
Si-

murenelor.
Intr’o clipă fu desbrăc;ită şi aruncată 

in basin.
Eu un spectacol îngrozitor : ]ie când 

sărmana sclavă se îneca, peştii ii sfişiau 

carnea. Apa se înroşise şi o spumă albă 
plutea pe d'asupra ei.

Erintr’un mecanism ciudat, apa insin- 
p'm'iitâ iu schimbată în câte-va clipite.

Si orjria reîncepu, vibrândă de pa
timă şi blestemată.

A st-fel

• • •

muriră părinţii lui Aelius.
*

Soaita sclavilor era tristă : nici unul 
nu jmtea să jilânuă ]ie nefericiţii morţi 

<u‘i Sa nu"Şl utragă ura patronului ne-



2!)

niernir. Spioni neruşinaţi înveninau şi 
inal mult, viaţa nenorocită a acestora 

Aelius crescu aproape singur ; câţi-va 
sclavi bătrâni avură milă de dânsul si, 
in mare taină, îl dete viaţă sufletească.

Copilăria lui fu cruntă, lovit fără în
cetare, el găsea mângâeală in rugile pe 
care un bătrân sclav, fost legionar în 
armata Iul Titus si creştinat chiar în

5 ^

Palestina, i-le spunea ; se mângâia ru- 
gându-se la I)-zeul cel nou care iubea 
de-o potrivă \ e nobil ca şi pe sclav.

Intr'o seară de toamnă, când Samniul 

devine trist si când aurul ruginit al sfîr— 
silului de vară se lasă ucigând vegetaţia 

si slujind de preludiu al ernelor dulci, 
cari nu pot însă, răpi farmecul apenen, 
Aelius se ruga la noul D-zefi. Patronul 
nesimţitor îl prinse si, in loviri nemiloase, 
il făcu să-şi ]>iardă simţirea.

— Nu vreau zeii ovreestl. răcnea La- 
ecca, nu vreau bocell creştine si cu mai

î» 5

multă turie isbea pe mult nefericitul 
copil.

Lipsit de dragostea alintăret de mumă.
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crescut in cele mai mari chinuri, dânsul 

pricepea, din ce în ce mai bine noua re
ligie, care îi da puteri de răbdat.

.Intră) seară bunul bătrân, care-i des
chidea poarta cerească a vieţet eterne, 
m cuvinte ce/l răcoreau, ii spuşe că in 

lumea cea veşnică, intră numai cei drepţi, 
numai cei cu frica lui I)-zeu.

— Dar stăpânul nostru ? întrebă te
mător copilul.

— El intră în focul GlieheneY, res 
punse trist fostul legionar. I )-/eul nostru 

nu face deosebire intre nobil si plebeu: 

el iubeşte pe cel drept si de aceia, spre 

a câştiga viitoarea lume, trebue să râb- 
dăm şi să ne rugăm chiar pentru duş
manii noştri.

Din clipita aceasta, bietul copil, in ru
gile lui de seara si di* dimineaţă, chema 

mila cerească să se resfire si peste stă
pânul seu.

Lovirile iţe primea il lăsau zîmbitor; 
erea asemenea câinelui credincios, la noui 
sălbatecii, ej răspundea prin dovezi de 

/rumoas^ qj^nţă către stăpân.

- -O
t *
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Sclavii începuseră al iubi, nici că mai 

văzuseră ei, copil de 10 ani aşa de 

minte şi aşa de credincios unei I)-zeiri 
pe care ei, oameni în toată firea, 
greu o puteau pricepe,

Viaţa lui devenise mai fericită, rugile 
ce îndreptau către cer. erau ostroave de 
mare mulţumire şi care-i deschideau noul 

orizonturi şi îi dedeafi puteri de răbdat. 
Corpul seu de copil, adânc chinuit, erea 
slab, pielea se întindea pe un schelet 
ren conformat; doar privirea îi era dulce 
şi purtătoare de imagini de blândeţă şi 
mare îndurare.

Intr'o seară de Septembre Aelius. me
lancolic, gândind la iubirea de mumă. la 
dulcele şoapte de alintare pe care din- 
sul nul auzise, istovit dupe o zi de 
munci grele, tolănit, visa treaz şi zim- 
bete senine îi fluturau pe buzele lui 

înălbite.
Pe cer luceafărul apăruse şi clipea 

rar. Noaptea se anunţa senină şi luna 
avea să metamorfozeze obscurul in zi ; 
troenî de zăpadă selenară aveau să mai

eu

cu
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bească covorul do iarbă si pădurea de 

pini.
Ceasul ruge! sosise, micuţul sclav Îşi 

împreunase slabele lu! braţe şi, în ge- 

nuclil, se. ruga pentru ertarea păcatelor 

săvirsite de stăpînul seu.
Tocmai î! pomenea numele, când unul 

din sclavi! spion!, il descoperi.
Pedeapsa îi fu asprii.
A doua zi fugărea prin munţi si căuta 

di-umul Home!.
* v-

Avea 12 an!, când merse spre cetatea 

eternă. Koma era clocotindă de patimă. 
Noua morală, ce ţişnea limpede din re
bela lui Cristos. făcuse mulţi prozeliţi 
si multă lume găsise scăpare sufletească 

in învăţătura nobilă a Galileianului.
Aelius in drum găsi legionar! ro

man! : el il luară şi fu dat ambulanţei, 
îngrijind de cei răniţi cu iubire creşti
nească.

Când împăratul Diocleţian părăsea scir- 
bit tronul şi se afunda'in 
de fructe,

grădina lu! 
Aelius intră in ostile lu!

5
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Constantin, (lupe ce slujise 
pe părintele acestuia.

Imperiul roman se desmembra repede. 
Tetrarchia imaginată de către Diocleţian, 
grăbise si mat mult ca statul roman să 
se nimicească.

Causa cea mare, era religiunea creş
tină. care dedea putere de viată unei 
părţi din poporul latin. Sclavii, până la 
Cristos, erau animale nemernice cart 
trăiau mimat ca să muncească. Noua re
ligie le zugrăvea moartea ca limanul tu
tui or relelor si începutul unei' vieţi e- 
terne şi fericite pentru cei drepţi.

Sclavii, oţeliţî in botezul creştin, erau 
acum armaţi cu puteri înzecite şi piep
tul lor era acoperit de armura cea mai 
puternică, de cea mai curată şi lumi
noasă credinţă.

Efectul acestei noul îndrumări se simţi, 
sub cei din urmă împăraţi, când sclavul, 
retuşând îndărătnic ca să realiseze po
runca stăpânului seu, primea moartea cu 

seninul în ochi.
lîoma în aceste vremuri era cuprinsă

cu credinţă
3

3
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de un vag misticism : religia cea ade
vărată nii pătrunsese în toate straturile 

care populau oraşul cel vecinie.
Odată cu venitul serei, tinerele patri- 

ciene, cu figurile pălite de anemie, cu 

degenerescenta, zugrăvită pe figură : 
neri cu toge elegante şi cu corpurile co
coşate de virili, istoviţi iii lupta cea pă
cătoasă a plăcerilor, femei si bărbaţi, cil 
privirile triste, se îndreptau spre barie- 
rile Romei.

Acolo, în obscurul peşterilor sau în 
scobituri de pământ, ei se rugau si pri- 

viau, curios, la ciudatele svmboluri zu
grăvite în grabă şi prost. '

Zâmbeau duios privind mielul pascal, 
columba, păstorul şi peştele ale căror 
cinci litere greceşti, iy/A;, reaminteau nu
mele lui Cristos.

Aceste legiuni de falşi creştini, erau 
aduse, în modestele locaşuri de rugă, nu 
de credinţă, ci de dorul deosebire! şi 
sensaţiunilor 

Aristocraţia aceasta, 
în peştera întunecoasă şi asculta psalino-

ti-

nouă.
care se înfunda
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cliarea unul bătrân preot, nu era creş
tină ci curioasă să cunoască şi să prac
tice o religiune pedepsită.

Palidele romane voiau să guste din 

sensaţia celor care, pe vremea Iul Xerone, 

plătiseră, cu viaţa, credinţa în cel de sus.
'stinism încolţea în lu- 

mea sclavilor, unde se pregătia incon
ştient si căderea putere! romane.

Roma cea adevărată, Roma triiunphans, 

urma să se închine Mvlitei si să aibă
Ti

lupanarul drept templu de rugă.
*

Adevăratul rn

Aelius găsi. în 30.5, când intră în oş
tirea Iul Diocleţian, 
distrusă. împăratul întristat 
retragă; nu

tetrarliia aproape 

voia să se
se putea pricepe

meni şi nu mal putea pe nimeni înţelege. 

Aelius şi-l amintea. O ti gură istovită, 
corp mare,
proape. Aelius fu trimis 
luptă spre hotarul

cu ni-

un
şi o voce stinsă a- 

cu ordin de
Germaniei.

Barbari! făceaţi numeroase năvăliri.
, ca populaţiile latine să se opne. 

Creştinismul nimicise ori si ce forţă
fără



36

de resistenţă în sufletele acestea, stoarse 

de ori si ce vigoare; le (lase însă, 
o morală înviorătoare, nn pentru el, ci 
pentru copiii lor, cari erau să fie de la 

naştere crescuţi în noua religie.
Frumoşii germani, 

cu perul blond si cu 

ternică, 1 
rul imperiului.

De altmintrelea, germanul domina (le 

mult Roma. Pe străzile el, de mult ră
tăceau aceste tipuri blonde de sălbateci 

murdari, Ei intrau in lupanare, el erau 

chemaţi în palatele luxoase si. pretu
tindeni, erau iubiţi.

El cucerise pe latinul aristocrat, prin 

patima care il stăpânea.
Din practorium, împăratul privea câm

pul de luptă care se întindea in faţa 0- 

cliilor sel. Se zăreau stâncile roşii iar 
mal departe se desprindea, din aburul 
depărtare!, acel pons Milvius unde Maxen- 
tins si oamenii săi îşi găsiră moartea 
Pe buzele lui groase şi sensuale, i-se- 
aşternea un surâs de mulţumire ; era

5 '

cu trupurile mari, 
musculatura pu- 

eraii aproape stăpâni pe liota-
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învingător şi putea să-şi continue lucra
rea ele distrugere ; mai avea mulţi duş
mani şi voia să-i omoare până la unul.

— Crucea, zise Constantin, privind la- 

barul, crucea a învins pe bătrânul vul
tur care nu voia să sboare şi d’asupra 
oştilor mele şi, rîzîml cu hohot. împera- 

tul uită că este singur : vorbea si ues- 

ticula cu braţul seu puternic.
Constantin era beat de isbândă şi 

întregul seu corp, mare şi având mus
culatura unui barbar, se cutremură de 

spasmul victoriei.
Apoi îşi reamintea lupta.
Ziua petrecută la pons Milvius fusese 

caldă.
Legiunile sale din greu luptară; pare 

că vedea labarul în fruntea oamenilor 
seî, care-1 credeau cucernic tiu al crucei, 
tremurând in mâini fanatice, si care îl 
duceau spre isbândă sigură.

Legionarii nu erau mulţi dar, fie-care 
din ei, avea în pept flacăra curată de 

nobilă credinţă. Pons Milvius îi apărea
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ca în ziua isbăndei; locul strimt favorisa 

soldaţii săi.
Armata lui Maxentius era mai nume

roasă, armele erau 
rit ce o compuneau 

natismul unui nobil ideal.
— Ce zi, continuă împăratul a vorbi 

singur, ce zi frumoasă care 
mată de intrarea nuni in Doina, in mij
locul unui triumf care să amintească pe 

cel repurtat pe Paulus Aelius.
Seara începuse să coloreze în violet 

totul. Dispărea din ochii lui Constantin, 
una câte una, stfmcele si apoi locul luptei.

învăluit intr’o cblamydă, fiorosul apă
rător al crucei, trecea printre cadavre şi 
zâmbea. Moartea, care răcise atâtea tru
puri tinere, îl înviora ; ii dedea noul pu
teri de luptă. Câmpul se perdea din ochi 
si. peste el, unul peste altul, se găseau 
cadavrele soldaţilor. Luna îşi trimitea 
palide priviri spre această necropolă mi
litară si. la 
tele livide ale
besc hidos spre neofitul creştin.

pe

bune dar, mercena- 

erau lipsiţi de fa-

va li ur-

mângaiala palelor raze, fe- 
morţilor păreau că zâm-
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liranii bogatadin ameţeala, produsă de o 

corbii si vulturi rari veniseră să se sa
ture. Un vultur sluiră şi atinse cu aripi 

sa pe împărat. El. tresări, credea că a-
a înviat si cil sboari

5(piila lui Maxentius 
chemând la viaţă legiunile moarte, apo 

zâmbi şi st* prosti bucuros că a lost 

numai o idee, desprinsă dintr'un vi? 

bolnav.
• V»Nu toti soldaţii muriseră : unii ma 

? >

horcăiau încă, alţii mai suspinau şi S( 

pregăteau să moară.
Moartea era uşoară pentru soldaţii 

creştin, dar pentru nefericitul crescut îi 
silnicia vorbei roligiuni. spasmul morte 
il îngrozea.

împăratul trecea fericit si nicî nu voii 
să miză suspinele 
râseră, 

tron. Din

celor cari il ridi- 
pe umerii lor, la înălţimea unu

când, zîmbea şi st 
gamlea la vulturul ce-1 speriase. In cu
getul său era gata, dacă ar ti avut ne- 

Y°e, credinţa cea nouă s’u lepede, juram

când în
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soldaţilor că slujeşte numai ac|iiila ro
mană.

De tabără se 

rătăcea deja de 

iile zilei' începuseră 
când se întorsese şi păşi praful prae- 

tori ului.

depărtase prea mult: 
câte-va ceasuri. Zo- 

ca să. se zărească

Legionarii constantinini se pregăteau 

pentru intrarea in Roma. Kra să iie pri
mul triumf al crucoi. intrăm oraş unde 

religia cea nouă suferise atâtea umiliri 

si înfrângeri.
Doina, oraşul plăcerilor blestemate, 

cetatea nemernică si totuşi eterna, se 

pregătise să primească pe împărat. Lu
mea aceasta, doritoare de noul sensaţil. 
credea că privirea le va ti mulţumită 

pnu intrarea lui Constantin în Roma.
1 triumfurilor păgâne lip- 

( ^Lasii Iui Constantin refusară să 
m i upă ei. încărcaţi de grele lanţuri, 
}.° n,'vlil()vaţii partisani ai lui Maxen- 
tlus. aşa că si 
umfal

Splendoare;

reducea mult carul tri-
sa-şiîmpăratul trebuia 

facă intrarea în Roma.
pe care
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Aelius unită cortegiul împărătesc. Ri
dicat ca şef de cohortă urbană, dansul 

vedea această repede înaintare în ne
strămutata sa iubire si credinţei ce purta 
religiunet lui Isus.

Nobilul ostaş jurase castitate veclnieă. 
Credea dânsul, ca si mulţi creştini, că 

Dumnezeul cel adevărat, nu poate să vadă 

cu iubire pe creştinul ce se cobora la 
patima trupească şi schimba femeia in 

animal pângărit şi pângăritor.
Credinţa lui pentru împărat, şi pentru 

biserică atrăsese, încă din resboiu. aten
ţiunea lui Constantin I).

111

IVrdută in mijlocul florilor de câmp, 
năpădită de albăst.riţe si de buricul, de 
trandafiri sălbateci şi de flori agăţătoare, 
căsuţa se perdea într'un vârtej de ver
deaţă. Iu faţa ei se deschidea orizontul

i VII1) V. Durui/: Ilistoire romaine t, A Şi 
Husebius — La vie de Constantin.
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avu si. ki depărtare, mărginit de Bal- 

:am. Prin faţa casei trecea şoseaua mi- 

itară făcută de legionarii Romei şi care 

lucea spre Dunăre : în 
nensă pădure de accacias dedea, vara, 
i umbră binefăcătoare.

Aci se stinseee unul din acei colonl

sjtatele ei, o 1-

iiiilitari pe care imperiul îi pi'ocopsise şi, 
lupă urma lui. rămăsese o bătrână şi o 

fată fermecătoare.
Lydia crescuse în spiritul aspru al 

nonei credinţi şi. la frumuseţea ei, adâ- 
oga înaltă cinste sufletească si dragoste 

pentru munca dreaptă şi curată.
Când trecuse de prima copilărie şi 

pasca pragul tinereţe!, Constantin, în 
Xai'ssus, la muma sa, dese ori văzuse 
pe Lydia care venea să-î arate omagi
ile ei de credincioasă romană.

In aceste vremuri de grea cumpănă 
pentru creştinism; cei cari erau legaţi 
suileteşte prin noua religiune, se soco
teau ca fraţi de luptă. Prietenia lor era 
întărită prin nobilă credinţa şi jertfele 
nn lipseau. Avem pilde numeroase şi
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cari zugrăvesc pană unde se puteau înălţa 

aceşti creştini neciopliţi, dar foarte cin
stiţi.

Comunitatea lor mică, era citadelă 
puternică şi invincibilă : templul lor 

colibă sărăcăcioasă dar luminată de fla-
era

căra celei mai curate credinţe ce a în
călzit vre-o dată.

Lvdia vedea. în bătrâna Elena, pe a- 

deverata servitoare a bisericei lui Isus
si. nu o dată, sfătui ile mumei viitorului 

Cesar, ii luminase tenărul ei suflet.
Frumuseţea tinerei creştine era cu

noscută. Legionarii llomei, în trecerea 

lor, admiraţi pe creştina care voia să-şi 
jertfească tinereţea superbă, printr'o fru
museţe zeiască. altarului creştin.

ştirii', era exal
tată. era cu adevărat cuprinsă de fiorul

nobil.

Lumea aceasta de cn

unui fanatism generos şi 
Pentru dansa iubirea se transforma 

îutr’un altruism excesiv, care împingea 

spre jertfele cele mai nobile.
Pe această fecioară, crin alb şi plă

pând, Hoare aleasă a celei mai generoase
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invaţăturî şi care, prin frumuseţea el 
tisică, ţinea numai (le lumea vechia, o 

găsi Constantin in casa mumei sale.
Sufletul şeii de adolescent zvăpăiat, 

fu subjugat de graţia tinerei femei şi o 

iubire tainică il cuprinse.
Barbarul acesta, însetat numai de sânge 

şi mărire, ambiţiosul care era gata să 
facă orî-ce sacrificiu numai pentru câş
tigarea unei noul trepte sociale, cădea 
prins al unei dragoste' pe care, dânsul 
singur, mal târziu o batjocorea şi voia 

s’o uite cu orl-ee preţ.
In grădinile casei părinteşti, în fru

mosul Xalssus, Constantin petrecu cele 
mal curate şi frumoase clipite ale vie- 
ţei sale.

In fie-eare seară, barbarul căuta să 
cucerească sufletul delicat al Lvdiei. 
Frumoasa creştină, resemnată şi voind 
să moară castă, departe de ori şi ce pa
timă trupească, răspundea la dragostea 
brutală a lui Constantin, cu dulci versete
creştineşti.**. 5Viitorul apărător al cruce! era des-
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perat si, bucuros, ar ti adus închinăciuni 
ori-căreî zeităţi, numai ca să învingă 

cerbicia sufletească a celei mult dorite.
Rugăminţile ii fură zadarnice ; Lvdia 

voia să fie pană la moarte credincioasă 
jurământului ce făcuse.

Bătrâna mumă a viitorului împărat, 
sprijinea din puteri dorinţa tinerei 
creştine.s

*
* *

In Moesia superioară primăvara ur
mează repede ernelor grele unde, cu 
câte-va săptămâni a fost zăpadă, răsare 
verdeaţă frumoasă şi puternică, plină de 

sucul vigoarei vegetale.
Martie sosea vesel pe parfum de dori.
Vânturile sudice îmblânzeau aerul şi 

soarele făcea să domnească o căldură 

binefăcătoare.
Constantin fiorosul hegemon, leul în

setat după sânge, devenise blând şi lin
guşitor, pentru a place Lydiei. Dansul 
când suna dulce vecernia, şi când se 
perdea sfiosul glas al preotului în no
bil fum de smirnă, se ruga cucernic şi
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evlavios, theoriile nesfârşite (Les

corp. Lydia
începuse a se înduioşa: inima ei fu cu
prinsă de nobilă milă şi primia. zâmbind 

de plăcere, vorbele tânărului. Dar cură
ţenia ei sufletească era adânc profanată

sclav

privea
fecioare caste la suflet şi

Tânărul care o fermesa era un 

al vitiuluî si corupţi unei ca si 
era un om al lumei vechi'.

cel l’alţl: 
care voia să

profite de fericirea nonei credinţe.
Constantin, desperat si plictisit, do

rea sa sfârşească şi în una din serile, 
când Lydia, după ru.ua de seară, privea 
spre amurgul înroşit al 
i'oase, el se aşeză lângă densa.

’iumosul per al prea nobilei fecioare, 
n t<l. î'1 va'url de aur înroşit, ochii ei 

cuPr‘ndeau imagini sublime de 

mi <!f>Uaie,.s^ peste obrazul el catifelat,
Veiiiro^1' N-°a n'cf d mâhnire, 

o turbur* T‘.,t0™,m Bt&pdn al Romei
™W modelat fie(

— In nm \s , >l un hor de spaima.111 numele lui

unei zile căldu-

Cristos, te binecu-
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vîntez, frumoasă Lydia, zise Constantin 
cu glasul blând.

— Pe D-zeul nostru, dar desele tale 
veniri, va da bănueli comunităţei 

tre, replică Lydia repede.
— \ in iubită Lydia să te rog in nu

mele dragostei mele, vin să te rog să 
fii a mea.

— Sufleteşte sunt a tuturor creştini
lor. inima mea poate ti mângâietoare 
pentru toată lumea dar, trupeşte, nu a- 

parţin nimănui. Dragostea ta e stăpâ
nită de prea mult omenesc. In vorbele 
tale, simt fiorii trupului teu de soldat 

voinic. Invefătura lui Cristos nu animă 
cuvintele ce 'mi spui.

noas-

Pestu cîte-va timp, bătrena Elena creş
tini lui Constea in casa ei, pe Crispus

tantin, iar peste doui ani, (lela naşterea 
lui, un convoi fi mic şi plin de adanca 
jale, ducea corpul neînsufleţit al frumoasei 

Lydia.
De când barbarul îi răpise fecioiia,
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prin viclenia unor vorbe dulci şi prin 

forţa, dânsa sc sleia pe zi ce mergea şi 
supărarea o culcă la 22 de ani. în mor
măit înăbuşitor.

Ide calea militară, ridicată de legiu- 

nele Iîomei, la umbra unui teiii bătrân 

si sub mânuiiala velitului, călător veci- 

nic. Lvdia îsi găsi liniştea cea de veci.
• * * 5

O cruce arăta că tot ce era pămintesc, 
dintrun adept al nouei biserici, se o- 

dilmea acolo.
Lvdia murise plânsă de toii si. de la 

desincarnarca ei, bătrâna Elena, adânc 

mustrată, nu putea să mai vadă pe fiul ei.
Aceşti primi creştini, eraţi suflete ciu

date. Pentru ei viata era o trecere 

scurtfi si pregătitoare pentru viitoarea 

lume vecinică. Eaptele lor era numai 

pilde generoase de nobilă abnegare; erau 

numai pilde sublime de cea mai adâncă 
pietate.

Elena era mâhnită. Moartea tinerei 

supurase mult şi vedea în 
el, pe sălbatecul aparţinând încă 

lumei vechi. Sângele de trac barbar, nu

creştine o 
fiul



49

putuse ii înnobilat de credinţa creştina. 

Bătrâna slujitoare, a noului cult, dese 
mormîntul Lydieî şi seara,

care a-orî se ruga pe
când rătăcea pe lângă crucea 
mintea unde se odihneşte corpul scum
pei moarte, dânsa avea vedenii sublime. 

Nu odată, în zarea aburie a sfirşitului, 

de zi, din tufişurile cari mărgineau ca
lea militară, i se părea că se desprinde 

vedenia iubită a Mîntuitorului care ve
nea să binecuvânteze mormîntul tinerei 
martire.

Mormîntul Lydiei ajunse un loc de 

pelerinagiu. Se povesteau minuni şi flo
rile cele mai alese acopereau strâmta 
bucată de lut, care cuprindea corpul 
tinerei femei.'

Multă lume îşi amintea ultimii ani ai 

trudit ei vieţi ce ducea Lydia. Frumoasă 

juca, nefericita creştină, cu mintea tur- 
iiurata de durere şi ruşine, rătăcea, zi 

î^oal)te, prin desişul pădurilor si, când
!! aa 61 ®e.ivea vre-o fiinţă, isbucnea 

llans sfâşietor de dureros, 
tentru dânsa, mângâiala supremă era

4
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eurytniia privighetorilor şi murmurul pi
nului ce străbatea bătrâna pădure.

Umbla, despletită, cu frumosul el per 

căzând în 
perl) modelat.

Ast-fel apărea Lydia, în mintea celor 

cari o văzuseră, cu puţine zile înainte 

de repedea el desincarnare.

valuri peste corpul seu su-

Crispus, copil ai unei sfinte, moşte
nise de la muma Iul, curăţenia de su-

7 3

iiet şi nobile înclinări spre cele mal 
alese virtuţi.

Ani se scurseră de la moartea Lv-
diel. Constantin trecuse prin multe în
tâmplări. De la Pons Milvius unde, cu 
ajutorul crucel, învinse duşmanul, mult 
nisip cursese in clepsydrul vreme! şi 
multe vieţi omeneşti pieriră din poruncă 

împerătească. Crispus, în Naissus, fusese 
uitat de fiorosul Cesar. Pe când Cons
tantin se căsătorea cu Fausta, copilul 
seu era crescut sub mângîiala Elenei.

In lupta grozavă a unei politici mes
chine, Constantin, care ajunsese matu-
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ritatea, se înamorează de Fausta, femee
dansul.stricată şi mal mare în ani ca

Fausta purtase purpura lupanarului. 

Nu odată în cociobele blestemate ale 

Saburrel, îşi venduse corpul eî frumos 
şi voluptos* înaltă şi cu părul negru, 

cu pielea bronzată şi cu privirea pă
trunzătoare, era frumoasă şi seducă
toare ; stăpânea arta cucerire!, era o 

curtezană desevîrşită. Măritată, dupe ce 

’şl pângărise fecioria, dânsa luă un pa
trician bătrân şi bogat.

La un festival dat în gradinele im
periale, când Constantin încă aparţinea 

lume! păgâne, dânsa strălucia printr'o 
frumuseţe care atingea culmea.

Sub întunerecul nopţel, grădina îm
părătească sclipia de lumini; era un de
cor de feerie care atingea irealul. Fausta 
apăru. Purta costumul grec şi perul seu 

minunat, strîns în jurul unui chip ro
tund şi fermecător, prin el se perdeau 
lumini de pietre scumpe. Formele cor
pului el apăreau ademenitoare si, din
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se zăreau formelestrălucită sandală, 
pline ale unul frumos picior.

Era o zeiţă a lumeţ vecliî; era su
fletul nefast al Agripinet, care se în
trupa pentru a urca din nou treptele 

tronului mînjit de nebunia neroniană,
Constantin era învins. Viteazul soldat 

din causa cărui-a pierise muma lut Cris- 

pus, acum de-a binele a cădea prins în 
braţele unei femei care compromitea 

causa imperială.
Cei din jurul împăratului au murmu

rat, un general creştin îî zise :
—■ Fausta e credincioasă vechilor zet.
— Dar eu ce sînt, replică supărat 

Constantin ?
Palatul imperial, iar avea să fie pă

tat de sânge nevinovat şi crucea iarăşi 
trebuia să poarte zăbranicul niorţet. 

împăratul se căsătorea.
Lumea creştină, care ’1 ajutase să cu

cerească tronul
Din provincii veneau svonurl rele. Un 

crainic împărătesc adusese ştirea ca 
mulţi creştini blestemau

murmura mâhnită.

pe Constantin.
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Veşti particulare spuneau 

părţi ale imperiului, s’aii văzut 

rele : un copil cu trei capete se născuse 

în Samnium ; o cruce neagră se văzuse 
pe seninul cerului în Apulium, iar un 

preot creştin, în săvîrşirea sfintei slujbe, 
auzise voci tainice şi pline de tânguire.

Constantin, nu fără teamă, se însoţea 

cu blestemata Fausta.
Aducea noua împărăteasă, o volup

tate bolnavă şi care covîrşea sufletul 

lui Constantin ; ea transporta, în palat,
lascivul lupanarelor blestemate.

*
* *

—Pe Joe, dar soţia Cesarulm nu si 
cruţă frumuseţea !... Mal erl seară, sau 
mai bine zis, aproape de miezul nopţel, 
cu perucă roşie pe cap, ca şi odinioară 
Messalina, am vezut’o rătăcind c un ger
man beat.

— Ce s]mi Salvianus, replică un bă
trân care purta cu seninătate toga se
natorială,

Ure, iar au 
grozave pe care

că, în unele 

semne

reînviat acele vremuri 
analiştii le povestesc
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cu scîrbă? Dar Constantin ce face ? Tu, 
care eşti în taina lut, trebne să-i ştii

T>

gândul.
— Constantin e ferecat, pare că fe

meia asta l’a vrăjit; crede că Faustae 

virtutea întrupată şi, nu mal tîfziu ca 
erl, cel trei copil al' Fausteî, au şi fost 

instalaţi în palat.
— Dar nu-1 teamă de creştini.
— Teamă îi este, dar ştie că adepţii 

nonei religiunî sînt blânzi şi răbdă
tori.

împăratul o fi creştin ?
— Creştin ! Dupe cum sînteţl voi.
— Aşi !...
— Ce-ţi spui eu, dar interese poli

tice îl împinge spre noua religie; în
colo e un sclav al vechilor credinţe. My- 
litta ca şi Dyonisios, sînt adoraţi'în pa
lat ; doar în sala cea mare, sade singur 
chipul lui Cristos. Fausta a voit să ’1 
dea jos, dar s’a opus el.

— Dar ea ce face?
Se prostitueze. Mai săptămâna tre

cuta, treceam repede, printr’o sală a pa-
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latului, Fausta m’a întâlnit şi a voit să 

mă oprească. Eram însă prea grăbit şi, 
în furia ei, mi-a tras o palmă.

— Ce spui!
— Spui adevărul.... dar să tăcem 

si zidul are urechi; să nu uităm că sîn- 

tem în grădina imperială şi înconjuraţi 
de spioni.

A doua zi Fausta furioasă întră în a-
partamentele soţului ei.

— Aci, zise dânsa plângând, aci se 

complotează contra mea. Salvianus 
ralul teii favorit şi cu Cajus Aemilius se
natorul intrigant, au pus la cale moartea 
mea. Şi hohote prefăcute îi sbuciumaiî 

frumosul ei pept,
— Să cercetez,

nene-

răspunse Constantin. 
~7 Sâ cercetezi!... Să’i omori pe loc, 

* oplicft furioasă împărăteasa.
deşte două zile Salvianus şi Cajus A- 

emilius erau ucişi pentru crima de înaltă 

trădare, 
i asnicia împăi•ătească devenise un chin,
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nu era zi de la D-zeii, ca Eausta să nu 

făptuiască o nonă nelegiuire şi să-să im
pună voinţa ei.

Constantin voia să-sî dea ca urmaş la 

tron pe Crispus; se simţea istovit de 
luptă si plăceri.

In paza luî Lactantius şi a Iul Aelius, 
Crispus se pregătea pentru tron.

In Na'isus, 
şi virtuoasa Elena,

împărăteasa mumă, blânda 
îngrijea pe Crispus, 

care, încă de mic. prin taina sfântului bo- 

,ez’ 80 bicu iubit I)-zeuhu creştin; pă- 
i unsese în religiunea cea noua. Elena 

LIW Sa cu8'ete ca un credincios si, 
nai târziu, Lactantius făcu din el un fi- 

; 1;'r Aelius, soldatul ce
seb!f 1» Pons-Milvius
CUSlt ] ). ’

se deo- 

un general is-

IV
Tenănil... vlăstar, încăpuse pe bune 

I mp/!' ;K( ’lcatd;l luî era încredinţată lui 
actantlus care, în grabă, plecase fericit

ii se vedea Eu-sebiiis :
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că putea să dea, viitorului împărat 
terea ce socotea dânsul

, cres-' a
ca bună. 

Crispus locuia Naissus. Copilăria O ])('-
trecuse iu mijlocul na turei. De la re ver
satul zorilor până la amurgul zilei, Cris
pus rătăcea printre tufişurile parfumate 
şi pline de tainici cântăreţi.

De două ori pe zi, in ori-ce parte s’ar 

fi aflat, aducea rugă D-zeului creştin. 
Cu poporul era blând, generos şi plin 

de cel mai nobil curagiu. Dânsul împru
mutase de la Constantin, numai acel a- 
vent bărbătesc care făcea pe victoriosul 
de la Pons Milvius, să fie aşa de admi
rat şi temut; încolo întrupa pe Lydia. 
Figura lui blândă si luminată de doui ochi 
liniştiţi, era încununată de bogat per a- 

urit. Corpul seu înalt, purta în el gra
ţia si nobila delicateţă a scumpei moarte.

Elena, nu odată, îi povestise trista isto
rie a mumei sale, cătând să zidească, în i- 
nima lui curată, generoasă dragoste şi
pentru părintele şefi, .

Buna creştină, crescând pe Crispus, 
făcea o operă de cucernică servitoare a
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nonei biserici şi reuşise ca, din tenărul 

seu nepot, să facă un mare suflet creştin.
Norodul tresărea fericit când Crispus, 

smerit si fără mândrie deseartă, mergea 
Duminica în biserica creştinească, unde 

glasul seu fraged se unea cu al mulţi
me!', întru proslăvirea Mântuitorului.

Seara, când pacea cuprindea cerul şi 
întreaga fire se potoleşte, Crispus dese 
or! se ruga pe mormîntul mume! sale 
şi, în nobile hvmnurî, îşi arăta întregul 
seu cuget curat:

„Din înaltul cerului, unde a! dobândit 
eterna pace, suflet nobil şi iubit, a! milă 
Şi de mine fiul teu prea cucernic. Roagă 
pe Dansul sa aibă milă de sclavul set! 
prea umilit.

O muma, scumpă mumă, pe aripă de 

Sinm ™gl!^ aibl milă de fiul teu, 
\«nYlntro hnne de r6î Şi mise!"'. 

MW«'°C(Î* ^UI se îndrepta către
blto"e

ere (lin m !.!'! fSxe s.cur"ea liniştită, între 

v ^ ata şi între poesia naturel.

cerea



frumuseţea firl%^W^nătul pădu
reţ, Crispus vedea manifestarea D-zeirel 
şi fericirrca adevăratului credincios, îl 
coprindea inima lui curată.

Când Lactantius, filosoful sfânt, 
în Na'isus găsi, în copilul lui Constantin, 
sufletul ce dânsul căuta si era fericit că 
putea să dea lume! creştine un aşa de 
nobil stăpân.

Lactantius era o fiinţă stăpânită de 
noua ’nveţătură; el. în graiii şi maestru 

scris, glorifica biserica creştină si pe 
Mântuitor.

In Moesia superioară, Lactantius gă
sise o viată nouă : viguroasa populaţie 
din această parte, era cu totul întine
rită de credinţa creştină si de sângele 
barbar care dase noul puteri de viaţă 

cinstită.
Sclavia aproape dispăruse; niaî toţf 

bogaţii, creştinându-se, dase libertatea 
deplină oamenilor ce aveau sub el. In 
oraşe, în sate, la munte şi la câmpie, 
înfrăţirea propovăduită de sus, se mtm-

In

veni
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dea binc-făcătoare, nobilă şi foarte ge
neroasă.

Ogoarele erau cu dragoste muncite şi, 
de la Balcani pană la Dunăre, resărea 

viaţa puternică si curată.
Săptămâna de muncă cinstită, erain- 

curonată de serbarea Duminicei şi glo
rificarea lui Isus. 
de simpla;
de înălţare arhipăston 
mult un

Biserica era tot asa
5

un singur preot, fără gând
ească, dese ori mai

moşneag plin de cinste, care
senea altarul şi muncea la câmp.

' >ţiurile cari torturai! încă lumea creş
tina ;
Borna,

voluptatea care încă triumfa la
era necunoscută. Aci tinerii, cari

,1, (lo.stillaîi crucei, se căsătoreau
Ji,'lmJ,lll''u O încolţeau ca si ogoarele lmne de jr,.All » -
vi‘i?«lnQ0rală înviorătoare se desfăcea (lin
galUei-n?101 bunt creŞtini ; comunitatea
tuitoruhu’ ?!-e stri}Bicea în traiul Mân- 
ndmuintM’re^lsta O îu colonia aceasta

............**

nu

învăţătura ce va 
avea să găsească o at-
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mosferă priincioasă şi lipsită de axfixi- 
area viţioasă a marilor centre, 
mat sbuciumaîi între 
gia lut Isus.

cari se 
păgânişi» şi reli-

Filosoful creştin era o figură frumoasă. 
Privirea lui cinstita spunea multe ; fap
tele şi viaţa lui' ,urneau şi mal elocuent. 
Trăia singur ca si un pustnic; plăcerile 

pământeşti luseră nimicite şi. în el vie- 
ţuia numai omul visat de creştinism. 
In clialinvdă albă, mişcările lui largi a- 

veau un efect puternic asupra celor ce 

ascultau ; mijlocul ‘î era curmat de^ un 
şiret gros, iar de gât avea aninata o 
cruciuliţă de lemn sfânt.

Era frumos; barba lut neagia cm < 
în valuri si perul lut, în frumoase plete, 
încadra dii]) de sfânt. Mergea cu 

purta sandale, 
de bine, era

un
capul gol şi in picioare 
Faini; i vieţet acestui om for_
cunoscută în lumea creştini101 > «jnta- 
mase cliiar legende cavi invelma" .
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aceasta aleasă, în superbă aureolă de 

om al Dumnezeireî.
Dumnezeul creştin era aci vag contu

rat. Creştinul se temea să-şi plăzmuiască 

chipul şeii; se ruga el lirei întregi si 
adora naiv toată frumuseţea care 

beşte puternic, când dansa apare în sâ
nul naturei,

Duminica, dupe sfânta slujbă, credin
cioşii eşeau in curtea bisericei şi, 
tinda ei, un creştin explica cugetări din 
din sfânta scriere a Noului Testament. 
Era ceva frumos şi foarte nobil, să pri
veşti mulţimea smerită, ascultând glasul 
tânăr sau bătrân. Alte dătî, la umbra li
nul stejar stufos, se povesteau patimile 
lui Cristos şi toţi plângeau, se chinuiau 
când se istorisea martirul Mântuitorului 
Şi, aceiaşi lume, rîdea 
lsus învia; ea se bucura de isbândă şi 
pleca la căminul ei, mulţumită pe deplin.

„ 'biele se scurgeau line. 
eand, câte un creştin murea, Atunci noul 
pilde frumoase (le credinţăfâră de pri- 

tl‘ n convoitt simplu şi lume multă i

v or

din

era fericită când

Din când în
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o tristeţe fâra de sgomot şi, pe buzele 

fie-cărul-a, câte o rugă curată.
Lactautius era uimit; lumea aceasta îi 

da puteri nouî pentru luptă, îl oţelea şi 
’T dedea speranţe unei nobile isbânzl.

In mijlocul acestor suflete cinstite, 
crescuse Crispus si inima sa se umpluse 

numai de pilde generoase.
Nu odată, Crispus şi cu Lactautius e- 

şeali în mijlocul poporului şi căutau să 

le alic nevoile. Intr’o zi, seara pe la a- 
murgul unei Duminici, lume multă strânsă 

în jurul unul tenăr care vorbea. Lac- 
tantius îl urmă si adresându-se poporului 
îl zise : „Voi plângeţi pe un prieten 
mort. Sînteţi întorşi tic la înmormânta
rea Iul. dar tristeţea voastră nu-1 dreaptă. 
Iubiţi fraţi, nu, fără groază, pot atinge 
toate nemerniciile noastre. Sîntem supuşi 

dezincarnărel şi fericiţi trebue s’o aştep
tăm. Pentru omul drept, care a dus o viaţa 
cinstită, care şi-a îndeplinit rugăciuni e şi 
a fost plin de iubire pentru aproape e st u, 
viata cea vecinică îl este asigurată. Atunci 
pentru ce bocete ? Nu sînteţi mulţuniiţ
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ei, acum la dreapta tronului ceresc, se 

roagă pentru voi ? Mergeţi la înormîn- 

tul lui, lângă rămăşiţele lui terestre; 

ruga voastră să înflorească alături de 

florile câmpului acesta. Iubite Crispus, 
iubite Lentulus şi tu Petre care porţi 
un nume iubit nouă, si tu frumoasă fe-

7 s

. mulţumiţi ce-
7 3 3un om drept se dezincar- 

caci el, la dreapta tatălui, pentru 
voi se roagă,

Isus,
moartea cu seninul în privire?

Ml aduc si acum aminte de plânse
şi meu, ea ml m’am convertit la religia 

aceasta, am plâns de bucurie, căci nu 

ui.-P<, (;ain moartra de care me temeam, 
tul vm.11 11 are rost 1 azî unul, mâine al-
citî poy Unna calea cea vecini că. Feri- 
Pl ceî cari sunt virtuos! 
le este o vrednică 
celor nemernici 
ml umil grozav chin.

1 °satul mat

cioară cu nobilă privire 
rulul, când 
nează

pe care îl iubim, n’a primit

mal

căci moartea 
răsplată; nenorocire

cad moartea e începu*

"ceti trece în fericirea
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raiului, dacă nu plânge cu cei săraci şi 
cei cari suferă din greu.

Aci, la umbra acestui frumos stejar, 

privind minunile cereşti nu treime, prin
tre tristeţe nesocotită, să'l mâhnim".

Lumea fu coprinsă de un pios fana
tism şi o rugă nobilă înflori pe buzele 

acestor credincioşi. Lactantius în genuclii, 
împreună cu toţi, plângea şi se ruga 
cerului.

(.'And ruga se sfârşise, amurgul pie
rise si, un obscur plăcut, învăluia pe a- 

ceşti oameni generoşi şi supuşi crucei.
Crispus avea, cu nobilul Lactantius, 

dese convorbiri asupra nemurire! sufle
tului : era din ce în ce mai mulţumit 
Şi rugile lui către cer, deveneaiimai dese.

Une ori, Crispus citea pagini din au
torii favoriţi sau din lucrările lui Lac
tantius, în care se glorificau principile 
creştineşti. Departe de ei tot ce era pă
mântesc’ şi, când seara rătăceau pe sub 
bătrânii copaci, extaziaţi în faţa frumu
seţilor naturei, ei se plecau în genuclii 

şi se rugau ferbinte.
5
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Aelius Sentinus devenise bun prieten 

cu împăratul. Dânsul, prin virtutea şi 
vitejia lui, era la curtea imperială o pu
tere neinvincibilă. Constantin cunoştea 

marile lut calităţi militare si sufleteşti: 
ştia el că nimeni, mat bine ca viteazuls

soldat de la l’ons Milvius, nu va putea 
să desăvârşească educaţiunea ostăşească 
a viitorului cesar.

întruna din cele din urină zile ale 
anului în care Constantin se căsătorise 
cu Fausta, 
pârât.

Aelius fu chemat de im-

Adills, y->se Constantin, credinţa
I n 1!,,u 1 şi lupta mândră la care
ce ’mî uaţ.l,arte. ’ dragostea nemărginită
tru i ,r!lat' lu afl sa te aleg pen-
viitorul hnpS arta »nlitărească pe
Hus nu stil în\AlU mi COpi1’ taA-'
îu ^aîssus un o re,‘eţe aîn păcătult 
mumă n,,’ ; , • 1()cueşte bătrâna mea

Dânsa e 1 ’f pe 0 creştină, 
meşte Crisi„, moarta- Copilul se nu
lul cristos * ’ a fost crescut în religi» 

81 1 Wit de Elena.
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De dom am, am trimis pe Lactantius, 
acum te trimet pe tine să termini ceia 
ce a început el. Aide, vorbeşte şi tu. 
Aelius uimit de vestea ce-i aducea Cons
tantin sta pe gânduri.

împăratul avea un copil şi totuşi a- 
•dusese în casă pe Fausta! Asta nu-i 
creştinesc, gândea Aelius, si sămânţa 
dispreţului începuse a încolţi în sufletul 
său de creştin fanatic.

—Stăpâne, începu el a vorbi, ceia ce 'mi 
spui tu me bucură. Muma ta şi cu Lac- 
tanţiu, ca nişte buni creştini, au făcut, 
de sigur, din copilul teu un adevărat tiu 
al credinţei care la Pons Milvius ţi-a dat 
tronul. Eu voiii căuta să fac din el şi 
un viteaz care să ştie ridica braţul, când 

crucea va ti ameninţată.
— Fă din el un ostaş. Imperiul are

duşmaniinevoe de un braţ puternic; 
l’au înconjurat şi se prăbuşeşte. Soldaţi 
viteji nu am ; mercenarii barbari nu se 
răsboiesc cu dragoste şi creştinii nu 
vreau luptă, aşa că Roma moare şi cu 
■dânsa şi imperiul. Fă Aelius, din ţiul
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meu, un soldat dupe cum eşti tu şi voiţi 
li mulţumit.

Imperiul se nimicea. Hotarele erau cu 
totul deschise şi legiunele refusau să le 

apere. Mercenarii barbari cereau bani 
si bani nu erau. Creştinii nu voiau să 

verse sânge si priveau distrugerea im
periului, ca o pedeapsă a D-zeirei! Ae~ 

lius mâhnit ascultă adevărul spus de 

împărat.
— Armata voastră nu mai există. 

H-zeu voeşte perderea Ii o mei, acelei 
cetăţi care a suferit moartea celor mai 
ştiuţi creştini; acelei Itonii care nu a 
putut să dea pedeapsa meritată lui 
Xeron.

Cetatea cea veşnică moare sub greii 
blestem.

I)-y.eul nostru nu pedepseşte pe om 
singur; el nimiceşte un popor când el, 
a fost nedemn. Israelul a pierit prin el, 
Roma se nimiceşte prin ea. Vorbele ce 
ţi spun poate că silit aspre, dar eii sînt 

soldat, creştin cucernic,
Mulţumeşte pe D-zeu, fă să erte Roma
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printr’o pocăieală generală şi atunci po
poarele, peste cari domneşti, au sădi a- 

pere imperiul. Atunci legionarul cruce! 
va ti si al Romei.

•y

Constantin sta pe gânduri Soldatul
acesta viteaz spunea lucruri adevărate. 
Bătrâna Romă murea istovită de ani, 
viţiu şi păcate, el respunse lui Aelius :

— Voiu face ceia ce nu gândeşti: am 
să proclam, ca religie a Romei, religia 
voastră.

• • •

Aelius zîmbea de fericire.
— D-zeusă te binecuvânteze : numele 

teă va fi mare în istoria credinţei noas
tre, dar fă-te şi tu creştin. Taina sfân
tului botez, îtl va curăti sufletul. Acum 
ane duc şi, mai mulţumit; am să fac tot 
ce ’ml stă în putinţă. Iubirea mea va fi 
Şi mal mare pentru fiul unul creştin.

*

împărăteasa Fausta era o sclavă a 
veche! religiunî; dânsa, în cultul lut Is- 
tar babilonica, găsea mângaiala ti li
pească ; ea se sbătea în voluptate bol-
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si tresărea de plăcere, când se'nava
vindea in templul nemernic al Afroditeî 
babiloniene.

împăratul îşi arătă dorinţa de-a trece, 
împreună cu întreg poporul, la noua re
ligie.

— Me simt slăbit, bătrâneţea soseşte. 
Si apoi poporul meu nu voeşte să 

mai ajute pe un supus al veclieî reli- 

giunl.
Fausta turbată, răcnea la împărat.
— Nu vreau pe Isus.
— Pe Isus si religiunea lui le vreau 

eu: le vreau popoarele mele.
Fausta nu voi să mal asculte si pleca

furioasă.
Chiar in seara aceia, 

in Sublima - 
pe curtezanele el.

Aelius o ve/.u, de gât cu un ti* 
beat, un fost legionar 
teniat.

Mâhneala il cuprinse sufletul, 
zând vveinile Mesalineî reînviate şi P111'

mergea
ca să resbune pe Mylita şi

dânsa

vitios si bles-
3 ^
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pura imperiala, a unui creştin, pângăriţii 
in spasmul lupanarului.

Viteazul soldat o urmări; dânsa intră 
în una din cârciumile cari populau Sa- 
Imrra. Acolo cu beuturî fermentate, a- 
duse din ţara Germaniei; cu liydromel 
spumos si cu vin de Falern, în care se 
topiseră mirodenii din Asia, dânsa, îşi 
ameţi mintea.

3

Fausta ]iurta pe cap perucă roşie şi 
obicinuiţii cârciumel, o strigau pe nume. 
Lais, il ziceai! el, şi o sărutau fără de 

ruşine.
]>upe ce se înhăţară, Fausta şi cu 

prietenul el de o noapte, intrară în lu
panar.

Până în zorii zilei Fausta, in celula 
el, se pângărea şi îşi vindea corpul. A- 
colo, ea îşi avea patul el murdar; îşi avea 
cutia iu care strângea banul vindere!. ^ 

In zorii zilei, obosită, împărăteasa pa-
îndreptarăsea casa nemerniciei şi se 

spre palatul imperial. 1)

1) Laciantius: I)o movtibus persecutonim.



72

V

Templul păgân începuse iarăşi să se 

umple de credincioşi. Roma, murindă şi 
dominată de patimi, nu se putea împăca 

cu aspra religie creştină. Romanul, în
văţat să se tăvălească în noroiul vinu
lui, nu putea să primească abstinenţa 

nobilă a creştinismului; el prefera cul
tul sângeros al lui Istar, el iubea mai 
bine să-şi trimeată fecioarele să se pros- 
tituiasca pe altarul babilonic, de cât să

a patimel trupeşti.
Basilica creştină impunea resemnare

m sobrietate : 
tate,

pună fă iu voceî calde

ea cerea cinste şi drep- 
^ pe când zeii cei vechi doreau pă

ună nebuna. Cetăţeanul, imperiului cons- 
antmic, prefera pe Joe lui Isus şi iubea 

mai mult vocea ferbinte a camei de cât 
lompeta limpede a religiunei celei noua. 

mma din nou vibra de voluptate ne- 

]|’1 aşa provincia. Tracia
Irica Ttllr Gaha. ^ ?8Pania, Asia şi A-
vencafi '''*', U(>r,licâ Şi Britania : de acolo

s. i minunate. Creştinismul se
?>
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lăţea si martirii,
3 3 prin lupta lor, erau 

foarte numeroşi. Întregul imperiu era 

creştin, numai Roma devenea păgână. 
Atunci Constantinl!i“ popoarele sale urofeti'UJ,lcAluhl_se’

sl|Het care, la. 
torul,

hm ','e a“l Simon Afttaural
va îneca 1>0|,or"1 sM ««

viitorului, barbarii
s^r‘ilucitu civilisaţie păgână si,

sn-il- ,n.“V0 e’’ (,ul)o ce sânge mult va 
a:' / fPJl(-;itele Romei antice, se va ri- 

• >oma creştină, nobilă si iubită de
0- mi.
I Constantin, tânărul acesta cu ve- 

(,.;11 Pătrunzătoare ii prevezu măceluri
1- â'ozave cari vor avea loc în familia sa. 
f 1 " 'Stăpâne, îi zise el, în faţa cur- 
panilor înlemniţi de groază, vei ti în- 

J.,Uls fie o femee la nelegiuită crimă.
‘ îln«îPle tău va ti vărsat: carne din car-

în Roma chiar, un 
zeci1 ani, prevedea vii-

sânge. Vedea, în aburul 
năvălind in Roma.
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nea ta va ti dată câinilor şi, numai dupe 
ce vei făptui nelegiuirea, ai să ti cu-

remuşcare. Uite, ved în 

o bătrână desperată 

în lacrimi dureroase, iţi desvelue
te ved stă-

prins de adâncă 
zarea viitorului.
care,
că ucisul era nevinovat ; 
pane, furios şi, cu secura, ucigând o fe- 

mee cu care ai împărţit tronul.
împăratul adânc turburat, spuse tâ

nărului profet să părăsească palatul şi, 
în grele chinuri, cugeta la viitorul său 
aşa de sângeros zugrăvit. Luni de zile 
Constantin fu torturat de viziuni înfio
rătoare.

Chiar în seara când Constantin auzise 
tristele prevestiri, Fausta cerea pentru 
fiul său Claudius, tronul fîomei.

Sa lie Claudius, zicea dânsa, ur 
maşul teu. el e un roman adevărat.

Constantin avu atunci o 
reroasă.

In faţa 
când o i 
suţea el blândă

viziune du

sa aparii Lvdia : era ca în ziua 
ucisese prin patima sa. Fruinu-

]>urta cli i-o învăluia :
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ton alb si chlamvdă de culoarea auru
lui. Ea ii vorbea :

— Tu nfaî ucis. acum vrei să ucizi 
şi pe copilul teu V

împăratul tremura. O sudoare rece îi 
cuprinse trupul si cuvinte fără şir î! a- 

părură in colt de lmză.
Trei luni de zile împăratul zăcu intre 

moarte si viată si. când fu lecuit de 

boală co-1 cuprinsese, dânsul hotărî să 
încarcă la XaTssus unde se afla tini seu.

Moesia superioară urma sa tic ad
mirabilă cetate creştinească: acolo m- 

ai nobile înclinări şi noua 
ă din ce în ce mai

colţeaii cele m 
credinţă prindea viata
puternică. . „ „„ qflau pă~

In jurul oraşului Naissin ‘pan
duri întinse : aci Crispus ş . expp. 
tins visau spru viitoare 5
cau dogmele creştinismului. biserica.

Arianismul începuse sa 1 p’iul e 
Aldus blestematul, susţmca tatălui,
dintro substanţă analoga c
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Lactantius explica greşeala lui' Anus 

şi susţinea că este dintr’o aceiaşi subs
tanţă. Zilele se scurgeau in pace mulţu-

fericit. Venirea ta-mitoare. Crispus era 
tăluîseu îi produse oare-care turburare.

Constantin, adânc rănit sufleteşte, găsi 
prilegiul să ’şl uşureze inima prin rugi 

la morinîntul Lvdiel.pioase
La intrarea sa în Roma, împăratul 

voia să facă un pas înainte spre noua 
religiune ; el hotăra să dea edictul din 
Milan.

Anul 313 adusese cu dânsul mari de-
sastre. Divinitatea se arăta mâhnită : Po
poarele Romei erau crunt lovite şi. de 
pretutindeni, veneau veşti triste.

Împăratul voia să placă cerului şi. din 
templul care suferea, 
serică triumfândă. 
fără perechiâ

avea să facă o bi-
Această revoluţiune, 

în istoria cugetare! onie- 
neşti şi care trebuia să schimbe fata luineî, 
era opera lui Constantin.

In Naîssus, împăratul fu sfătuit să gră
bească cu îndeplinirea ])roectuluî şeii. 
In drumul când se întorcea spre Roma,



77

pe albastrul violet al cerului de amurg-
dezi, Constantin revezii, intram cerc de 
aur, crucea care-1 apăru în ajunul lup
tei de la ]iodul Milvius. In jurul el li
căreau stele şi o mană nevăzută scria 

fraze neînţelese si care se sfîrseau cu 

Împăratul căzu in genuchl 

şi jură îndeplinirea promisiune! sale.
Noaptea în vis văzu apărând chipul 

de I)-zeu al Mântuitorului care ’1 bine- 
cuvântă si îi ertă păcatele pentru fru
moasa faptă ce îndeplinea.

A doua zi, împăratul era hotărât să 

treacă la noua religiune. Pentru aceia 
trimise in grabă la Xaîssus, un crainic 
care să ceară sfatul lui Lactantius.

Constantin era însă, 
înclina spre arianism şi 
a spune lui Lactantius că Arius arediep-
tate. Argumentarea puternică a filosotu-
jnl creştin îl dezarmaseşi dânsul uu mai 
insistă în apărarea ereziei ariene. ^ 

înainte de sosirea Iul în Roma, nnp<
rele. In coliseurl

multă. Aplausele

27 TO’JT(') V.'/.C/.

mal mult anan. 
i chiar cutezase

irla-> ocatul primise veşti 
diatoril atrăsese lume
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odinioară si saiurolo
r>isbucneau iarăşi ca 

producea veselie la aceşti degeneraţi.
Pe străzile Romei convoiul!, repre- 

sentâiul zeităţile vecin, treceau în mij
locul rliapsodiilor lionierice cântate de 

vocea poporului.
Carul Florei reapăruse si curtezanele, 

si vestminte, luară locs
mal marea spaimă a

goale de ruşine 
pe dânsul spre 
crestinilor-

Yremurile blestemate păreau reînvi 
ate. Câţi-va creştini trecură înapoi la 
păgânism, zicând că D-zeul cel nou e 
neputincios faţă de Joe si Yenus. 

împăratul, adânc mâhnit, porunci ca 
orgiile să înceteze pe dată. Cea d’ântâiii 
care protestă, fu Fausta:

— împăratul, soţul meu, nu poate 
da asemenea ordine; el fiind credincios 
veche! religiuni.

Poruncile fură date la 
Când o parte.

sosi împăratul, creştinii îl întâm
pinară şi, a doua zi chiar, începu să se 
sfătuiască
alcătuirea

cu capi! creştinismului spre 
mal lmnă a edictului promis.

»*■.
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Un creştin spuse că Roma 
această cinste :

— Ea este pângărită şi pângărit* 
zicea trimisul lui Lactantius.

— Să alegem Milan, 
altul.

nu merită

tare,

răspunse un

împăratul alese acest oraş şi în grabă 
dorea să părăsească Roma/Tot în a- 

ceastă adunare creştinească. Constantin
5 *

îşi arăta scîrba ce avea pentru Roma şi, 
in trăsnii generale, schiţă planul de-a 
ridica un noii oraş mai frumos si care

■> s

să-î poarte numele.
Ideia unei cetăti creştine surise mul-

3 s

tom.
dânsul, vechia— Vom alege, zicea

greacă a lîvzanţului, pe Bosforul 
Tracici, între Europa şi Asia. O-zeu 
mi-a poruncit să aleg aceasta, colonie.

a latinismului

colonii

pentru noua capitală 
creştin.

Vestea aceasta, trimisă la Xaissus,
Elenei:produse mare bucurie în casa 

toţi binecuvântară pe împărat.
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Anul, 313, (lupe Cristos, fu pentru is- 
toriîi cugetărei universale, cel mal fru
mos period de isbândă.

Din Milan, unde Constantin isi făcuse 

capitală provisorie, dete faimosul edict, 
prin care, el şi cu Li cilii us, decidea ca 

libertatea culturilor să domnească în
imperiu.

„Acordăm, ziceaţi, ei în edict, creşti
nilor, si tutulor celor l'alţî, libertatea to
tală de-a urma ori si ce religiune ar 
dori să aleagă",

In bisericele creştine se celebrară
liymnurî de glorie si Constantin fu nu- 
init cel mai mare cesar. 
tiniî erau mulţumiţi;
ligia creştină să nu mai tolereze pe cele
l’alte.

Nu toţi creş
tinii cereai! ca re-

l;‘»^impintuiM?teStă §i m,ucea 'î13? 
el zicea - <ltu‘Ul, o cuvântare populara

tul',dineIiiHndl<;tat lui Constantin edir-
sutietelor n lsus nu cere oprimarea 

1 . dumnezeu n’are nevoe de
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sabie pentru credinţa mântuitoare ce 
ne-a dat“. 1)

■0 De Broglie.— Regne de Constantin.
6





CARTEA A DOUA

pentru cruce şi tron.
i

cu el şi cerulMaiu înflorit sosise ; 
albastru, ca si albastrul cieoarel. întreaga 
natură, reînviată, celebra, prin frumuse
ţea ei, hymnurî Dumnezeire!. Inalfa- 
toarea minunăţie a tireî, se armoniza cu 
sufletele curate ale creştinilor cucernici, 
cari formau cea mai nobilă podoabă a 
acestei provincii, binecuvântata de I)-zeu.

Moesia superioară era cârmuita, a 

proape, numai de Laetantius. Impeia u 
Ştia in Naîssus ]ie Crispus, pe Elena şi 
pe Laetantius ca să se mai gandeasca 

la această parte a imperiului seu. 
nial bune veşti primea; supuneita 

mai desevîrsită domnea.
5
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Crispus împlinise, pe la finitul idelor 

Marte, două-zect de ani. Era acum 

un tânăr frumos : purta cu mândrie toga 

cetăţeanului roman şi căuta să fie demn
de ea.

El rămăsese acelaşf credincios şi, pe 

figura lut delicată, sta resfirată nobleţă 
generoasă a mumei sale şi bărbăţia lut 

Constantin.
\ iaţa lut era sobră ; o petrecea între 

rugăciuni pioase şi discuţiunt filosofice 

şi militare. Aelius pe de-o parte şi Lac- 
tantius pe de altă parte, făcuseră din 

Crispus un legionar vrednic de crucea 

pe care voia s’o apere, 
i Na»'ssus, nu departe de locuinţa 
, Cdispus, Aemilia soţia lut Maelibe-
ns, colon roman mort în Moesia, trăia 
n mare hpsă, împreună cu două fete ale 

<}ua suflete, tăiate ca dintr’o sin-
măimtnnv?11’ .gemene prin naştere, ase- 
pi-in* sufletele lor’nobile şi

(“Si. r lle inSert blonrt.
ajutoare «i *!,' "li0îî,,J;l; dese ort dusese

'» s“"'"

lut
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Julia. şiMiryam, îl atrăgeau ele eît-va 

timp. In sufletul său, începuse a încolţi 
cea mal curată dragoste; o iubire ge
neroasă de frate către surori, fără vo
luptate trupească şi fără spasm nemer
nic şi chinuitor.

Intr'o seară, când luna înălbea totul 
şi poleia câmpiile înviorate de suflul 
primăverei : când, în tainice tufişuri, 
cântăreţii timpului de vară întorceau, 
pe glas armonios, arpegii săltăreţe : când. 
în pădure, răsuna naiul ciobănesc, ca un 
reflex al apusului Pan, şi când seva tine
reţe! umple întreaga fire, Crispus a des- 

văluit dragostea lui.
— Ve iubesc, zicea el frumoaselor 

dragostea cea mai curată:
s .............. s. tu Minam, îmi sînteţl
iubite. Sufletele voastre, gemene, for
mează pentru mine, unul singur. Sa în
drăgostesc pe Julia fără Minam şi pe 
Minam fără Julia, nu pot, îmi lipseşte 
ceva. Cât sînt de fericit, iubite suroij, 
să stau între ini mele voastre, sa pri
mesc caldul vostru sărutat şi sa culeg,

creştine, cu 
oi tu Iulia si
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mai aleasă fe-dupe buzele voastre, cea 

i‘i ci re.
Si dese ori, sub mângăiala palidă 

a 1 unei, Crispus, fericit, 
cele două iubite şi, nu odată, 
tul zorilor a sărutat această mândră 
idilă în care nimic terestru nu palpita.

Lactantius, îngrijat. voia să răpească, 
acestei iubiri sufleteşti, pe fiul împăra
tului.

Crispus, cu ochii plini de bogate la
crimi, în cuvinte blânde, voia să con
vingă pe bătrânul său conducător, cât 
de curată şi creştinească e iubirea sa.

— Bagă de seamă Crispus, Diavolul 
să nu pătrundă în dragostea ta. Atunci 
iubirea voastră creştinească se va schimba 
într una bolnavă si blestemată.

AXu putea Crispus, o zi să petreacă,, 
pana când nu le vedea si dese ori, mer
geau la mormântul Lvdieî si tainic se 
rugaţi.

Belşugul începuse a intra în casa săi- 

maum Aemilia, Crispus îsî ajuta suro-
e lm (le credinţă şi, în dragostea hh

adormea intre
reversa-
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nobilă, socotea casa loi
al Său.

ca un cămin

Lactaiitius, convins de curăţenia acestei 
iubiri, binecuvânta pe Crispus şi, în ru
găciunile lui, îl da în paza Domnului.

Crispus îşî petrecea zilele între iu
birea celor doue surori şi. sărutările lor 
curate, îl înviorau şi mai mult.

— Crispus, zicea Julia, noi te iubim 
aşa de mult, în cât, numai când eşti tu 
lângă noi, sufletul nostru ne pare în
treg. Dumnezeu pare că ne-a născut, pe 
câte si trei, dintr'un singur cuget. ^

La aceste frumoase vorbe, fanarul 
Crispus răspundea prin sărutări lipsite 

de patimă. . . .
Viata se scurgea liniştită şi nume nu 

turbura comunitatea : totul era în\e ui 
creştină isvorită din sfanta

a
m pacea
treime. . , ~ •,

La vecernie Crispus, cu cele c 01 * 
Lite, mergea de se închina la f
tul Lvdiel. rentru acest! creştini, D-z . 
era aproape de ori şi ce cretin - > \ 
nu avea nevoe de intermediat, *v
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rugăciunea putea sa alba loc pe c.uup 
ca°şi în templu ; in pădurea obscură ca
si în coliba nemernică.

Dupe rugăciune Crispus, cu mult iu
bitele surori, în dulce extaz, se perdea 
în desişul pădureţ si ascultă eurytiuia 
privighetorilor măritată cu tainic şoapt 

de isvor.
Aci. pe covorul de iarbă, unde odi- 

neoară se făptuiau orgiile antice, Cris
pus petrecea clipitele cele mat fericite 
şi curate.

Julia cu glas melodios ît recita rugi 
caste, pe care Lactantius, în ajun, le al
cătuise :

„Glorie ţie Doamne, în ceruri şi pe pământ! 
Glorie în fericire, glorie în chinuire si du

reri cumplite, în suspinurl şi plâns ; glorie Ţie 
Dumnezeu a tot putinte !

Mărire I ie stăpân a tot puternic: mărire Ţie 
stăpân al lumeî şi veşniciei!...

Glorie în ceruri şi pe pământ!
Glorie şi binecuvântat fie numele tău !...K

cate si trei, cuprinşi de cel matSi
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mu cit extaz, cădeau in genuchi si adu
ceau nou prinos de laudă D-zeului lor

*

Toamna sosea. Melancolia autumnală 
cuprindea întreaga lire şi, în aer, dom
nea o pace claustrală. Dese venturi nor
dice făceau să se răcească clima Moe- 
sieî şi pădurile să se desfrunzească.

începutul anotimpului acesta le ni
micea fericirea: erau vechile reminis
cenţe ale păgânismuluî, erau amintirile 
slab conturate ale morteî lui Adonis 
care, în vechia religiune, symbolisau în
ceputul zilelor reci ale toamnei.

Rugăciunile la mormântul Lydiei ur
mau. Intr’o zi ploioasă, Julia reci şi, în 
două zile de grea boală, sufletul ei cu
rat se îndreptă către lumea vecinică.

In timpul boalei, Crispus şi cu Mi- 
ryam statură lângă ea şi, cu vorbe în- 
curagiatoare, o mângâeau zi şi noapte. 
-Moartea ei fu liniştită şi fără agonie.
Dând sufletul trebuia să se dezincarneze
Şi să pornească spre regiunea ^ 
a împărăţiei cereşti, ea chema pe Crispus,

aitheratâ
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])6 Minam si pe muma ei, caieîngiele- 
chinuri se trudeau. Un sărutat le dete, 
la tie-care, si apoi trecu în lumea La
tului nostru.

Crispus era desperat; plângea 
copil fără de minte, iar Miryam, chinui
tor, îşi frângea inima.

După obiceiul judaic, dulia fu aşezată 
în giulgiu alb si apoi in sicriu. Corpul 
îi fu înbălsămat cu mirodei.il preţioase 
şi frumosul el păr de aur înflăcărat pare 
că, de ruginiul apusului de soare, se 
resfira mândru peste trupul ei răcit.

Rugile si lacrimile înveluiau pe mult 
iubita moartă. Lactantius veni si el.

—Crispus zise dânsul, un creştin nu 'şi 
plânge morţii. Sufletul drepţilor merge 
in fericire şi dulia a fost o drept cre
dincioasa. Laerimele tale, profanează mă
reţia si bunătatea D-zeiască.

( rispus, creştin convins, tăcu, şi bo
cetele lui le înlocui cu sărutări înfocate
ce da scumpei moarte.

■sllie_ seara, când amurgul linişteşte 
totul şi când toamna devine mai tristă

ca un
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si frumoasă, sub măngăiala unor ultime 
raze de soare ce mureau, un mic con- 
voiu urina calea şoşcluită de legiunile 
Romei. Peste corpul moartei, Hori de 
câmp, albastre si roşii, flori îngrijite de 
T)-zeii, acopereau pe Julia, mai fru
moasă moartă, mal sfântă si mai no- 
bilă. La umbra unui tufiş, unde iubea 
să se ducă, într'o groapă, săpată de 
mâini amice, se coborî tot ce era te
restru din frumoasa creştină.

D’asupra, o cruce arăta unde corpul
când preotulJuliei se odihnea şi, pe 

bătrân psalmodia ruga morţilor, o pu- 
vighetoare ist cânta armonioasele ei lem
nari.

Toţi plecară. Crispus şi Miryam se 

rugară adânc. , *
Viata pentiu el, începuse a fi o lunDa

chinuire. Totul părea trist; case e <1- 
reau în ochii lor vestejite, pietrele uau 

nuanţa frunzelor moarte . şi 1°CU =' ’ 
luminate de plăpândă opaită. pam* 
prinse de jalnic doliă. Soarele, 1 (ţe 
nit şi tăcut, li se înfăţişa ca 0 o
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mort pe care ceaţa il învăluia ca un 

giulgiu. Toate lucrurile aveau ceva mis
terios si pline de dureroasa amintire a 

scumpei moarte.
Seara, când cerul sclipea de lumina 

stelelor, tinerii creştini in-
7 5

mormântul duliei, 
gândeau si la

pâlpâitoare a 
dureraţi adânc, pe 
printre sărutări curate, 

iubita dispărută.
Sufletul ei era cu dânşii; 

lor dragoste, lua şi dulia parte, 
dată, în eurvtmia dulcelui şoapt de să
rutat, ei întrezăriră figura surizândă a 
relei perdute.

Crispus zicea atunci către Mvriam : 
~~ Pe moartea ei. pare 

cată din suflet mi s’a rupt. Simţirea mea 

f < ev®nit mai dureroasă. Pădurile aces- 
canţe('111 tainic al păsărilor si mii- 

cnîvt1'11 :U, ,U ^Ptitor de frumoase lu-
fanimcnDoar ffntru mi“®
’niT Ci/.Y f ■ . miryain, mult iubita, 
Figura '1Clte Cate-va clipite din viaţă.

L an.iţi langa mine...

la nobila 

Nu o

că o bu-
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... Si Miryam întindea frumoasele eî 
bu/e nobilului Crispus.

Viaţa noastră, continuă el, se scurge 
între melancolia a două morminte ; dra
gostea mea pentru tine e învăluită în 
doliu nimicitor. Sărutul meu e însoţit 
de lacrimi şi braţul, când îmi cade pe 
gîtul teu frumos, caută şi pe scumpa 
moartă.

In fie-care dimineaţă Miryam si cu 
Crispus mergeau cu braţele pline de 
Hori la mormintele iubite.

Flori aprinse de câmp şi de grădină ; 
mac înflăcărat şi trandafiri, crini delicaţi, 
albăstriţe plăpânde şi garoafe pale, ca 
Şi figura sfintelor creştine, acopereau 
mormintele celor două femei, una moartă 
•le mare dragoste şi alta, pentru paza 

fecioriei, închinată bisericel.
Iarna crucile răsăreau triste din za- 

Padă si suflarea caldă a celor doul iu- 
Mţî, le încălzea şi părea că le da viaţa 

pi'imăvercî. 5 „
Miryam zise Iul Crispus, într’o seaia 
început de Marte, când natura începe
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sa reînvieze sub mângăiala velitului sudic:
— Muma 'mi este bătrână şi bolnavă: 

nu cred să apuce idele lui Marte. Eli 
rămân singură, dulia a plecat dintre noi 
si aşi preferi moartea unei asemenea 

vieţi.
— Vorbele talc, răspunse emoţionat 

adânc Crispus, aii mâhnit sufletul meii : 
da Minam, vei fi logodnica mea şi apoi 
soţie iubită.

Sub mângâiala unui cânt de isvor şi 
sub cer senin do Martie, sub sărutarea 
razelor lunare, ei consfinţiră iubirea lor 
prin sfinte jurăminte.

A adoua zi Lactantius, Aelius şi Elena, 
binecuvântară la rîndul lor. 
îndrăgostiţi.

pe cei doui

* *
Aceşti creştini înţelegeau alt-fel iubi- 

- ei hu profoiiau dragostea, gândind 
a spasmul împreunărei, si nu puneaţi vo

luptatea trupească mai sus decât iubirea 

' d'11 sufletele lor supuse crucei.

rea :

, nu cuge- 
Şi la ruşinoase plăceri;
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dragostea lor avea nobleţă 
credinţei luî Cristos; iubirea lor 

trupa în sărutări şi caste vorbe de ge
neroasă simpatie.

Nobilii amanţi nu gândeau ca daîs ; 
nu voiau să cugete ca Dolabella sau ca 
Silius şi Messalina. Nu voiau, pentru că 
nu erau in stare să pângărească purita
tea creştinească, cu asemenea nemernice 
gânduri.

Iubirea dintre Crispus şi Miryam era 
foarte pricepută; comunitatea creştină, 
care înflorea aci, ast-fel concepea iubirea 

dintre bărbat şi femee.
Pe la sfârşitul idelor Iul Marte, bă

trână mumă a Iul Miryam, de jale şi 
boală, se stinse binecuvântând pe cel 
doi tineri.

cerească a 
se in-

In noaptea careCrispus era fericit, 
urmase morte! bunel femei, el avu 

vis care "1 mulţumi.
In somn liniştit îl apăru Lidya, muma 

sa, frumoasă si nobilă dupe cum ei a in
Alături de dansa, 

dulia. Era

un

clipita desincarnărel. 
cuprinsă de fericire, venea
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tot aşa de sfântă, si frumoasă ea si ze
iţele păgâne. Purta clilaniydă albă si 
perul el pe care aurul ruginit de apus 
de soare iî făcea aşa de frumos, cădea
în generoase valuri.

Kle ziceau tainic si plăcut :
— Scumpe Crispus, am venit să pri

mim sufletul Aemiliel soţia lui Moeli- 

belus : dânsa a fost o drept’credincioasă, 
a suferit demn si aci, unde suntem noi, 
*e va bucura de eterna fericire.

Iţe doua ori se deşteptă Crispus şi de 
două ori visiunea se repetă limpede şi 
conturată admirabil. visul lui Mi- 

ochiiCnspus, fericit, povestea 
■]• 'l1 ' avf zîlnbea mulţumită si cu 

pl1^ de lacrimi bogate, re^uin '!?1111 zicea el, figura lormis'a 

le- u» Ut . nnPede de tot : vorbele lor
moartea^ C* ,le bine în cât ^ (lori
'•eclnicft’a tatălui®** noIînIumea

Către seară n°stru- muina lui \r\ . sera sI)re mormînt pe
«ârăcăciosul !2ln-PaiS1 demne însoţeai!
vire a ziw uI)e care, ultima pn-

• ,cî> 11 saluta melancolic.
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Lactantius era mulţumit când văzu 
rezultatul luptei sale. Plânsul 
soţea pe morţi, dispăruse.

Lume! adunaţi', filosoful sfânt le vorbi: 
—■ Dumnezeul nostru nu omoară co-

care i li

pii! săi ca Saturn al păgânilor pentru 
că el există, nu în plăsmuirea poeţilor, 
ci în realitate şi pentru că e D-zeu cu 

adevărat.
Moartea o semnalul unei noul vieţi ; 

pentru cei drepţi este începutul fericire! 

eterne.
Drepte oare, când vre-o fiinţă scumpă 

se desincarnează, s'o bocim V Drept este 
să mâhnim pe bunul D-zeu cu planşete 

când el ne dă fericirea vecinica i
dispărut din comu

nitatea noastră, D-zeu s o primească în 
eterna pace. A fost o dreaptă şi o mai- 
tiră ; e drept s’o plângem V Cu niultu-
mire am văzut fericirea creştină în ocini
voştri!: Si tu Minam, frumoasa el nea. 
te-aî purtat ca o'creştină demnă şi tu 
Crispus,. logodnicul acestei adorabile co
pile, al fost un creştin adevărat.

Azi o bătrână a
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D-zeu să ve bine cuvinteze si voi toţi 
luaţi pildă de la aceşti tineri.

Lumea, încet, încet, se resfiră şi mor- 
mîntid reintră in tăcerea sfântă a nop
ţi ei 1).

II
— D-zeti voeşte ca să avem o sin

gură biserică. Cel ce umblă în calea 

pomnului este binecuvântat. Arius, cu 
învăţătură lui, aduce mult refl credinţei 
noastre, zise Lactantius supărat. De a- 
bia se dete edictul din Milano si înce
pură arienii să amăgească gândul împă
ratului.

Ruinai biserica din Roma, unde atât ia 
creştini mari 
leasa lui I)

aii suferit martirul, este a- 
-zeu. Se vor ivi mulţi eretici 

Şi multe schisme. Are să se conteste 
lîoma ca metropolă a creştinismului, dar 
D-zeu tot biserica aceasta, o va socoti 
ca cea dreaptă. Împăratul nostru deva 
voi să ridice o nouă capitală, Roma va 

iemane tot cetatea eternă si sfântă, căci
a

V) I. Funie: Histoire «lc l’Eglise.
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an ea au murit. în grele chinuri, 
(UAntâiu adepţi ai religiei lui Isus.

Schisma lui Arius este periculoasă: ea 
face pe tiu dintr'o materie analoagă cu 
tatăl il desparte pe El de dânsul si 
face ca legatarele să română la idei. 
Isus române atunci un propagator divin, 
iar nici de cum Fiul Domnului.

Adeverarii creştini ved in Isus pe ţiul 
Domnului şi. care este din aceiaşi ma
terie ca şi tatăl, nu există intre el nici 

* deosebire. Arius este un rătăcit, unul 
fin aceia care, fără de voe, a fost cu
prins de cursele pe care pagânismul Ic 

întinde.
— Dar. respunse (Dispus, împăratul 

Constantin tatăl meu. înclină spre an

cei

amsm.
— Este greşit reluă Lactantius : el. 

care şi azi încă n a primit ştiutul bo
tez, e mi sudet rătăcit. Asemenea unei 
corăbii bătute de velitul furt unei, sufle
tul seu nu 'si găseste odihna si este do 
datoria noastră să d scăpăm căci a ia- 
•■ut. multe pentru creştinism. In lucru
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UUÎ îngrijeşte: lîeligiunea noastră tindo 
să devie prea, aristocratică si ved ridi- 

cându-se principi ai bisericei lui Isus. 
nda ce e contrar spiritului creştin. D-zeu 

de intermediar, el estenu are nevoe 
pretutindeni, el stă în preajma popoa
relor si le ascultă. Pentru ce atunci ar
ii i păstori V

Un preot simplu e destul de suficient
căci nupentru săvârşirea tainei sfinte, 

ne treime intermediari între noi si D-zeiî.
Ved acum o mulţime de episcopi cari 
port haine strălucite : acest lucru me 
îngrijeşte.

Nu avem nevoe de temple măreţe, 
pentru că divinitatea noastră e însăşi 
maiestatea. Cu totul alt-ceva e păgânis
em] care traia numai prin artă. Elinul 
se închina în Parthenon talentului plii- 
masic,: pentru el, divinitataa olimpică a 
m /eus, nu însemna nimic dacă geniul

■> ar fi imortalizat'o
P-zeul creştin nu are trebuinţă de ni- 

(l ,e 0 puterea, el e frumosul, el. 
nobleţea şi generositatea: el e, în.

meni
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sfârşit, totul. Preotul lui Baal se i'mbrikâ 
în luiine bogate ;
hrace cel creştin în strae cu aur V Baal 
avea nevoe de strălucire pentru că era 
o ticţiune, dar I)-zeul nostru 

voe şi chiar este profanat de străluci
rea pe care voim s’o dăm noi Im, care 
ne-a creat. Xu am dreptate scumpe A- 
idiusV

pentru ce să se ini

mi are ne-

— Vorbele tale sînt pline de cel mai 
sfânt adever si eu cuuet ca si tine.

— Am mare dreptate, reluă Lactan- 
tius, si am să cer împăratului să pună 

frâu acestei profanări.
Convorbirea luă sfîrşit, ru.ua de 

emane sosea. Cei trei creştini 
vinte calde şi făurite de inimile lor. 
fără aprobare bisericească, aduseră pios 
prinos de caldă iubire şi respect fără 

de maruini bunului lor D-zefi.
După ce rugăciunea lu sfârşită Lai-

tantius zise :
— Ai la mormintele alor noştri. nu

morţi ca să nu ne

ve
ni cu-

trebue să uităm pe
uite si ei.•>
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Melancolica potecă ce ducea, spre mor- 
era presărată de Hori 

Era începutul
uiintele iubite, 
albe ninse din copaci, 
primăvere! si întreaga bre se simţea 

plină de puterile unei nou! vieţi.
Crispus la mormântul -Iulie! se rugă 

adânc si multă vreme. Apo! trecu la 
crucea pusă peste trupul Lydie!: aci 
plânse si se chinui dureros.

— Crispus, strigă Lactantius, credeam 

că din tine am făcut un creştin
î>

încă plâng! pe ce! fericit! V
Muma ta nu are nevoe de bocetul teu

. vcd că

(V! fericiţi de bunătatea cerească tre- 
buesc plânşiV In loc să rog! pe dânsa, 
tu o plângi ca pe una intrată in flacăra 
< dielieneî.

Crispus ruşinat îşi şterse ochii şi se 
rugă fără lăcrimt si 

Se făcuse seară. Una
si Iară tristeţe.

câte una, stelele 
apăreau, pe un cer senin, sclipitoare şi, 
giabile. Pluteau obosiţi ;

constelaţia Lebedei
. ^ „ . o pădure se vedea cerul
mttacarat de razele luneî resărinde. Peste

Castor si Cas- 
si frumosul
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puţină vreme Lactanţius, Aelius si cu 
Crispus părăseau sfintele morminte tă
când cu evlavie seninul crucei. Drumul 
in acea seară, se afla luminat de razele 

Iunei, se conturau uşor estompat arborii 
cari păreau încărcaţi de bogată zăpadă. 
Mari troenl de lumină selenară, albeau 
pietrişul căeî.

Iu mintea lui Aelius se făureau epo
pei ostăşeşti.

Tarea că aude venind pe calea mili
tară tropote numeroase. Vedea apoi co
horte strălucite, soldaţi chipeşi, vitezi 
plini de nobile idealuri, şi. în fruntea 
oaste! victorioase, răspândea lumina gene
roasă, labarul care acum doborîse aquila.

Erau legionarii 
dinţeî lui (’ristos, 
resboiască pentru Cruce şi

alitatea întrupată in vorbele to- 
varişilor sei de drum, îl munceau de la 

ncostă epopee superbă.
El iar visa treaz: iar auzea sunet, bogat 

c trompetă victorioasă, iar vedea labaiu 
Şi crucea strălucind. Buzele lui se des-

spuneaă rugi pioase.

cruce!: erau fiii fre
care mergeau să se 

tron.
Dar re

-hideafi si fără voe,
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_ jj.u. cc at Aelins întrebă Lactantius.
de alte gânduriAelius părea cuprins 

ostile veneau repede.
Uite zicea dânsul, legumele cura

sosesc.
Cri spus şi cu nobilul seu cinuuitoi crui- 

tară zadarnic; şoseaua se înfăţişa liniştită.
— Aelius zise Lactantius, revine-ţi in 

lire. Dumnezeu te iubeşte şi ţi-a proro
cit, ceia ce tu vezi, nu-i decât zugrăvi
rea unui viitor apropiat.

— Uite prieteni' iubiţi, ostile 
victorioase, crucea a învins pe zeii Da
liei, druizii cad zdrobiţi..........................

smt

Ajunşi la căminul lor. Lactantius po
runci rugă şi apoi vorbi :

■ Dumnezeu dă fiinţelor iubite o a 
doua vedere. Aelius 
dincios,
'(,zui el. nu-i decît realitatea. In curând 
calea milit; 
tropotul 
armatele i

care e un drept cre- 
cer. Ceia ce ae favorisat de

va trebui să resune de 
si Dalia va ti cucerită de

ira
cailor
imperiale puse sub scutul rriirei.
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1)uPe 0 cinil frugalii, Crispus introbft 
pc Lactentius :

Pentni^ce, timp de atâta vreme, D-zeul 
nostru a permis domnia zeilor vechi ?

•—• iubite Cris])us, întrebarea ta e forte 
fireasca, răspunse Lactantius. T u care
eşti un creştin cucernic treime să te chi
nuiască această problemă teologică. Tini]) 
de două mii de anîD-zeua permis dom
nia lui Joe care, la inceput, era curată.

Oamenii iu neputinţa lor de-a uhiei 
D-zeirea : neputincioşi faţă de măreţia 
cerească, au fragmentată) în mii de părţi 
şi apoi. acastor bucăţele divine, cari nu 
■existau decât in imaginaţia lor. le-au a- 
tribuit patimi omeneşti. D-zeu văzând ca 
nici poporul ales nu poate lumina calea

traiu hleste-rătăcit ilor, căzând şi el în 
mat, a promis trimiterea Messiei, care a
fost lisus, fiul seu.

Trecuse de miezul nopţei, cei trei
rugăciune şi a-crestini recitară câte-o

r> .

poi împăcaţi adormiră.

De trm zile Lactantius sosise în Roma ;
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dânsul rătăcea pe piaţa unde se ridica 

circul lui Domiţian. Marele monument iî 
amintea fastele crude ale Romei impe
riale. In mintea sa obsedată ii apărea 

martirul atâtor creştini cât şi nemerni
ca orgie ;i regnului neronian.

In conştiinţa sa. ii 
puse; cohorte întregi 
mergeau în arena 
câţi in propriul lor sânge. Roma cea 
sfântă prin suferinţele impuse creştinis
mului. Anmele romane erau necropole 

de amintiri sângeroase : străzile cetăţe’i 
veşnice, erau martori cari aminteau, prin 
monumentele lor, o epocă cruntă si mare.

Lui Lactantius ii plăcea sa se arie in 
lumea acestor amintiri dureroase care 
giaiaii elocvent despre primele vremuri 
ale religiunei lui Isus.

^o înserase : el intră in Furam Boa-

i defilau imagini a- 

de creştini cari 
circului să moară îne-

n,n>i'r al)0'. catând la dreapta pătrunse 
"! la -^°uva frumoasă si elegantă, cin- 

■•a aiv Puternică a muntelui Palatin 
'• "> *»»»•

mergea gânditor, tie-care
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stradă îşi avea martirul 
de seamă

eî. Nebăgător 
dansul pătrunse în Foram 

Cupei lini s, unde nefericitele femei, cari 
îşi vindem! trupul, tocmeau fără 
cu scla vii voluptăţei. In acest forum de
dea via Saburanna. Murdara stradă, 
toarte frecuentată şi locuită 
meseriaşi bărbieri si cismari 
in căscioare

ruşine

era
numai de 
grămădiţi 

prăpădite şi soioase; era, 
una din cele mai populate uliţi din 
Roma.

In .Forum lioarium, Lactantius privi 
cinstea întrupată în miile de muncitori 
cari pregăti au pentru a doua zi dobi
toacele ce trebuiau ucise pentru hrană. 
In Forum Cvpedinis, pe rafturi curate, 
se aflau expuse cele mai preţioase şi 
rare vietăţi: peste, venat, prăjituri. Lângă 
Forum Cupedinis se ridica micul cartier 
Carinae, cuib al luxului decadent. Aci 
locuiau bogaţii Romei, cari nu voiau să 
se desrobească de patima vecliei ied-
giuni.

Lipit de via 
gul (lăsărilor si

Saburanna, se alia tar- 
i leuumelor. Aci, cu tot
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lumina palidă a opa-
grosolane desfăceau cosim'1 •>

■ceasul inaintat, la 
iţelor, femei

5 • yjîncărcate cu legumi' si păsări.
Lactantius era dus iu lumea gându

rilor, când păşi pragul blestemat al Sa- 

burei. Aci fu deşteptat si smuls din vi
sare, de sgomotul ce domnea.

Trist impresionat, dânsul se înapoia, 
trecu din nou ceia ce străbătuse si spre 
revărsatul zorilor, si' albi. iarăşi in piaţa 
circului clădit de Domiţian.

Rupe o noapte de nedormire, dânsul 
se îndreptă spre 
odinioară

marginea Romei unde 
creştinii, cu preţul vieţei lor, 

se rugau lui Isus. Aci se prosternă in 
tata siiigurătăţei care întrupa Divinitatea 
şi cuprins de adâncă pietate el zise :

„Mari silit durerile 

mare nemernicia duşmanilor 
l’mii' capăt Doamne, 

dite si

mele Doamne, şi 
mei !

tru-vieţi
Tenăr am fost si cu

tară de păcat 
grăit-am

unei
Şi nirtă-le lor. 

!'at la suflet si 
iuliit- ânilire;

am semenii mei si adevărul *ni ovi-ce împrejurare.
Si oamenii Romei

o*

urau hulit şi
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semenii mai mi-aii întinat si îndurerat 
tinereţele.

Mărire ti(' Domne!
Voit-am să plâng, să ine rog, să me 

ineliin, dar lumea 111‘a îinpedicat. Iartă-le 
lor Domne, căci nu ştiu ce fac!“

Ruga această tristă, era reflexul unei 
dureri si învingeri sufleteşti. Prin svo- 
nun duşmane, Lactantius auzise că îm
păratul vrea să’l pedepsească pentru că 

făcuse din Crispus un creştin prea 

cernic.
K1 nu aşteptă continuarea şi 

Roma să se explice.

cu-

i veni la

împăratul primi îndată pe Lactantius. 
— Ce mai faci prietene, ii zise Cons

tantin. Din Moesia vesti rele V ^ 
Lactantius fericit, văzu imediat ca miş- 

manii voesc să‘l depărteze de Cons m • 
El povesti totul. Imputatul mciuntat
i'espunse :

— Asta-i Fa lista 

Lactantius vezi
... ce fonice păcătoasă ! 
and marea supărări' a
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lui Constantin îl întrebă despre afacerile 

popoarelor sale.
— Stăm prost, reluă împăratul: ză

reşti rele din Calia. Marimc primesc 
revolte isbuenesc în această provincie şi 
de va ti nevoe, am să trimet pe Crispus 

să le potolească.
— Stăpâne, răspunse Lnctanţius, Cris

pus e demn de tine. Aelius a făcut din 
el un mare general.

— Să'1 vedem, continuă Constantin; 
săi vedem la luptă căci mai am de în
vins un duşman al crucei si tronului meu. 
Cumnatul meu Licinius cu care împără
tesc nu mi dă pace să aplic edictul de 
la Milan.

K1 si cu Fausta blestemata mea de so-
lei) zei1 Păgâni.

e austa ar trebui s o isgonesc dar. 
m ute Cactantius, acum la bătrâneţe 'mi 
voie greu să mă despart de ea. ’

ruPe mima de durere pentru 
Iile' nJ,?; ?ne a ,fost crescută in regă
sii sufere' vechi? noastre ?i trel,Ut‘

1 r<‘Huiune pentru ea este
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soţia unui nemernic. Ah. Licinius, Lici- 
nius ce om eşti!

— Crucea
smerit blândul creştin.

— Şi zici că ţiul meu este un bun 
soldat.

— Fără pereche stăpâne iubit.
— Vrea să zică pot să fiu sigur.
— De un fiu credincios crucel si tro

nului teu : este un soldat viteaz si mitas '

Să mură.
Spre seară Lactantius porni spre Mo- 

esia ; drumul apucat era bun. Roma., prin 

legiunele
cuceririle sîngerose 
sărilor. 1)

o va resbuna. respunse

ei, il bătătorise odinioară cind 
formau gloria ce-

111

voce— Pe numele lui D-zeu, spuse cu 

blândă Crispus.
— Nu lua in deşert numele Domnu

lui, zise Minam. Spune me iubeşti t

Lactantius: Institutului (livint1-
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focul razelorso~__ Iubirea mea e ca
velin' de vară. ca .
dragostea mume!. Tu est! pentru nune 
Minam, singura bucurie; tu întrupezi 
fericirea supremă si în inangaiala ta eii 
găsesc mulţumire sufletească,

Min am era cu adevărat frumosă. L’ă- 
retăcise ruginiul după

flacăra focului şi ca

rul el în care se 
frunzele pălite de frigul autumnal, curona 
o fi miră de-o albeaţă marmoreiană. Cor
pul el se desemna uşor conturat, era 

înalt si graţios : mersul lui Minam era 
o întreagă poemă de înaltă delicateţă 

risul ei cristalin era mai plăcut, la auz. 
dorit, şoptitul pîriulul.

( e frumoasă era când cupi'insă de sfânt 

mâinele împreunate si in ge- 
se ruga I l-zeului creştin. Era o

•axitellică:

extaz, cu 
nurlii,
creaţie superbă, o statuetă pi 
o zeiţă păgână care trecuse la creştinism 
M mlfmc se pocăiă.

marginea căiei romane, în mijlocul 
unei păduri de brazi şi unde se auzea 
numai cântul fermecat al privighetorelor; 

1" 1 ln,u'gaiala umbrei plăcute si la adă-

Pi
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post (lo von tini aspre, perdută sub îm- 
brobodis de plante agăţătoare şi trandafiri 
alin şi roşii, se ridica locuinţa unde 
pilărise Miryam.

Ea era acum un locaş sfânt unde ru- 
gile pioase se ridicau, singure fără no
bilă smirnă, 
cereşti.a

Casa era bătrână răii; anii cari sa a- 
dăogaii unul peste altul, o doborau aşa 
că vara dânsa părea o grotă perdută 
sul» maldăr viu de verdeaţă.

Lângă ferestre, privighetori şi rându- 
nice îşi zidiseră cuiburi şi, d asupra ei, 
o barză îşi îngrijea de pui. înaintea li
sei, Hori de câmp şi de pădure măritau 
polichromatismul petalelor fragede 
roşul închis al macului sălbatic; era. un 
covor miiiui at si care învelise treptele ce 
duceau înăuntrul casei. De la fereastra,, 
înzăbrănită de verdeaţa lianeloi si ei e 
vei, de abia se zărea albul şoselei mi
litare si cerul albastru. .

Aci, sub mângăietoarea arpegie a i
râtului de privighetoare şi sub mnaxa-

co-

spre albastrul împărăţiei

cu

8
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toare mireasmă de brad. Miryam şi C'ris- 

pus se rugară cerului si scumpilor dis
păruţi.

Intrăm amurg ele zi de vară, ruga ve
cerniei o făcură in acest tainic cămin 
de preţioase amintiri.

Miryam începu cu vocea ei dulce:
„Ascultă Doamne suspinul lor, al fra

ţilor mei întru durere si chinuri. As- 
cultă pe cei cari iubesc, pe cei care şu
ier si sînt batjocoriţi în durerea lor a- 
dîncă!...

Mărire ţie, Stăpân al 
de început şi de finit!

Ascultă Doamne suspinul lor, ascul
tă-! căci

veşniciei cel fără

mare e suferinţa lor, şi mare 
nemernicia semenilor lor.

Mărire Ţie, Doamne atot-putinte în 
bunătate şi răbdare".

Iar Crispus ii răspunse :
„Palida întrupare ce prinzi viaţă sa’1 

giulgiul aurit, sfântă arătare ce 

uaţa sufletelor moarte. Tie voiţi să inc 
închin. înaintea ta, care al suferit, voesc 

sa ml plec genucbiul si. umilit, fruntea
s ' 7

dai
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■s’o ating de picioarele tale 
de prostia omenească, 

îndreaptă privrea ta cea bună

săngerînde

spre
mine. Fă Doamne, să înceteze suferin
ţele, căci eu nu pot ca tine îndura.

Sermanul meu trup, e dânsul lut pă
cătos şi sufletul mi se trudeşte, amarnic, 
în temniţa corpului îndurerat. Palidă 
întrupare ce tresaltă pe crucifixul ine- 
grit, sfântă nălucă dă ’mî sfert din pu
terea ta si voiu răbda suferinţele până 
la capăt.

îndreaptă Doamne, prea mărit, privi
rea ta cerească spre smeritul teu rolr1.

Si rugile sfîrşite, calde săruturi îno- 
bilară dragostea lor cerească.

crainici im-Veştî rele soseau zilnic; 
perăteşti anunţau înfrângeri- dureroase. 
In (ralia, pe fie-care zi, câte-o revolţ i 
aveau de semnalat funcţionarii cesarici. 
împăratul se arăta foarte îngrijat. Iuti o 
seară, du pe ultima rugăciune, Lşctan- 
tius, chemă, în jurul seu, pe Aelms şi 
Drispus :
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din urmă a mea trecere-— In cea
1>rin Roma, am putut vorbi mal mult 
cu împăratul. El este foarte mâhnit: 

cele mai urî te ştiri primeşte din (dalia, 
întreaga provincie s’a răsculat contra 
aplicare! edictului din Milan. Crucea şi 
tronul sînt ameninţate, şi, alături de a- 

cestia, stă şi cumnatul lut Constantin,, 
însuşi Licinius, cu care împărăteşte.

Foarte trist, iubitul nostru stăpân m'a 
întrebat dacă Crispus pe care Fam cres
cut noi, poate să-i fie de ajutor.

— Mal e vorbă, dar voiu merge şi 
eu, adaugă Aelius, vom face să reînvie 

'•■lele glorioase de la Pons Milvius, vom 
face. ca tronul şi 
rioase.

crucea să tie victo-

Crispus
tăcea.

în timpul acestă gânditor

be zici Crispus reluă Lactantius. 
— Eti voiiă merge bucuros, dar cru- 

<‘ea vrea vărsare de sînge, zise el V Are 
l)-/eu nevoe de braţul 
răspândim cuvântul ’ 
fanareV X’a

nostru ca să-l
, . _ său V Nu-î o pro-
a dansul că prin blândeţă
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■şi vorbă să convingem popoarele ? Nu 
prin foc şi sînge, sîntem chemaţi să im
punem noua religie. Prin edictul de la 
Milan se acordă libertatea tutulor cul
turilor si, în Galia, nu cred să fie o re
voltă de cat contra propagandei care, 
prin putere vrea să impună botezul.

— Crispus, nu pune la îndoială cu
vântul tatălui teu, zise Lactantius bucu
ros de frumoasele idei pe care tânărul 
său prieten, le întrupa în nobile si ge
neroase fraze. împăratul a voit să spună 
că, în Galia, popoarele se revolt contra 
libertate! acordate si voesc ele să nu 
primească alt cult de cît cel păganese
Şi druidic.

— Eu, ca vechili legionar al cruce!
Şi al lut Constantin, zise Aelius, me vom
supune poruncel împărăteşti. ^

Silit înălbit în luptă militară. La oaxa
rubra, la pons Milvius şi aiurea am pus
braţul meu în slujba cruce! şi ti™1"1*";

Dumnezeu mi-a dat drept k -Ţ • *
ajunul luptei de la
Milvius, pe cer ammultă fericire. In 

Saxa-rubra şi pons
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sfântă, am vexut căzândvăzut crucea 
aquila păgână şi, triumfând crucea, am 

văzut edictul din Milan şi un stăpân 
umilit rob al credinţei mele. Cecare e

voiţi mai mare răsplată şi dovedire stră
lucită că faptele mele au fost plăcute 

cerului?
Acum cât silit, de bătrin, voiţi părăsi 

liniştea şi am să mă răsboiesc pentru 
cruce şi pentru tronul ocupat de un 
creştin.

Dacă împăratul ne chinină, e că tro
nul i se clatină.

El ucis, va veni pe tron Eicinius şi 
atunci edictul de la Milan cu siguranţă 
că va li revocat, 
noii va ti înecată in sânge nevinovat; din 

noii vom avea martiri. Kii. la cel d’ântâî 
semn de chemare, mă duc să apăr cru- 

Şi pe slujitorii 
Opinie Lactantius,
— De sigur 

Crispus arată câ

iar biserica noastră din

cea ei.
nu am dreptate V 

ea al, dar si vorbele lui 
,Cat de frumos cugetă. K1 

■1 is vorbele nobile ce auzirăm de 
iesbomlul

na
frica cuci dânsul, ca si noi.
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vede in moarte fercirea supremă pe 
cine-va, când a fost un drept credincios 
si un om cinstit, o aşteaptă ca 

mare răsplată, cerească. Ceia ce 

Crispus, sînt, dovezi că el e un adevă
rat creştin, termină vădit emoţionat Lac- 
tantius.

— Eli, adăugă Crispus, sînt dator să 
merg sănii apăr părintele, chiar denu-i 

aprob conduita sa.
— Cîte si trei vom pleca in ajutorul 

împăratului,5 zise Lactantius, dacă el ne 
va chema. Fiţi siguri că mergem înca
lcă Domnului adevărat. Apărăm crucea

care

cea in ai
ne spuse

si pe omul el. . ,
Tu Crispus alături (lc viteaza - -

că vei şti * "'gfC'împărat! Asta nici od»tt. A • 
ia Mocsia, impivuuă r« «<■ ™ g aj,ît 
cu Miryam, voesc sa moi. - ■ ■ grat
1,0 tatiU n" 1,eUt-'^HtronuVxu
^ pentru că voeşte a 1111 Liat Crispus. 
V()csr să domnesc, spuse nia < ■ . a
, - Va trebui să 

desăvirşi opera creştineasca

să dovedeşti 

— Eu
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tatăl teu. Tu eşti creştin adevărat şi vei 
putea face cei a’ce Constantin n’a putut 
si n’a ştiut, îi răspunse aspru Lactan- 

tius.
-—■ Eu pentru ce te-am făcut ostaş, 

pentru ce am jurat împăratului că voiil 
face din tine un vrednic stăpân al creştini
lor. adăugă trist Aelius.

A ii împărat, respunse Crispus, 
este a renunţa la viaţa de adevărat creş
tin. Interesele tronului şi ale ţereî cer, 
de multeori. sacrificarea dreptăţei şi a- 
tunci mai calci in adevărata cale a Dom
nului V

Interesul ţereî îţi cere, une ori, să ni
miceşti pe cutare sau cutare personagiu 

neplăcut, să ’1 sărăceşti sau chiar să 1 
uci/i, dacă voeştî să nu pieri tu şi tro
nul teu. Poate un creştin săvârşi aseme
nea fapte şi mai rămâne el creştin ade
vărat V

Eu dacă
nici una din aceste crime, 

dm interese de stat, si vi 
găsi moartea în palatul 
că treime a ’1 primi.

w,iii primi tronul, nu vreau să
născute 

ă asigur că voia 
ziceţi

iac

pe care
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Pentru mine fericirea terestă 

trupează în orisontul albastru si întins, 
în câmpiile mănoase şi în munţii înpă- 
duraţî; în rugile ce ridic cerului, în voi 
iubiţi prieteni si sfătuitori, în Elena buna 

mea mumă, în Miryani logodnica ado
rată ca si o soră mult iubită.

Ca împbrat, voifi zări, în jurul meu, 
numai ipocrizie şi rea voinţă.

— Crispus vorbeşte foarte drept, răs
punse Lactantius serios şi pi’Ivind cuiii- 

bire pe tânărul seu discipol; el 
creştin mare, vorbele lui sînt adânci a- 
bisurl de înaltă cugetare şi cari dove
desc că el a putut pătrunde religia noas-

putut face din el
un aşa de bun credincios. Dar eu cred 

că se poate domni şi creştineşte, se
poate dacă voeste D-zeu.

— In vorbele tale găsesc aprobarea 
Lactantius, nu Aelius, 

împărat pentru ca sunt

se m-

e un

tră. Sînt fericit că am

părere! mele, nu 
nu mi pot li 
creştin.

— Eu nu vă pricep 
Aelius

;, adăugă zăpăcit 
u (încă ştiu ce să

9pe D-xcul meu
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mai zic ! Ceia ce ve pot spune este că 

merg si! mă lupt pentru împărat.
A el ins. reluă Lactantius, 

si noi mergem dar Oispns nu voeste 

ca, după moartea împăratului, să pri
mească succesiunea imperială. Ai pri
ceput acum V

— Să ve spun drept, eu sunt un biet 
soldat care şti ii să fiu cinstit, să mă în
chin si sit ascult de porunca şefilor, cînd 

ei sînt creştini. Voi tălmăciţi volumene 

grele la înţeles, voi alcătuiţi rugăciuni 

ca si cel mal mari preoţi, dar eu nu ştiu 

de cât să mânuese cohortele de legiuni 
\ oi explicaţi evangeliile pe când eu de 
abia le ascult când eine-va le citeşte prea 
repede. De 

spuneţi că nu v’am priceput.
— Aelius, zise vizând Lactantius, e 

mal şiret de cât îl credem. Vezi Crispus 
ce subţire

— Sărmane

aceia, nu mă mir

îşi bate joc de noi V 
— Ku sunt prea umilit creştin ca sa 

batjocoresc pe cine-va.
— Ascultă Aelius 

tu ştii
... . reluă Lactantius,

( a ştiuta scriptură spune că, col -
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ce de sabie se va sluji, de dânsa va 
pieri V

— Ştiu
— Atunci, vorbele lui Crispus îţî sînt 

destul de lămurite. Mântuitorul nostru 
a oprit mâna lui Petru când voia să-l 
apere cu sabia si 'i-a spus cuvintele ce 

‘ţi repetaiu.
Crispus crede, si are dreptate, că un 

bun si adevărat creştin nu trebue să 
verse nici sângele duşmanului; el mai 
bine să primească moartea decât să făp- 
tuiască omucidere. Aşa I place Dumne
zeului nostru.

— Atunci resboaele, bâlbai Aelius ză
păcit.

~~~ b’ăsboaele trebuesc să piară, adă-
ti înlocuite prin 

cetate creş-universalâ. Viitoarea 
va nimici această anomalie.

— Si cum are să fie, Lactan im, 
latea viitoare întrebă Aelius. , ,. - Cetatea viitoare, răspunse blândul
tilosof, va li cea creştină, ea „
auiită de comunismul creştin ş 
Pe frăţia tutulor popoareloi.
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La umbra binefăcătoare a cruce!, o- 
menirea va putea să prospereze. Egois
mul si ipocrizia, necinstea şi nedreptatea, 
aceste viţii ancestrale, vor dispare lăsând 

ca dreptatea, fraternitatea si libertatea 

egalitară se domnească întreaga lume.
Imperiurile vor li nimicite şi biserica 

va tine locul monarhiei, vom avea o bi- 

serică unică si care din Roma are sa 

împartă razele nobile şi generoase ale 
doctrine! creştine.

— Frumos întrerupse Aelius, dar tot
nu prea pricep.

Un hohot de răs însoţi aceste vorbe 

ale bunului Aelius. Lactantius, de obi- 

ceiu aşa de serios, râdea cu 
Bunul legionar 

— l’e I)-zeul meu

multă pofta, 
era si mai zăpăcit.

continuă Aelius. 
daca ve pricep, spuneţi lucruri ne mai 
pomenite si pe care, pentru întâia oara, 
la voî le ’auz. Dacă n’ar ti spuse de un 
om ca tine, aşi zice că aiurează sau ca 

îş! bate joc de un biet soldat.
Scumpe Aelius. ceia ce spun eu, 

sînt lucruri pe care sfânta învăţătura 
-creştină ni le spune.
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Zorii zilei se vesteau. Cei trei 

tini se duseră să guste puţină odihnă. 
Aclius nedumerit eşi afară să gândească.

In depărtare, obscurul nopţel era spart 

de rosul revărsatului de zori ; întreaga 
lire se deştepta si căuta să cânte livni- 

nuri de slavă I)-zeireî.
Intram tufiş de acacias alb, o privi

ghetoare întorcea nobile şi săltăreţe ar
pegii, cari se măritau cu şoaptul pârî- 

uliil din vale,
Cerul începea să se 

munţii să se estompeze din ce în ce mai
bine conturaţi.

Un vânt dulce răcorea fruntea lui A- 
plină de încreţiturile u-

cres-

albăstrească si

elius,
nel grele cugetări. vprbele Iul

El nu putea să l,nceaj,< fană Im- 
Uactantius. Pentru dansul lui , • te
periu, tară resboae, nu pjjgtjJ ^ 

Când Lactantius şi cu U ‘ V ^ încă 
sa facă rugăciunea dimuieţ . iceapă 
se muncea greii şi nu putea sap 

vorbele prietenului seu. ^ . Cons-
A doua zi bătrâna muma a

caro era
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tantin, credincioasa Elena, chemă la (linsa 

pe cei trei creştini.
— Fiul meu zise dânsa, a trimis un 

crainic care în graba cere să plecaţi la 

Roma. In dalia resboiul civil a isbucnit. 
Atâta am avut de spus, la plecare să 

veniţi ca să ve dau binecuvântarea.
Crispus muncit de grele gânduri se 

duse la Mirvam.
Divina fecioară, mai frumoasă ca tot 

! i11Ilîa’ aŞtepta in pragul casei pe nobi
lul Crispus.

Mirvam sta rezemată de un bătrân 

g ejar şi înconjurată de un feeric cadru 
de verdeaţă. Frumuseţea ei feciorească 

deprindea delicioasă din rama vie a 
maturei înflorite.

V('nt te aduce iubitul meu / 
i i~~ , ;l .lu;d culeg dupe buzele tale. 
ţi ceaţa mbirei noastre, răspunse zîm- 

bmd Crispus. 
v(*(,lj11 înamoraţi, cuprinşi de dulce 

e petreceau cele mai fericite clipite- 
— Mirvam 

va luni
câte- 

părintele
zise Crispus, pentru 

să te părăsesc,am



157

meu. imperatul Constantin, me cliiarnfi la 

Roma spre a mă trimite în fi al ia. unde 
popoarele, ce locuiesc în acea parte, s'afi 
resculat.

Mirvam cu ochii în lacrimi nu-i ve
nea să creadă si când Crispus o asigură, 
dânsa începu să plângă cu hohote.

Cu greu se linişti. Ceasuri întregi de 
tristă fericire, le mângăiară sufletele lor 

îndurerate. Vorbele de iubire erau în
locuite' cu dulci săruturi, cari făceau ca 
aceste două inimi, generoase si nobile, 
să se întrupeze într'una.

— Unde-i Julia ca să plângă şi (linsa, 
^ise printre lacrimi Mirvam.

Amândoui îndrăgostiţii înnecară marea 
}or jale in săruturi fără de slirsit. >e 

înoptase şi ei uitară cina serei şi ia-a 

yecerniei. ’
Vai Minam, azi nu ne-am

Cei doui tineri ingenuchiara C ;
'era cerului prinosul caldei loroueum ..

Uugăciunea sfirşită. Crispu> lla 
•dirvani si o aşează 

nniuâia. La poalele

rimat, 
adu

ci. Luna nfi lângă
dealului pe cai e
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visau, se strecura şerpuitor un mic rîuleţ, 
mat departe orisontul era înegrit de 

Balcani şi de pădurile de brazi.
Aerul limpid era străbătut de lilieci, 

oaspeţi sperioşi ai nopţeî si liniştea claus
trai ă ruptă de strigătul păsărilor iubi
toare de întuneric.

— Crispus 'mi e frică,
— Frică, un creştin nu poate avea 

frică. Pretutindeni D-zeu ne însoţeşte.
Ce-i frumuseţea asta de cat însuşi 

D-zeu V
— Crispus am viziuni triste; o voce, 

necunoscută şi tainică 'mi spune că res- 
boiul acesta va ii fatal la amândoui.

— Vom muri. Atât mai bine, avem 
pe Julia, pe iubitele noastre 

mume, răspunse Crispus.
par sărutul acesta dulce nu 1 vom 

mai găsi replică Mirvani, sărutând im 
locat pe iubitul

— Vorbele tale 
ce arăţi mă 
bit'o.

să intîlnim

ei.
mc îngrijesc, teama 

supără Mirvam, mult ia-
O '

— Nu te fricăsupăra, nu mai am
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p(‘itftu că, sînt lunga tine, dar când vei 
pleca V ..

— Atunci scumpa mea bunică te 
îngriji, ştiind cât te iubeşte.

— Cine va putea stinge focul din 
peptul meu V

— Credinţa, iubită Miryam. In lipsa 
ni(';i, roagă-te pentru toţi si D-zeu va ti 
bun şi plin de mărinimie.

— Ce frumos vorbeşti, dar tot 'mi este 
frică şi nu ştiu de ce î Lasă-me Crispus 
să stau lângă sânul teu!

Crispus ii acoperi frumoasa ei frunte 
de sărutări si o strânse puternic la pept.

Domnia lui Constantin aduse, cu dânsa, 
o reformă militară care nimici spiritul 
oştâsese. Legiunile nu mai fură distri
buite de-a lungul fruntariilor, ci repar- 
tisate numai in oraşele de provincie. Im-

această schimbare, sa

va

paratul voia. prin 
hnpedice revoltele frecuente din armata.

graniţei fură înşiraţi soldaţi 

li mit unei sa ii rij>cnses, care primiseră pa- 
condiţiunea ca să le apere.

micşorase aşa

Le linia

anin tu rî 
Efectivul

cu
corpurilor se

9
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cu legiunea număra 1500 de soldaţi, iar 

cetăţenii români nu mai formau de cât 
o minimă parte a oştilor împărăteşti. 
Barbarii erau numeroşi: li se dedea nu* 

inele de laeti sau de foederati.
Svonurl sinistre veneau la Roma des

pre revolta acestor foederati care, în 

Argovia, Alesia, Lutetia, Tolosa, Uxel- 
latunum, Samoroleriva, Avaricum. se re
voltară contra putere! romane si edic
tului din Milan.

Lactantius, Crispus şi cu Aelius ple
cară în grabă spre Roma, însoţiţi de 

mulţi creştini cari voiau să vină in a- 

jutorul Iul Constantin.
Drumul era frumos ; în trei săptămâni 

se apropiară de Roma. Călătorind, cu 
dese popasuri, gândurile micei caravane 

erau risipite de naiul săltăreţ ce ră
suna din câmpiile pline de bogate turme.
hra, cântecul acesta, o amintire a unei 
lumi 

tinilor.
Crispus, pentru întâia 

meargă în Roma. Lactantius îl explică:

creş-aproape apuse şi nu plăcea

oara
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— Borna este cetatea amintirilor glo
rioase : Aci avu religiunea noastră 
plângă, cei d'întâiii martiri; aci Sf. lâetru 
îşi găsi moartea, aci Nerone şi alţi ce- 
sarî masacrară pe creştini şi ei mureau 
cu zâmbetul pe buze şi cu seninul în 
privire. Iubite Crispus, al treilea secol 
şi primii ani din al patrulea, fură cele 
mai grele epoci pentru credinţa noas
tră ; creştinii erau socotiţi ca duşmani 
ai patriei şi persecuţiile contra lor fură 

numeroase şi groaznice.
In ultimii ani ai domniei lui Septimiu. 

Sever, se dete un edict contra creşti
nilor care voia să 
tele noastre comunităţi şi pe ce* caie 

le alcătuiau. ^
Biserica africană suferi şi mai mult. aie 

că, în zarea senină a cerului, zăresc unri 
tlieorii de martiri, nefericiţi şi pbni u ce 
mal curată credinţă. Ei aveaii, in su > 
cel mai nobil si entusiast avânt; ei n ei-
geafi la moarte bine cuvântam ,P( ‘ ‘sub acest nnpmut,

: mulţi periră şi

să

distrugă minuna-

sini. Cartagina avu, 
primii martiri creştini
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două femei, Perpetuaşi Felicita, fura ni
micite prin cele mai grozave chinuri.

Numele acestor două sfinte să nu le 

uiţi si, vre-odată când vei fi in pericol 
de moarte, să-ţi aminteşti cum aii murit 
ele, zâmbind si aducând prinos de cea 
mai neprihănită credinţă D-zeului nostru. 

Perpetua si Felicita, iată două femei
cari aii ştiut să moară mai bărbăteste ^ *
ca mulţi creştini.

Lacrimi bogate si suspine puternice, 
curmară vorba lui Lactantius.

Nu me pot opri să 
de admiraţie :
Lactantius!

Cesariî

nu vers lacrimi 
ce oameni sfinţi, continuă

s 3

nil „ ,‘lil11 nebuni, furioşi: creştinii
tininiil1 i*n<o11 n'cî 1111 drejit. Iîoma. ia 
'•rutat-1 U1-Se,)tlnius Sever, nu fu mai 
losti ‘■'n!11 ,l° «neştiut fură ucisî mise- 
1,5 cnin!l,Uîca? 111 imensa cataconiM 

im Ir.' ^i'lţiană pe care papa 
ant ■‘P dânsul, o făcu si mai

7 9

din Ca-lixt, 
mare.

. Cei trei 
nte rugi, 
martiri.

',!^tinî Plângeau si, in sine*
mobilă slavă acestor
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—Lactantius, zise Aelius, mai spune ; 
e absolută nevoe să ne cunoaştem stră
bunii' nostrii V

— Ascultaţi, cu luare aminte, silit
intr’adever lucruri ce trebuesc ştiute de
un creştin si Lactantius urmă:» *

Cu venirea la tron a lui Alexandru 
Sever, care stima pe Isus, pacea revine 
bisericei noastre, dar nu fu de lungă 
durată. In dl!), un edict pedepsea cu 
moartea pe creştini si episcopul Romei, 
sfântul i'abianus, fu omorit. Origen, ma
rele apologist, pieri cu patru ani mai 
târziu.

Sub Yalerian, biserica din Cartagina 
suferi noui persecuţii şi episcopul SI. 
Cyprian, papa Sixtus şi o mulţime^ de 
preoţi, pieriră în 258. Acest an de sânge 

îngrozise suHetele slabe şi mulţi de încă, 
părăsiră noua religiune.

împăratul Callian suspenda Pei ’cc 
ţiile. Biserica răsuflă un moment Şi Preo
ţii noştri binecuvântam pe mipt < 
lWln l.iocleţimi ţi cn
doteră un faimos edict pi ni c 
omoruri de creştini se făptuesc.
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Aceasta e ultima persecuţie. Ce va mai 
D-zeu ştie !r>

Aceste persecuţii ne amintesc Roma 

si de aceia ea este cetatea sfântă pen
tru creştini. D-zeu a ales’o pe dânsa, 
ca să dea păgânilor probe de puterea 

sa si de tăria religiuneT adevărate. Iată 

pentru ce urmaşul Sf. Petru aci locueste 

si de'ce. tot-d’auna, creştinismul valide 
aci cârmuit.

Dupe cum August şi Vergii nu puteau 

concepe un imperiu latin fără o Romă,, 
tot aşa si noi nu putem lipsi biserica 

noastră de Roma : de oraşul acesta sfin
ţit prin sângele creştinilor ucişi,

Roma va ii pururea cetatea eternă. 
Creştinul, care o vizitează, va li sguduit 
de ('moţiuni. Fie-care loc îl aminteşte 
un martir, fie-care stradă este sacrală 

prin sângele versat.
Catacombele, cari conţin ceia ce a4fost 

pământ din primii creştini, grăiesc elo- 
cuent despre martirul acestor mari su
flete.

ii în viitor • ••

Ne apropiam de Roma, să ne rugăm
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scumpi prieten!, să cerem umilit acestor 

nobile inimi, car! acum se bucură ele cea 
mai deplină fericire cerească, să ne pro
testă. 1)

IV

In clar obscurul unei dimineţi care 
preluda o zi senină, Mirvam, fecioară su
perbă la privire, floare smulsă din ca
drul olimpului păiîânesc. eu ochii plini 

si cu îi aura ei delicată, adine 
chinuri sufleteşti, 

mormintele 

Crispus, pe- 
ceasuri din 

avea mai

de lacrimi
Îndurerată de mari 
sinţură, se îndrepta spre 
iubite unde, împreună cu 
trecuse cele mai frumoase 
tenăra ei viată. Mirvam nu 
mult de cât 18 unişi, frumuseţea ti

caineele, pe caic 
Messalină sau o 

îndrepta
tică, care reamintea 

artistul sculptase o 
l’oppea, o Lais sau o Lesbie, si
sPre culme.

Iu rama palpitantă a 
părea si mai seducătoare.

5

dimineţei, dînsa 
Silueta i-se

orseentions.
1) A11 ard. ilistoire «Ies p
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contura bine nuanţaţi», Înaltă şi plină 

de graţii delicate, ea se estompa pe ce
rul roşcat şi lua proporţiile unei statui 
©site din atelierul vre-unul sculptor din 

şcoala lui Skopas. Perul el ruginiu şi 
cu reflexe de Hacăre vie, cădea în unde 

pe corpul el învelit in simplu cliiton. 
Figura eî părea de o albeaţă marino* 

reiană şi buzele aveau culoarea tracei.
Pipsea rhapsodul antic, genial şi stă

pânit de voluptate, care să cânte pe a- 

ceastâ fecioară divină.
Natura, în armonizare cu frumoasa 

călătoare,
xetiri, pe aripi uşoare 

corească fruntea el îngândurată.
Ajunse la mormintele iubite : ele se 

perdea»! 

iilor sălbatice.
Macul

părea că zîmbeste si tainicis » „
veneai! să-î ri»-

sub îmbrăcămintea bogată a Ho-

albăstriţa 

nalba întrecea pe 
blând patriarh care 

iar brazii, înalţi şi bă* 
nişte le vio-

s

roşu stai alături cu 
şi cu palida cicoare : 
toate si părea un 
da binecuvântare, 
ti'âiii, steteau de veghe 
nari de ispravă.

Cil
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Crucile înecate de verdeaţa. ; 
jui se vedeai!. aproape

-Minam merse întâia la 

mumei sale si. printre bogate suspine, 
aduse prinos de dragoste sufletului 

Iu vecinătatea acestei mici necropole 
creştine, lăsată i 
iilor de câmp, 
mângăiala soarelui, 
calea militară :

mormântul

ei.

m paza pădurei şi do
rn grija velitului si la 

se deschidea largă 
: panglică lungă si fără 

slârsit. care lega lîoma cu Dunărea.
Di’ dânsa mii de legionari, cohorte 

nenumărate de eipiiţi, care cu inuniţiuni 
si numeroşi generali, trecuseră spre a 
încărca de glorie aquila romană.

Minam, cuprinsă de sfânt extaz, 
umbra crucilor iubite, visa deşteaptă.

< frizontul mărginit de Balcani, lua pro
porţii fantastice; cel mai mic sgomot se 
schimba in sunet de fanfară şi, în ima- 

stăpânită de îndurate gân- 
ii cohorte victorioase având 

gloriosul labar. Era fi ostile 
întorceau pline de slava ; 

si prieteneşte le

la

ginaţia ei 
duri, se iveau 
în frunte
cruce! cari.se 
erau legiuni creştine : 
arunca frumoase zîmbiri.
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Si, fără .să vrea, lua mândre Hon 

de câni]), mac! delicaţi, nalbe plăpânde 

si le zvirlea pe şoseaua înălbită de pul
bere şi incandescentă de soarele vere!.

Apoi işl revenea în fire şi striga plină 
de durere:

• • •

— (dispus, ('rispus, când te ve! În
toarce'/ iată anul de când a! părăsit li
niştea noastră ! si iarăşi visuri de epo- 

pee ii mâi mă ia mintea e! zbuciumată de 
dogoreala frigurilor.

— Iată vine, striga singură : iată cum 
sosesc, aud zornăitul armelor şi Iată cum 
labarul strâluce la razele soarelui 

... Si realitatea o făcea să plângă: sa 
se indoie sub greutatea unei prea mari 
dureri.

• • •

• v*De un an de zile, numai venise 
un crainic prin Naissus şi nici o Ştn 
de la Crispus.

Mvriam si cu bătrâna Klena, oial 
chinuite de tot felul de gânduri re t ■ 
doar rugăciunile ce indicau către cei, 
mal potolea focul mistuitor.
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Lei începutul anotimpului de toamnă 

se împlinea un an şi jumătate de la 
plecarea lui Crispus,

In timpul acesta campania galică 
in toiul ei;

era
se versase mult sânge din 

ambele părţi si un raport, adresat îm
păratului. aducea mari laude curagiului 
ce desfăşurase, în acest răsboiu, Crispus.

Multe înfrângeri sufleteşti avu Gris-
pus !

Pentru el luptele erau crime deghi
zate si dese ori, în seara isbânzilor, el 
trist cugeta In viaţa curată pe care o 
petrecuse cu Mirvam în Moesia. Trimi
sese multe scrisori dar era sigur că
nici una nu ajunsese.

Int-r'o dimineaţă. înainte de începutul 
luptei, Crispus, plin de o sfâşietoare 
melancolie, zicea către Lactantius şi Ae- 

lins :
—- Acum sînt. perdut. Aiaţa mea cu- 

nată este acum pătată de sânge ne\ 1- 
«ovat ; me simt covîrşit sub gieutatea 
Păcatului. împăratul m’a nenorocit, unae 
silit vremurile cinstite când, împieun.,
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puteam să ne rugăm cerului fără de 

frică V Azi mâna cu care fac cruce, este 

mînjită de sânge şi, in faţa mea. puru
rea am întinse mii de cadavre cari me 

privesc hidos, cari rânjesc si me bles- 

teamă. 0 sărmanul meu suflet! De abia 

am două zeci si cinci de ani si silit co- 

pleşit, de urgia păcatelor ca si un ne
mernic care a străbătut o viată de 100 
de ani.

Privirea mi se umple de lacrimi când 

imi rotesc ochii pe aceste câmpii, unde, 
acum putrezeşte cărne omenească şi o- 
dinioară, trecea liniştit ferul plugului.

Sufletele acesta 
blestema şi nici nu cutez să cer ertarc 
Domnului.

ucise mereu me vor

I>ugile le fac„ , cu teamă si silit sigur
ca de 1111 Pot ti primite. Cât sînt de 
nenorocit!

Scumpul meu copil, întrerupse Ae- 
l'is, rtsbohil 1IU-, UI1 pitalt...

. lar ideile tale! Un creştin urină 
< nspus, 
închină

nu poate ti militar : cel care se 
cruce!, nu se cuvine să se plece
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si înaintea lăncilor ostăşeşti'. Cel 
face parte din cohortele 'lui Isus, 
poate intra şi în cele imperiale.

Isus cere blândeţe şi indurare: îm
păratul cere sânge şi resbunare.

Dacă socoteşti vesboiul ca ceva cins-s
tit. atunci nu eşti creştin, saii nu pricepi' 
creştinismul.

Mai române acum, iubite Aelius, să ru
pem crucea dupe labar şi să ])unem ia
răşi vechiul vultur.

3

... Si când me

care-
nu

gândesc că lupta se- 
mai multva prelungi din ce in ce

— (Dispus are dreptate, zise Lactan- 

tius. Constantin i-a făcut mult iau.
- M'a făcut din omul cel mai fericit 

să ‘mi plâng azi păcatele, adauga >■ 
pus. Acum va reîncepe din nou măcel , 

acum va trebui să ridic lai»
« « ucid : să ucid mereu»» ar, nici o vină!.. 'M',es f, n cM‘- 

mine ; im este frică de ăi aţa 

niornic.
Ce vină au aceşti sermam

v«esc să primească biserica Şi

• • e

î gali? Nu
stăpânirea
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lui Constantin V Iu nu sint libert V Oare 

Cristos a cerut să vărsăm sânge, să de
venim la rândul nostru persecutori ? 

Acum păgânismul îsî are si el marti
rii lui.

Aelius aprobă purtarea tatălui 
eu o desaprob.

Acum când vom isprăvi lupta 
ceşti nenorociţi 

resboim cu Licinius.
Eti să fiu in locul lui Constantin aşi 

ar ti mai creştinesc.
— Dar biserică,
— Va birui

meii:

cu a-
gali, va trebui să no

abdica;
replică Lactantius.

. . singură, D-zeu n'are ne-
,,e 't6 aJwtorul nostru, adaugă viii Cris- 

•i/Y r» IUI1- vrea să mor in lupta de 
Nlata pământească me tine nu

mai Miryam.
Si biserica,
Diserica,

zise Aelius.
,1Pvnp . . •‘espunse Crispus, n’are
)n-ea rii-pl "fnne : ea e prea puternică şi 
tul nniiY ca sa ceara în ajutor bra- 

noî au (>-U1Â creştine şi ţâra
ce dptui .r ,“ruitar- 'iar crimele a/I> le va resbuna . K1
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mi tace nici o deosebire, toţi sînteni fit 
lut iubiţi.

— Tu spui lucruri ciudate, zise ne
dumerit Aelius.

Cum, eti care sînt creştin nu nit* bu- 
cur de mal multă trecere pe lângă D-zeii 
de cât un păgân ?

— Sennane Aelius, adaugă Lactantius, 
lupta va începe să lăsam vorba pe de 

seară.

V

legionarilor 

Gal ia, produse mare
In Xaîssus, întoarcerea 

car! luptaseră în 
emotiune, bunii creştini, cu rug! sim ute 

pe buzele lor, eşiră să întâmpine pi ci
venit!. Toate casele se goliră înblestemat îes-fie-care
boiu câte-un frate, 
tremura la ideia că 
pierit in focul luptei, în , ţ
fără sfânta taina a cunumcatuie 

militară era plină,
Femei, bătrâni şi cop» 

întâmpine cohortele viteze.

acest
copil sau soţ; fie-cnve 

fiinţa mult iubită a
3 tară streinii sis

!. Calea

avea m

ii alergară sa
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Miryaiii si cu Elena, cu figurile des
compuse, cu ochi de nebun, priveau le
giunile cari soseau fără de Crispus.

l>e trei ani de zile Nai'ssus 
ştiri sigure ; 
respândite de

era fără
mii do sgomotc fuseseră 

călători si de tot felul de 
vagabonzi, dar toate păi'eau lipsite de 
temeiii.

— Umle-i ( 
întâiul legionar,

— Crispus e < 
tul, spre orizontul

— A murit, replică Minam aproap 
perzând simţirea.

— Nu, la lvoma. împăratul mulţmint 
de dânsul, il 
einius care

’rispus întrebă Minam pe

departe si arată cu lna- 

necunosent.

trimite să ii vingă pe U-
voieşte să depărteze de

'1(111 pe bunul nostru Constantin, cu el. urma să
tantius
teaz

,sPue legionarul,
notr « ^s' ^''i^l'us a fost un vi

dară ii ini '11:uidră, frumoasă fecioară.
t,-,,,,, JSSf-® '««t 'le

^ leii a si cu n- părăsiră ,-'"C'am, mai asiguraţi,
ud ca să mulţumească ce-

r»

află Lac-S('

ru.



145

ruliu. Spre seara 

intră în casa KleneT.
Era trimis de Constantin

un crainic împărătesc

ca să asigure 
!U! iinima lui, că a fost un viteaz si bun 
tiu Crispus, pe care dânsa Ea îndrumat 
spre adevărata virtute.

— Acum, zicea trimisul imperial, Cris
pus va pleca să pedepsească pe cumna
tul împăratului care s'a răsculat şi nu 
voeşte să primească edictul de la Milan.

— 1 tai1 Crispus unde-i, întrebă Miryam.
— Crispus e la Roma: porţile pala

tului i-afi fost deschise si toată lumea 
d iubeşte, numai împărăteasa Fausta 
nu-1 vede cu oelii buni. Ea are copii şi 
crede că la tron vor veni ei. Dai1 împă
ratul ne-a asigurat că numai fiul său 

Crispus va fi urmaşul său.
-—- Asta nu-i adevărat, Crispus nu u>- 

°Şte să fie împărat; el e prea bunei eş
ti». Mi-a spus’o adesea, replică repede 

Miryam.
— Aşa se zvoneşte, dar îşi va 

gAndul, doar nu va voi să ne
schimba 

dea de
10
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împărat ]>e vre-imul din uricioşil copii 
ai Faustel, zise trimisul imperial.

Elena, cuprinsă de dragostea imunei
cu toate că nu mai voia să ştie de soţia
lui Constantin, îsi călca cuvîntul si ceru

> ■>

amănunte asupra Faustel.
— O Mesalină lipsită de frumuseţe; 

blestemăţiile el ne-a speriat pe noi creş
tinii'. Roma plânge păcatele împăratului, 
zise legionarul adânc mâhnit.

Elena rugă cerul să erte pe Hui el 
iubit, pentru ceia ce făcea Fausta.

Ziua trecu repede ; veştile aduse din 

Roma mulţumiră pe cele’doue femei.
Legionarul aducător de veşti frumoase, 

plecă încărcat de daruri bogate şi bine- 

cuvîntate de către bătrâna Elena.
Spre amurgul zilei, cele doue creştine, 

cu sufletul îndurerat de amintirea scum
pilor dispăruţi, se îndreptară spre pădu
rea în care, neuitaţi! morţi îs! odihneau 

tot, ce avură pământesc. ’
Mirvam, cuprinsă de sfînt extaz creş

tinesc, aduse cerului prinosul celei niaţ 
alese mulţumiri: tot ce avea suHetul s( l!
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imn nobil Şl generos, revarsă peste rima 

■eî castă si plină de aleasă enioţiune.'"
Avea divine viziuni; pe aripă dulcede 

extaz mistic, buna ei soră apărea mân- 

gâioasă cu figură de blândă copilă si cu 
privirea de înger creştin. Şi nobila’nă
lucă prin cuvinte şoptite, iî zugrăvi un 

trist viitor. In hohot de plâns, Minam 

veni la realitate. Ceai frumoasă Minam.
o întrebă Hiena, mişcată de durerea ti
nerei creştine.

Minam povesti :
— Maî acum. câte-va clipite, sfirşiml

ruga, privirea îmi rătăcea şi, din azuiul 
seninului, se desprinse imagina sfânta a 

bilieî, sora iubită pe care U-/eu a 1 u 
mat"'o la dânsul. Şi, în cuvinte încet spuse 
dânsa prezise lut Crispus şi mie. unu 

itor grozav de chinuit.
— Cei ce merg în c“dea

n'au de ce sa se teamă, respmiu
•ăveluind într'o caldă privnep -

Licinius învins era 
Mirăşul de domnie al hu

Domnului 
Hiena

%(his in Rom»- To*
Constantin, m-
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cărcat de lanţuri, trist, urma cortegiul 

înfrângere! sale, si intra în cetatea veş
nică prin arcul de triumf ridicat de îm
părat, la începutul vie! Appienna.

Arcul acesta, martor al unor glorioase 

lupte şi care în inscripţii pompoase vor
bea despre isbînzile unu! suveran supus 

cruce!, era acum spectator al unor fapte 

care dezonorau pe cesarul creştin.
Licinius îs! blestemă zilele şi cerea 

ertare, dar nimenî nu-1 asculta. Roma 

decadenţe!, care iubea desfrâul: ce! din 

din urmă sclav! a! veche! religiun! se 
bucurau privind 

care fusese puternic odată,
Licinius

imulcum se nimicea

„ i era 1111 bătrân frumos. O fi- 
1 L păgân: un Prometeu înlănţuit. 

Larul triumfaldrentă c-, . . trecu prin for şi se în-
nete fioroase 'n'-01, Lmnea scotea răc'
secţiiles„L iiar Cre?tiniI uitarăper'
cestin' 1 lte S1 cereau moartea a- 
tate i ]nf \ < ai'e, îllca proclama suverani-

Convm ' °e CaPitolinus.
în Capitol'1 nT-a tlist’ a,unse *Pre seară 

' C1111ns, după porunca îmPe"
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râtului, fu dus la palatul imperial, 
pus il urmă.

Constantin chemă

Cris-

pe fiul seu să-i
mulţumească, erau singuri.

Crispus începu :
— Lasă-mă, voesc să plec. Tinereţea 

mea curată a! pângărit’o cu sînge ome
nesc. Aşa cum sînt numai cutez a me 

înfăţişa înaintea Dumnezeului meu.
n’am cru-Am ucis tineri' şi bătrâni 

ţnt nici copii.
r'1 nsta ca să te mulţumesc.a

acibcată, de la un capătCal ia este p 
Ja altul, numele teii este cu frică şi res
pect zis. Dniidul cutezător şi galul care 
iubeşte libertatea, aii fost ucişi. -Acum 
odictul de la Milan poate H aplicat, clar

1 - t — x f

•Maiestatea coprinsă —Licinius, uncliiul meu, este adus ni 
‘jafuri şi proclamarea ta de împfTat u- 

aiversal, s’a apropiat.
4ci)ni lasă-me să plec 

( aril(> copilăriei mele, mori aude in’am rugat, unde am petrecut 
carafă ai vietei mele. unde se athi hiena

5 a

in Moesia. Lo- 
nnintele iubite

anii
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unde iubesc şi unde Lactantius mi'-a ex
plicat dogma creştina, poate că vor în
viora sufletul meu nenorocit.

Tronul tău nu-1 vousc. Fausta are co
pii, împarte împărăţia între dânşii.

Eu voesc să’mi sfîrsesc viata in rug! 

de pocăială. Am ucis oameni, trebue sa 

cer ortare cerului. Am făcut ceia ce un
creştin nu trebue să facă : ani versat sin- 

gele aproapelui meu.
Dacă ai pentru mine dragoste de tata. 

lasă-me să plec la Xaissus.
Si bogate lacrimi înecară frumoşi! Iui 

ocln'.
Constantin era uimit.
— Sau eşti cel

meu. sau eşti ...... .......... .
mâniat si devenind tracul furios Şi 
batec.

Fausta 
Crispus, nu

mai mare duşman al 
un nebun, zise dânsul

care ascultase rugăciunea lui 
putea să'şi oprească bucuria 

Şi, pătrunzând la împărat, îî zise :
— lJe Crispus fâT papă. el e un bun 

creştin.
împăratul dus ])e uCiiidun nicî nu bag<1
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în >eamă \ oi bele Laustei si adresau- 
dii-sc lui Crispus îi zise:

— I’ott pleca in Moesia, dar după ce 

vei asista la pedepsirea lui Licinius.
Constantin era fioros. Muşchii tigurei 

lui grosolane, se contractau spasmodic şi 
dedeaii împăratului o înfăţişare hidoasă. 
El tremura şi striga incoherent. Cris- 
pus fără să arate vre-o teamă zise:

— De geaba te superi, în mine ai 
si vei avea un fiu credincios: un sil

nici odată nu va ridica glasul.
pasă de cine 
dacă sînt o- 

i avea. tot în

pus care
Ca Imn creştin puţin îmi
domneşte : puţin inii pasă
numit, ori şi ce soartă aşi
răceala sicriului si in tata 1'-zeului nos-

î>

tru ajungem, 
împăratul adânc

să răspundă. . . ,vi(.r)US
A doua zi. in odaea ni can ‘P 

spusese tatălui săli vorbe ni caic 

Pase cel mai nobil creştinism.
mrt.vanl adepta lul 1,1

»numeroşi

mâniat, plecă

de
nins. ocupată di•sala imensă, era
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demnitari, erau si câţi-va preoţi 

representaii noua religiune.
Constantin apăru, era acelaşi înfuriat 

nici o urmă omenească pe figură.
Lieinius fu adus. împăratul se pogorî 

jos de tot: sufletul lui copleşit de uni 
animalică.

cari

era furios si gata să săvir-
5 ‘seasca ori si ce.s ;*

— Crispus interveni.
—- I n împărat care se pune sul» scu

tul micei, nu treime 

Cei de fată
5meni nu mat

sa omoare pe ni- 

erau iiimanmiriţî, ni- 

vezu.se ast-fel de îndraz-
inenT.

neaiă.
,, Inj1){ll'.iltl|l deveni si mai furios. Silvie 

«m.a mme tâlharul bătrân si fără milă, 
C siiiiK' despică fruntea nefericitului 

cumnat.
;.I1’01' duşmanii mei, si ]»rivirea 

si ‘‘ n Căzu 1,(‘ Oispus. El se ruga
tatălui Vn;Zeil,ut «a clea ertarc

«•al!inînc??-e.“a -ri'0Zavă : în sângele şefi

seu
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— Să M ia de aci urlă Constantin. 
Sclavi numeroşi spălară dalele insîngerate 
şi ridicară stîrvul nenorocitului C 

Crispus, înlemnit de durere şi scîrbă, 
chiar în acea seară, părăsi Roma. Lac- 
tantius şi Aelius îl urmară.

esar.

*

Omorîrea lui Lucinius nimicise în su
fletul lui Crispus şi ultima dragoste pen
tru viaţă : acum de pământ nu-1 lega 

decât Afinam.
Lactantius şi cu Aelius aprobau con

duita tânărului lor prieten, şi, prin cu
vinte alese, căutau să-î arate că de geaba

şi fapteleeste aşa de amărît, purtarea 
lui. fiind foarte creştineşti.

Sărmanii i Crispus, ‘ . „
mintea de Constantin, isbucma m
hote de plâns. liW a

— Lydia treime şi dânsa a|‘]jllS. 
suferit., /.ist' Lactantius către frisnus, 

— Biata mea imună, respun 'r)ovpStea 
n murit din eausa împărate u . ^
v'eţei sale, este o drama su
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care Constantin nu joacă rolul cel fru
mos si nobil.

Un’ om care porunceşte măceluri şi 
care. cu propria lui ni fină, îşi ucide duş
manii. no-î nici creştin, nici suflet cins- 

fit. Ett nu voiţi împărăţia Romei, are 

la dânsul pe copiii Faustei, să-şi aleagă 

din ei pe urmaşul seu.
Aelius cu toate că aproba pe Crispus, 

nu putea însă, nici în ruptul capului, să 

admită renunţarea la domnie, pe care o 

auzea mereu.
*e aceia, de cîte ori Crispus vorbea 

( ospre viitorul şeii şi pomenea şi despre 
tion. Aelius căuta să schimbe subiectul 

,n’.ei- Centru el. renunţarea Iui 
.însenina noul persecuţii creşti- 

m i \ oui dansul să vadă în fruntea im- 
p< nu ui un creştin adevărat si de aceia,
■ itlct ui i-se îndurera când Crispus 
>- * o axa

arăta
ce avea pentru domnie.

; nedumerire-Constantin ^ ,.. llS.
Purtarea vitejească şi leala a lui Cu-1

era m mari
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în resboiul .ualic si în capturarea lut Li- 

cinius, mi-I lăsa să vadă, in (iul 
pe trădătorul căutat de Fausta. E mu 

creştin înebunit. de fanatism, zicea el Fa- 

ustei care fusese pusă in curent cucele- 
petrecute.

— Dacă crezi că este cu adevărat un

seu.

creştin fanatic, pentru ce nu-1 faci epis
cop. zise Fausta rîzând. Dar eu ani să 
cercetez prin oamenii mei: mie ’ml pare- 

că el este un trădător şi, ca să nu facă 
pe Eicinius să mărturisească ceia ce ştia.

>bun, de fată cu tata
/ sa protestat ca un iu 

lumea.
Vorbele tale aii multă dreptate,

i vrea să afinrăspunse împăratul, dar aşi
Şi îesultatul cercetărilor întiepimst 

tine. I'rea apăra dansul pe Licmius, l ‘
>"ă vestejea în faţa întrebi asistent ■
fiind unit cu till.arul acela ş^icUa 

planurile lor nu reuşesc, a ^
ănăceascâ pe

de

,tVllt nevo(>. să zăj»
■'Şa de mult. încât să nu 
"yarăşii Iui de complot.
, 1 rebiie să fie amestecat şi 

J ('l'us nu cred, îmi este prea

descopere pe-'

i Lactantius. 
credincios..
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Im voiau să pună în locul meu pe C ris- 

pus, de aceia dansul ’niî tot spunea ci 
nu voeşte să domnească. Cunosc eu de
claraţii de felul ăsta. Inii pare ren că l'am 

lăsat să plece. Trebuia să-t sucesc gîtul 
alături de Licinius.

... 8i împăratul devenea din ce iu ce 

mnl iurios : animalitatea care amorţise in 
inima lui, se redeşteptase cu mal iimltă 

tune si putere.
lausta era vescdă si ca să jiară si mal 

credincioasă, se prefăcea tristă si mâ
niată, de cele petrecuţi*.

1 e^ti* şase zile Fausta veni la împărat-, 
~~ Am aliat lucruri grozave zise dânsa. 
Împăratul îl făcu semn să vorbească: 

1-/~. ( nsPus era unit cu Licinius si a- 
ami (lo el se găsea si Faustus fratele 

em oiau sa te omoare si apoi să im* 
juna imperiul în trei. Planul lor era să 

cliiar în palat si ucigaşul ale? 
<l dispus ţiul teu iubit. Un lucru te

fiul teu,
omorî. Nu vreau sa

i care ?a

TOg
dar
ani un frate aşa de nemernic şi 
nu recunoască bunătatea ta.

pe Crispus să‘l ertl este 
pe Faustus să‘1

r*5
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Dar Lactantius este amestecat, dar
Aelius....

— Nu ştiu răspunse Fausta, ceia ce 
am aflat sigur ţi-am spus. Crispus, Li- 

cinius si 1' austus erau capii conjuraţiei 
blestemate. Vezi, iubite Constantin, 
de credincioasă îţi sînt. Pentru tine 
sacrificat un frate.

.... Si plină de înşelăciune, curtezana 
devenită împărăteasă, acoperi de săru
tări pe Constantin.

— Fausta, ai probat că eşti o soţie 
credincioasă, pentru aceasta am să ert 

pe Faust.
— Plinătatea ta e fără de margini, 

dar el nu merită mila ta.
— Cine 'ţi-a aflat aceste amănunte 

grozave V
— Lentulus si Marcus servitorii noştii

cât
am

credincioşi. ^ .
— Fi trebuesc bine răsplătiţi, zise 

Peratu!. . „ .
Constantin mulţumit şi furios, caute 

să-i dea lut Crispus moartea cea mai
grozavă.

îm-
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—Kanstii zise el. sa otrăvim pe Crispus. 
— lartă-1, mat bine dă-i exilul, res- 

punse Fausta.
— Exilul! Am să-t dau cea mai gro

zavă moarte. Cum el, (iul meu. să cuteze 

a visa moartea mea. Dar nici o pedeapsă 

îiu-t destul de aspră.
la mai spune Fausta, voese sănii tie 

mereu aţâţată ura. la spune-mi cum vo
ia ii să me omore. .

... Şi Fausta reîncepu să povestească 

infama si criminala oi plăsmuire. 1)

l) V- Dun,V ■■ Hi.ştoire i VII.romaino X. V. şi



CARTEA treia

Zori De sânge
i

Străzile Iîomeî, forul si arterele late- 
rale erau pline de lume.

Figuri necunoscute cu seiisualul zu
grăvit pe buze si 
priviri1, femei care îsi petreceau vremea 
în negura Saburreî; flori frumoase si o- 
trăvite. tineri cari stăpâneau bogăţii i- 
niense : ultimii credincioşi ai Afroditel şi 
venzetori de liydrornelul iubit de germani 
şi de pastile cu miresme aduse din fun

ia o

u poftele scrise n

(Iul Asiei, aşteptau să fie părtaşi 

serbare păgână.
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Primăvara oferise bogaţilor Romei, 
care încă nu părăsise pe Kybela sau pe 

.loe. să-sl arate dispreţul pentru biserica 

cea noaă. Altă dată, când Kalendele lui 
Maiu erau vestite prin tainici cântăreţi 
si oaspeţi de pădure, zeiţa Flora scotea 

prin căile romane, pe curtezanele goale 

si pe efebii numeroşi care, în pădurea 

sacrală Iul Marte. aduceau prinos de 

voluptate Iul Istar babilonica.
Acum eraţi creştini mulţi, uriciosil ere- 

dinciosl al lege! Iul Jsus, care ar li mers 

până la opuneri', dacă frumoasele fete 

ale Home! decadente, pe carul Florei, sar 
li expus admiraţiei tinerilor aristocraţi 

cari, la umbra palmierilor, citeau frag
mente din Catullus si comentat! filtrele- 
blestemate.

Roma, 1‘âgrana se mulţumea acum. să 
■ m oi casca în ascuns pe zeiţa sensu- 
al . nulu. oriental. Eşea dânsa in for, în 

j,' ] '.a cu miezul nopţel. în
în °/ain.,li.te’ 'n Palate luxoase sau 

)(ţ sărăcăcioase, spasmul nenier-
zeităţi lor Va,'^ea Spre maî marea s]aViU

apuse.
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Cajus Dolobella era unul clin tinerii 

cari se închinau încă vechilor zel; des
cendent al marelui corupt din epoca ci- 
ceroniană, dânsul era, în aceste vremuri, 
bogat si rafinat estliet, iubitor de vechea 
artă greacă şi care simţea o bucurie 
prefăcută, când i se recita pasagil din 
Homer.

Era acum la preţ, în tinerimea no
bilă din Roma, întoarcerea spre ve
chea credinţă care, sub Constantin, înce- 
cepuse a fi persecutată. Eleganţa îşi fă
cea o datorie să vorbească greceşte, sa 
comenteze pe Platou şi să reciteze frag
mente din poeţii Greciei.

Palatul Iul Cajus Dolabella era 
din acele superbe minuni ale decadenţei 
latine ; se ridica lângă for şi gradim.e 
lui, ocupau mal multe hectare.

Făcut tot din piatră dantelata şi < - 
tând din vremea regnului neroma, 
represinta, în cetatea aceasta pe, Ju™a 

tete creştină, magnificenţa anc® , . ta_ 
nobleţei latine şi contrasta cu 
tea democraţiei Iul Isus.

una

11
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Pentru serbarea Floralelor, Dolabella 

chemase prieteni şi estheci înamoraţi de 
forma eposului antic.

Solemna celebrare a zeiţei Flora, în- 

cepu odată cu amurgul zilei. Din aleele 

umbrite de frunzişul bogat al copacilor 

înbătrâniţi ; de sub arcadele palatului 

porni carul Florei. Pe dânsul se aflau 

cele mai frumoase curtezane. Galileia cu 

fiicele ei înfocate şi curonate de per 

ruginiu, Asia voluptoasă şi Grecia erau 

represiutate în convoiul zeiţei. Curteza
nele goale, aveau, în perul lor despletit, 
flori aprinse de mac si trandafiri elini 
de ales parfum,

In jurul lor, germani blonzi şi plini 

de putere, nobili romani cu figurile pă
lite şi cu trupul slăbit de viţiu, cântau 
liymurl lascive, pe care un poet home- 
rian le alcătuise:

„Pe sub umbra aleielor de tei şi sub 
paza armatei lui lisus, Roma antică, ce
tatea superbă a lui Romulus, sărbătoreşte 
pe frumoasa Flora.

Iată fecioarele Laţiului cari, neatinse
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azi, decit de sărutul călduros al lui A- 
pollo, sosesc pe covorul viu de iarbă, la 

murmurul şoptitor al isvoarelor, să sa
crifice virginitatea lor Im Istar iubita 
Florei.

Cântaţi tineri cari, la 18 ani, simţiţi 
iubirea trupească; cântaţi gloria mân
drei Flora".

„Pan vesel ve priveşte, Afrodita ve 
suride şi Joe ve binecuvântează. Iarba, 
tânără si moale, ve aşteaptă tineri ai 
Romei si pe voi fii ai Oderulul spumos .

Fluer de naiîi, arpegii săltăreţe um
ple" ă aerul încărcat de parfum lascn. 

in mijlocul acestui sgoinot satanic a-
întinse nidata. 

citească o poesiePăru Dolabela. Tăcerea se 

Tânărul Cajus începu să 

de Catullus:
„Tineri, eu sînt acela a căiu-1 iuR-i^

grosolană este sculpta^ltU1aăa care am
Ti sînt care am 

aceasta
cura ţărănească. lăi ^
fertilisat acesta grădina, ei ^ 
făcut să prospereze, din an si tres-
rustică colibă, acoperita sărace lo- 
«». incmcatft. SUpA»»
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cuinţl, tatăl ca şi fiul, ’ml dau o îngri
jire pioasă şi me socotesc ca zeu tute
lar ; 1) unul ’ml aduce, fără încetare, bo
gate ofrande ; fiul seu, cu mâna lui tâ
nără, culege erburile cari năpădesc în 

sanctuarul meu micuţ : el împodobeşte 

chipul meu, aci cu coroană pestriţă de 

flori colorate, vestitoare de primăvară, 
aci cu spic de grîti plăpând şi cu vîr- 

furl verzi, aci cu prune violete si cu 

maci auriţi (XIX)
.... Si serbarea urmă vibrândă de pa

timă : orgia nebună se desfăşura sub pri
virea Priapulul obscen şi vopsit in roşu.

După orgie, urmă ospăţul sardanapalic 

şi, după dânsul, sălile spaţioase fură des
chise şi discuţiunl literare înlocuiră ero
tismul floral.

Lumina palida a luneî învăluia, în gal' 
benă chlamydă, această 
în care epoca neroniană strălucea.

Togile vechilor latini, bogate în cute
largi, frumoasele sandale si hexametrul

■>

scenă reînviată

1) Priap
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heladic, dedeau acestei adunări 
mec strămoşesc.

Pe la miezul nopţeî, când a treia ve
ghe începea, sclavii aduseră bogate di
van urî şi orgia luculică a mâncărilor 

începu şi după dansa, când stomacurile 
luni obosite de vărsături provocate si 
de multă hrană, începu să vibreze pa
tima trupească.

Tinerii depravaţi, istoviţi şi beţi, ador
miră lângă curtezanele goale. Odată cu 
revărsatul zorilor, când cerul se înflă
cărează, din susul sălel, căzu o ploae de 
trandafiri peste asistenţa îmbătată şi 
sleită.

, un far-

unul grozavPăreau nişte învinşi al 
i’ăsboiu si care muriseră în spasmul ne
merniciei. alături de frumoase bachante

deşteptă peSunet săltăreţ de nani, 
acest! ultimi soldaţi al legiunilor lui ls-
tar babilonica.

Orgiile, petrecute în gradinele Im P° 

labella, trecu.* dincolo de «idunle “ " 
mărginean si, a rtouM. î» forul Romei'
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creştinii indignaţi, comentau isprăvile 
tinerilor păgâni.

— A fost si împăratul V întrebă 

creştin, ascetizat prin lungi lipsuri 
trecute în rugăciuni.

— Xu ştiu, dar copiii Fausteî au 

băut vinul de Falerne cu fetele Sabur- 
rel. Ani văzut

un
pe-

, eu intrând pe fiii soţiei 
lui Constantin, adaugă un creştin bat lin 
si blând la

— Ce-I de făcut V 
— Să ne rugăm

pnvire.

in tihnă ; numai Dum
nezeu ne poate scuti de asemenea pă
cate.
.1.' t';l.)era departea : gitatia cuprin- 

1 uţ8de cartiere ale creştinilor şi 
* h..(i.*M1.lîl il ailxui împăratului, 
lin 1. <l Înecarea lui Crispus, Constan- 
on-cn *- l “ mtr 0 Staţie continuă şi 
el • h;n!lnn:i l e. Mândeţe dispăruse din 

S(,'n !ll,0uîa seara, privirea lui cruntă
Xinu'lT PeSte C0,iHele Roil,eî-numai cuteza 

vorba si nici Fausta 
supere ; se temea de

să-I adreseze 

11 n voia să ’J mal 
furie nebunavre-o
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care trebuia să se termine prin vărsare 
de sânge.

Complotul, creat de imaginaţia bles
temată a Faustel, părea a ti uitat cu to
tul si, un fel de toropeală stăpânea su
fletul învingătorului de la PonsMilvius.

De multe ori, împărăteasa il prinsese 
rugând u-se înaintea unei cruci şi plân
gând, dar aceste clipite de nobilă du
rere, erau socotite de împărat ca umi
liri sufleteşti.

Tot crucea îl mângâia şi, cuprins 
de nebunie, se îmblânzea, când crucea 
i-se ivea, după cum o văzuse in ajunul 
luptelor de la Saxa-rubra şi i’ons Mu- 

vius.
atunci amintirile cari învingeau 

D-zeuIui apăreaErau ;
■Sclbaticia, si juiterea
strălucită.Eui Constantin ii părea rău despre 
supărarea luîCrispus, şi ii era frică mult 
C:1 ba lista plăzmuise complotul, în care
ti’d său juca rolul principal.

Cât do departe fusese Crispus cies- 
c>it de el, dar avea totuşi pentru dân
sul, o dragoste tainică şi care ii amin-
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tea dese ori figura blândă de 
a Lydieî.

creştină

Nu odată, in tăcerea mausoleică a pa
latului, Constantin văzu apărând în vis 

si trezire chipul frumos al Lydiei. A- 
tuncî el plângea şi cerea ertare.

Triumfător, şişi împărat universal, dîn- 
sul avea momente în care imoralitatea 

îl speria. Atunci voia să se purifice prin 

taina sfântului botez şi chema la palat 
preoţi creştini, 
suri între,ui.

Împăratul 
odată, in timide

cu cari convorbea eea-

inclina spre Arius şi, câte 

- răspunsuri, voia să a*
fiere erezia arianică.

ei'a ingrijată şi voia să pună 

ou noii complot’<lar, participa
şi Ia orgia de la Cajus Dola- 

0 nnpedica mult.
oip^MaiuI toarte supărat pedepsi as- 

palî,tC0Î (*0U1 tl,ierî Şi îi isgoni 

h’austi

din

i, desperată, nu ştia ce sa 1 ‘ 
şi cum să întoarcă gândul soţului ^ • 
Cei doui tineri suferiră un exil de <(
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luni în insula Pandataria, celebră 

crop ol ă de amintiri, unde, pe vremea lui 
August, streluciţî membri aî familiei 
imperiale găsiră grozavă pedeapsă.

împărăteasa se vedea zdrobită ; pe
deapsa dată fiilor e! şi nepăsarea ce a- 

răta soţul ei faţă de Crispus, o făceau 
sa bănuiască multe. Ea credea cu sigu
ranţă că împăratul aflase totul şi aş
tepta. numai momentul priineios ca so 

omoare.

ne-

aflase nimic, dar bănuia 
a bau stei si o voce nă-

împăratul nu 
reaua credinţă 
untrică il sfătuia să nu pedepsească pe
fiul seu,

Împărăteasa
pe hi vestite vrăjitoresc şi 
prin care să poată dispune

it*de *LactantiuŞ
liniştită.

cerului şi
îndurerat, pa-

incctn însă: mergea 
i tăbriai filtre, 

de hnpernt.
mi

si de 
5 In-insoţiţErispus

Aelius, reîncepu 
Me rugile ce ridica 
iui Myriam, sufletul său, nn
j‘en că se mai liniştise Pţ1,111- , < ja-Myriam, tot frumoasă şi tot munci, u

viaţa sa iubirea
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privire, eu perul ei minunat, in care se 

resfirase flacăra apusurilor de soare, cu 

corpul ei superb, subjugase din nou i-
nima timarului creştin.

■>

Durerea lui sufletească se nimicea in
esopul celei mai curate iubiri.

Myriam îl îmbrăţişa si îi culegea, dupe 

buzele lui, suspinul dureros.
— O, Myriam, mult iubită ii zicea 

dansul ; în măngăiala ta, găsesc fericirea 

supremă si. în sărutarea ta dulce, simt 
tremurând întreaga ta inimă plăpândă.

Myriam, .Myriani, întrupare mândră si 
frumoasă, înger iubit si fecioară plina 
de dragoste nobilă.

Sufletul meu, scîrbit de viaţă, prinde 

a gândi la iioui idealuri, când braţul 
teu alb ca si marmora pentelică şi cald 

soarelui primăvăratec, în11ca si sărutul 

cuprindea gâtul.
.Myriam, fruntea ta liniştita, 

nunteşte pacea cereasca 
fragi de câmp bogaţi în 
sânii tei petroşt, căpătâi îi 
tru dureri sufleteşti.

3

, . ’ini a-
ă : buzele talc sînt

iarmiresme, 
fermecat pe”'
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Si. când focul necazului 'mi inistue 

fruntea perul teu. in care se află rătă
cit reflexul tlacărel, ine răcoreşte şi ’ml 
dă viată.

() Minam, Minam, dacă

• • •

nu erai tu,.
me dam morţei pe câmpiile Galieî. 

Miryam, surizând fericită, îî frespun-
dea prin îmbrăţişări calde şi prin fer
mecătoare priviri:

— Crispus, iubirea mea pentru tine 
este vie ca şi focul credinţei, puternică 
mai mult de cât ori ce dragoste. Cris
pus, stăpân al sufletului meu, rege al 
cugetului si corpului meu, ţie me în
chin si me supun.

... Si înfocatele lor cuvinte se^ per- 
deaîi fu ourvtlimia fermecată a sanita
rilor curate.

Dumnezeu 
Klena 
rea Paştilor creştini 
fie consfinţită prin 

Primăvara adusese
viaţă şi
miră şi vie. 
mu setea el.

binecuvânta iubirea lor si 
lui Crispus ca, dupe serba- 

I, dragostea lor să
biserică.

în Moesia, superbă 

întreaga fire învesmântată, te- 
slăvea D-zeirea, prin frn-

ceru
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Comunitatea creştină urma să ducă o 

viată cinstită si rodnică.
3 3

Lactantius, reîntors găsi, în mijlocul a- 
-cestei provincii, traiul care se potrivea 

cu firea sa.
Intr’una din zilele Kalendelor lin Maiu, 

când Crisjms şi Lactantius rătăceau prin 

pădurile din jurul Naîssuluî, cugetând 

la lucruri sfinte şi găsind, îu inima li
niştită a pădureî, potolirea zvîrcolirei 
suHetesti, care-i tortura de la resboiul 
galic şi moartea lui Lieinius, Orispus 

începu să vorbească:
— Pare că ni'am sculat dintr’o lungă 

boală ; răsboiul galilor, uciderea lui Li- 
cinius si cearta mea cu Constantin, îmi 
par nişte vise depărtate pe care le- 
am avut în aiurări şi de groaza mi 
vine să plâng. Slăbiciunea mea sufle
tească a fost consecinţa acestei boli mo
rale.

1 linin cel taner, într'o scrisoare, spune 
■ «mala ne face mai buni. Eu simt că 

' v0S,.'.,<, !lav trupeşte şi sufleteşte:»»
UI V 1 î.1*111* S*‘ozave ine chinuiau în nop
ţile cari precedau 1 ujitelc.
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Dupe judecata mea, treime să fi de
venit mai râu. Boala dată de D-zeu si 

isvorîta din păcate, după cum 
a fost a mea, ne face mat buni.

că Plinius vor-

care nu e

— Nu uita Crispus 
beşte ca un păgân.

— înţeleg, dânsul crede că frica de 
moarte, faptul că omul şi-a văzut moar
tea cu ochii, îl face să se îmbuneze. 
Ml aduc aminte, el zice : „Atunci dânsul 
crede în zei, 
invidiază pe 

soarta nimănui

işi aminteşte că e om ; nu 
nimeni şi nu dispreţueşte 

Cuvintele acestea ne 
autorul lor,arată cât de departe era 

de creştinism. Un creştin, nici odata 
rrar li cutezat să creadă că e neinuii- 
tor, să invidieze sau să dispreţuiască-

— Crispus, zise Lactantnis, cuvinte
tale sînt adevărate, dar nu toţi pŞ*<x 

cugetau aşa, E unul Seneca,
Nerone şi care în lucrările ’-‘ iare, 
l>ie mult’ de noi. Se presupun * ba> 
taină, cunoscuse creştinismul £-1 M

In tratatul
reri pe care, tu şi oi 
le-ar primi cu bucurie.
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Sînt, iubite Crispus, şi în lumea pă- 

gână suflete mari, suflete iubite de D-zeă 

şi care, prin faptele şi sfaturile lor, în 

viaţă, merg pe adevărata cale a Dom
nului.

Iu tinereţe,— 'mi amintesc ca şi azi.—
r> 1

am citit un fragment dintr'o lucrare a 

lui Seneca, în care se vorbea despre li
niştea sufletească. Ascultă numai o cu
getare smulsă dintr'o sută de felul a- 
cesta: „Viţiul este infinit in varietăţile 

•sale, dar uniform în resultatul son; (le 

reaua conducere a sufle
ce creştin n’ar admite părerea

aci se naşte 
tului". 
asta V

Viţiul 

nul singur
ramifică, dar la bază nu sînt mai multe. 
Oamenii dominaţi de vitiu

5conduită sufletească

e infinit, dar în realitate e li
căre roade sufletul ; el se

au şi o rea
h, „mi • • Şi, după cuni ziceai

’ ri 1 ninea sufletească te-a condus 
111 Calm şi Doina.
ştii n? Ulbite’ CrisPus, cum tu, fără să 
stu ai cugetat la fel

APtisul zilei
cu Seneca ?

sosea, cei dout creştini iu•>



175

genuel)iară şi vreme îndelungată, ridicară, 
rugi D-zeului lor.

* *
Zvârcolirile plutoniene, î 

divină, învingătoare si
ni furia lor

5i mândre : puteri
uriaşe si cărora cel veclîî le (lase viată 
şi le întrupase în Heplialstos, despicară 
thalaznrile tliyreniane si, in faţa Campa
niei, departe de terni făcu să 
o stâncă

se nască
care să se ridice spre cerul al

bastru al sudului italian, cu gestul ru
gător al braţului desperat.

I’andataria era blestemată, nimic nu 
creştea pe pământul el pietros. 'Şerpii' 
veninoşi, scorpiile şi tot felul de insecte 
rele, populai! acest colţ vulcanic, menit 
să dispară sub valuri cu aceiaşi iuţeală
cu care apăruse.

insula aceasta pustie, lungă şi lată de 
v,,e-o doui kilometri, slujise' de multe 

drept loc de exil pentru membrii 
familiei imperiale. In vremea principa
tului augustian, Li via îşi găsi aci poţo- 
iicea patimilor sale bolnave şi, imperiul 
Scăpă de o femee, care tăvălea în noroiil
Purpura împărătească.

ori
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Era insula aceasta loc sumbru de is
păşire cruntă. Se povesteau legende fio
roase ; prisonierî morţi de foame şi uim
eaţi de monştri marini.

Stâncă goală, de ori şi ce vegetaţiune, 

era incandescentizată de soarele sudic; 
singur muşchiul rîpelor, creştea şi în
verzea unele părţi ale Pandatariei. ’

Constantin porunci să se ridice, în 

nordul insulei, o căsuţă de piatră. Nă
luca unui grozav exil, începu să chieme 

l)e mulţi din lumea Romei. Această mică 

locuinţă servise pentru fiii Faustei, cari, 
dupe doue luni de pedeapsă, so reîn- 

toarseră in Roma.
Atunci începu una din acele fioroase 

urzeli care, în istoria hunei, sînt puse a- 

lăt urî de marile isbânzi diplomatice.
Fausta, prin oameni cumpăraţi, reuşi 

să compue un mare complot fictiv şi în 

care Crispus apărea ca şef; aduse oa
meni din Moesia pe care-î corupse, cu 

"!ai'. Sl.ime (ie bani şi cari fură bucuroşi 
să nimicească liniştea unui tânăr cinstit 
şi iubitor de pace.
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Ee astei dată Constantin 
Cnspus voia 
porunci

era convins: 
moartea sa şi, fără a gindi, 

ţi a importarea ţiului seu în jn- 
mi a 1 andatana, pe timp nelimitat.

i-austa nu era mulţumită.; isbutise 
numai pe jumătate.

Viaţa lui Cri,spus se scurgea lină si. 
dej tarte de zvîrcolirile vanitoase ale lu~ 
•mu politice; de abia începuse, prin rugi 
si prin iubirea luî Myriam, sa guste din 
acea pace creştină pe care o oferă re
ligia lui Isus adevăraţilor credincioşi.

Exilul, poruncit de Constantin, îl smulse 
din mijlocul dragostei tutulora. Comuni
tatea creştină începu să murmure şi să 
ridice vocea contra împăratului.

Crispus căută s'o împace prin vorbe 
pioase, spunând că numai D-zeu îl va 
da fericirea supremă, iar nu un simplu 
muritor care se intitulează împărat.

Mir vani crea ca şi moartă de groaza 
si durere, iar bătrâna Elena, vedea, m 
acest exil, încă una din crimele ne u
nestf ale fiului el. Ea trimise un eiai 

5 12
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iiic să ceară ertarea iui ( rispus trebui 

să părăsească Moesia pentru sterila rocă 

thyreniană.
Ultima noapte petrecuţii cu ai sei. iii 

dureroasă. Lactantius plângea, iar Ae- 

lius ameninţa pe împărat. Crispus îî 
mângâia cu generoase cuvinte :

— A sa voeste I>-xeii:el nu dă sufe- 

riale de cât celor care le pot indura. 
Încercarea aceasta crudă o voiţi suferi 

cu seninul în privire. Oare iu Panda- 

taria nu voiţi găsi loc de rugăciune? 

Oare credeţi că am să ve uit pe voi?
E dureros pentru mine să me despart 

de tine Lactantius, de la care am pri
mit explicarea religiei noastre : de tine 

Aelius de la care am invetat să tiu mă
rinimos; de tine. buna mamă, care ai fă
cut din mine un creştin cucernic, si de 

tme, frumoasă logodnică, Miryam, iubita 
între iubite.

l’oţi plângeau. Crispus urmă:
Tu Lactantius plângi? 

prin lacrimi voinţa Domnului? 
— Crispus are dreptate, zise Lactaţi-

—- Plângeţi? 
Profanezi
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tins, durerea noastră 

găreaseă divinitatea 

lui. 111ii) bine să ne rugăm. 
— Min am, ii zise Aelius,

nu treime să pin- 
M, in locul bocetu-

nu-i cu pu
tinţă sa i urmăm. Cu bucurie Pani in-
soţidacă crudul seu părinte ne-

*
ar permite.

I n prietin creştin aduse veşti rele ; 
se spumai că păzitorii cart erau însăr
cinaţi cu ducerea Ini Crispus, aveau să 
‘1 omoare pe drum si să-l părăsească.

Aelius si cu Lactantius se hotărîni să 
urmeze, in mare taină, micul convoiu in 

care si1 aria bunul lor Crispus.
Myriam. de mare durere, căzu greii 

bolna vă si aiurea. Hăt rana Elena., nimi
cită si dansa de supărare, punea toate 

puterile să scape din 
pe frumoasa creştină.

Plecarea neaşteptată 
dăduse naştere la svonuri sinistre şi, 
cum dansul era iubit în Moesia. un în
ceput de revoltă se simţi.

Cercurile din Iîonia erau îngnjate şi 
Eausta profită de aceasta revolta ta sa

ghiarele morţei

a lui Crispus,
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convingă pe iin]M‘rat si mai mult 

fiul lui vocştc să-l detroneze.
Cu plecarea Iul Crispus, durerea stă

pânea cu totul casa bătrânei Elena. Nu 

mai se auzea rîsul fericit al luiMiryam
si nici şoptit curat de nobilă dragoste.

*

ca

* *
1 )upe un an de grele chinuri, Cris

pus ertat. se reintorcea în Moesia. De 

abia desbarcase in Istria si un trimis 

imperial. îl opn la Pola.
împărăteasa reuşise din nou să con

vingă pe Constantin că fiul şeii este vi
novat.

El. zicea Eaustu. voeşte să te o- 
moare si tu il erţi.'Mi este frică: merge 

din nou în Moesia si va rescula pe par
tizanii săi. Intr'o bună dimineaţă vom 

fi ucişi amâiidouf si dânsul se va pro
clama ca cesar.

— Muma mea, răspunse Constantin, 
asigurat că e nevinovat.

— Nevinovat ! Două comploturi pe 
care le-am descoperit şi tot eşti convins 

de cinstea şi iubirea lut.

m a
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Şi Fausta
reconstituirea infamului complot. Timp 

de şease zile, împăratul ascultă tot fe
lul de mărturii mincinoase si care tre- 

convingă despre vinovăţia lut

reîncepu să lucreze la9 • •

buiafi să-l 

Crispus.
Multă oameni fără de căpăteiu, cari 

în Moesia mureau de foame sau tur
burau liniştea prin fapte necinstite, de
filară prin palatul imperial, spunând că 
în adevăr Crispus. a pregătit în Moesia 

■o revoltă si că nimeni in Naîssus nu a
mai rămas credincios lui Constantin.

Veniră apoi soldaţi cari luptară în 

Cal ia, culeşi de prin închisori şi veseli 
că puteau ti liberi, minţind pe împărat. 
Unii, cari se resboiră contra lui Licinius, 
spuneau că au auzit, pe Crispus com
plotând cu Licinius.

In această vreme 
duse o mişcare în favoarea lut Crispus, 
deţinut, la Pola.

Fausta exploata în favoarea ei această 
nemulţumire şi reuşi să ponegrească şi 

nefericitul fiu al Lydiet.

în Moesia se pro-

mai mult pe
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Jn acest timp, Miryam porni sprePola, 
spre a împărţi, împreună cu iubitul el, 
moartea pe care dansa o aştepta să pună 

capăt existenţei îndurerate a logodnicu
lui şeii.

Hiena gârbovită de ani si durere, a- 

dănc lovită, căuta, prin rugăciuni, să mlă
dieze voinţa cerească si să-î scurteze 

viata. Lactantius. scârbit de voinţă, du- 

cea trai ti de pustnic si blestema întreaga 

lume, iar Aelius, temperament aspru de 

soldat, cuteza să desaprobe pe Cons
tantin.

Myriam, însoţită de Aelius, sosi în Pola. 
Hra tot frumoasă; tigura-i, slăbită, purta 

masca grijulivă a unei mari dureri.
Nu putu cu nici un preţ să vadă pe Cris- 

pus. Atunci chinul i se mări şi mai mult, 
I)-zeu a iubito; insă-si unul din acei 
nemernici cari, pentru bani, spusese ne- 

adever, cunoscând pe Miryam, o ames
tecă şi pe dânsa în complotul Faustei. 

J,l<iruilcă împărătească o culese din
temniţa unde 

o viaţă prea cinstita.
străzile Polei 

Crispus ispăşea
si o svîrli în
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Întrevederea dintre cei don! înamo
raţi a tost mişcătoare, şi fericirea ii făcu 
să uite dureroasa lor situaţiime.

Miryain, zicea Crispus, murim îm
preună. Sint fericit că amîndoui vom in
tra in regatul Domnului.

Dragostea noastră va ti scut de bronz, 
contra loviturilor ce avem să primim.

dun fost fericiţi şi să mulţumim 
nilul. Viaţa e fericită, când îi-zeu ţi-o 
mulţumeşte si nu atunci când e bogată 
în ani. Noi am putut gusta din cel mai 
frumos trai fi: iubirea noastră nu o in-

ce-

tfilnim Ia mulţi. Viaţa cea mai lungă 
este aceia caro se urcă pane la înţe
lepciune.

Mirvam, in dulci îmbrăţişări, cautasă 
facă si mai fericită această clipită de 

nobilă resemnare. 1)
U

De la edictul din Mi lan, religimiea 
creştină suferise mari schimbări. Înce
puse unii episcop! sa atinga dogma şi sa

se vedea :1) Pentru partea istorică a 
.Eusebius = Vie de Constantin.
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susţină păreri greşite. Creştinismul. tin
zând să devin o lege morală universală, 
trebuia să primească un regulator defi
nitiv. Erezia lui Arius apărând in Ale
xandria, Constantin era decis să con
voace un mare sinod ecumenic.

Oraşul Xicaea in 1 îitl»vuia, fu desemnat 

in vis împăratului. Asia, care fusese a- 

leasă de D-zefi ca patrie a noul' relinimu 

fu şi de astă dată preferită ca să dea 

ultima conduita credinţei lui [sus.
Nicaea era o cetate fără insenmătate. 

So (b'osibea insă. printr'o credinţă curată 

şi prin înalta moralitate a celor cari o 
locuiau.

Cn edict imperiaCconvocă sinodul. La 

el răspunseră 31 s episcopî. Constantin 

veni si dansul, ca să prezideze această 

stântă adunare.
\ eniseră patriarhi bătrâni si 

abea vedeau.
Veniseră oameni sfinţi, — 

gândul si aveau în urma lor o viaţă de 

jdlde nobile si generoase.
Întrunirea fu măreaţă.

cari de

cari citeait

Arius se afla
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si dansul :
5 era în anul 325 nil bătrân
ean> impunea, respect, purta sutană sim
plă Şi fi.uura ii era slăbită de trai ii pe- 

trecut în lipsuri. O barbă mai mult albă 
încadra figura luminată de doiu ocliî 
strălucitori de inteligenţă.

Era stăpân pe curentul seu si se bu
cura in Alexandria de multă iubire. 
Sfânt, prin viaţa dusă. şi un erou prin 
tăria convingere!, avea să ducă luptă 
mare : totî episcopii nu-1 aprobau şi-l 
numeau eretic.

Arius era. fără îndoială, cel mal de 
al sinodului, atât prin 

in vorba lut elnc-
frunte membru 
înfăţişare cât şi prin 
ventă!

Conciliul, început într'o luni, primi 
biiu'ciicântarea dată de cel mai bătrân 
episcop. Constantin, cart' îşi luase titlul, 

maxiimis, prezida aceasta.
de pontifex
luciii adunare.In sală doninoa o mare tăcere când
Arius luă cuvântul; şedea, în fundul să- 
îeî, jie o estradă anume ridicată pentru 
'oratori. El jncei>ii cu o voce blândă şi 
totuşi având in ea mustrări aspre :
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— Sîntcm, du pe b25 de ani, de la 

naşterea Mântuitorului nostru şi mari 

schisme sgudue biserica lui. Seninul cel 
mai curat ar ii trebuit să ne înconjoare. 

Credinciosul ar ti trebuit să vadă în no! 

sufletele care 'I păstoreşte, pildă nobilă 

si generoasă. Discufiunile teologice sînt 

lipsite de pacea necesară şi episcopul 

este silit: să se coboare în arena lupte
lor vulgare.

Când biserica creştină porni din Ca- 

lileia, dânsa nu cerea la nimeni supu
nere la un canon anumit. Isus a cerut 

cinste, virtute si dragoste, fată de D-zeul 
adevărat., dar nici odată n’aimpus drept 

credincioşilor să urmeze părerea unora 

ce se zic preoţi ai credinţei cele nouă.
Credinţa creştină este liberală; numai 

păgânismu! porunceşte, celor cari îl prac
tică, supunere oarbă. Isus lăsă pe om 
sa se convingă si apoi să creadă. Libe- 

sufletuluî de cătuşul păgânismulul 

se datoreşte creştinismului.
Cristos ne permite să cercetăm, pen

tru ce voi, car! slujiţi biserica Iul, »u 
ml daţi mie voe să cred si să cercetez ■

raiva
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\01\‘ se ve înapoez sutana de epjs- 

f ']> / V oiţ-i sa redevin simplu pustnic ?
împlinesc dorinţa, clar nu nil luaţi 

putinţa de-a cugeta liber. Eu cred că 
:■ nil este dintr’o materie analoagă 
latul. El si Tatăl

Ve

cu
au o. esenţă divină

analoagă, aniandouî sînt de natură di
vină, amândoi sînt egali în cuget şi forţă 
dar im purced dintr’o aceiaşi esenţă."

Fiul e trimis pe pământ şi întrupat 
în corp omenesc, e adevărat; puterea 
lui e aceiaşi cu a lui D-zeii, dar mate- 
ria din care a purces e diferită cu toate 
că-î analoagă cu a Tatălui. Părerea a- 
ceasta inii pare mie dreaptă si cred că 
nu micşorează în nimic maiestatea di
vinii a Mântuitorului nostru.

Părerea mea ir am 
păstrat'o numai pentru mine. Dardînsa
a pătruns în

răspândită), am

comunitatea creştină pe 

păstoresc. Mulţi au primită), euoare o
n am impus’o la nimeni.

Pentru asta, sînt numit eretic sjhii 

rătăcit al bisericel ? O simpla pot
ii numită schismă. împăratul Cons-poate
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tantin, care înclină spre creştinism 

desaprobă
Cuvintele lui Anus produse o emoţi- 

une adâncă. Intre,uni consiliu, aştepta 

•combaterea epicopului Alexandriei. 
Locul lut Arius fu luat de Sf. Atâ

rne

misie, în acest timp, simplu diacon; 

bărbat cu privirea aspră ce păşea spre 

al 40-lea an. Dânsul începu :
„Sfânta treime, creştină, primeşte o 

negare prin teoria susţinută de Arius. 
Daca Mântuitorul nu este dintr'o ace
iaşi materie cu Tatăl, atunci se stabi
leşte o deosebire între el şi Fiul seu. 
Arius nimiceşte sfânta treime, căci daca 

dânsa nu-I purcesă dintr'o aceiaşi ma
terie, numai poate avea fiinţă. Si Mân
tuitorul nostru, executorapare ca un 
al voinţei divine. Părerea lui Arius este 
o mare greşală si pe care disciplina 

pedepseşte.
Duca fie-care am avea teorii asupra 

• dogmei si divinitate!, unitatea religiunel
noastre piere şi credinţa nobilă a lui 
[sus, se fragmentează în’ mii de erezii.

creştină o



Universalitate;i creştinismului 
cleşte cu particularismul 

caracteristica păgănismului. 
Părerea Im' Arius

se înlo
cui 'e formează

A ^ nu numai ca treime-
înlăturată, dar chiar pedepsită cu cea 

mai mare asprime. Dacă Arius cugetă- 
sincer, e un rătăcit şi e de datoria noas
tră săi aducem pe calea adevărului; de 
nu crede ceia ce spune, este făţarnic şi 
un ambiţios.

... Şi biserica creştină pedepseşte pe: 
ambiţioşi şi făţarnici14.

('uventuî Sf. Atanasie produse o im- 

jiresiune profundă.
Arius urcă tribuna spre a răspunde:

explicat liniştit ceia ce cred. 
mă atacă cu răutate şi mă nu- 

Părăsesc consiliul. şi e- 
cufund în sărăcie şi în 

fi vă aibă

..Ku am 
Atanasie
meşte făţarnic, 
piscopatul: mă 
pustnicia deşertului. D-zefi că
in pază44.

Si cu g, făcu semnul bi-gestul larg• • •

ţie. bătrenul eretic apăru mare si M ■



1!K)

Mulţi dintre episco]>i plânseră şi toţi 

admirării acest suflet care ştia si- pună 

credinţele lui, mai sus de cat vremelnica 

ul orie terestră,
Arius părăsi consiliul si se redute stu

diilor sale iubite.
Sfânta adunare se sfârsi. fixând doţnna 

creştină si blestemând ideile, lui Arius. 
Tot acest sfat, compuse simbolul cre
dinţei în care Fiul este arătat consub
stanţial Tatălui si dote la iveală > de. 
canoane privitoare la disciplina biseri
cească. Constantin defini sigur rolul săfi
in afacerile Bisericoi. zicând că este. nu 

fel de episcop, pentru lucrurile din a- 

fară. împăratul în taină aproba pe Arius. 
căruia iî si trimise mari ajutoare.

I > i.seri ca apărea, du pe acest sfat, ca 
un singur bloc; totuşi arianismul infio- 

rea in diocesa Alexandriei, unde număra 
mulţi partisani.

Constantin apărea, in ochii creştinilor 

‘‘ari nu cunoşteau viaţa lui. ca unul din
tre cei mai mari creştini, 
se impumi, bisericoi lui Isus.
creştinească.

cari a ştiut 

o disciplină
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Creştinii din Moesia socoteau, 
'■-•"‘o împăratul îl clase religiunel

ajutorulPe creş-
o minune cerească: unii credeautine,

că' a început se se poc-ăiască, i 
cari' formau marele număr, vedeau, In 
creştinismul imperial, un act de mare 
dibăcie politică.

iar acei

*
*

Cnspus nu putea li uitat: Se semna
lau numeroase mişcări de simpatie, cari 
dovedeai! căi de curată fusese viata a-
cestul tener creştin. Lactantius, zdrobit 
de durere si neputănd se facă nimic, se 
reîntorsese în Naissus, unde spera se 
atiofştiri mal bune, cari însă nu mal 
puteau sosi, de oare ce complotul Faust-el 
prindea, din ce în ce, mal mari puteri.

Vestea convocare! consiliului nicaeian 
îl lăsă nesimţitor. După părerea 
oamenilor investiţi cu puterea terestiă 
de episcopl, le era dat să disciplineze 
religia dată do D-zeîi. Arianismul, zicea 
Lactantius, este o părere greşita, dar 
nu treime să ‘I persecutăm. Dacă este 
o doctrină adevărată D-zeu. cu toate

sa, nu



] 92

o va face se triumfe:sforţările noastre, 

de este o erezie, ea va 

Creştinismul a
ratat: fiind insa religiunea cea

el a esit plin de isbândă din

dispare singurii: 

fost atât de multperse-
ade-

verata, 

chinurile neroniane.
Pesbaterile consiliului si ]»e(lepsirea

lui Aldus, atrase atenţia tutulor spre
r.itliymia. Despre Pola si Crispus. rare
uri se vuai vorbia. la Roma. : totuşi se•>
lucra la alcătuirea de noui probe false 
si cari aveau se decidă omorârea lui.

Constantin era gârbovit de o viaţa 

prea zvinturată si putea să moară mi
rând. Cândul acesta chinuia mult pe 

Fausta si voia să grăbească uciderea 
lui Crispus, spre a putea proclama pe 
riii ei ca succesori la tronul Komei.

Convocarea consiliului, fu pentru dînsa 
un nou prilej favorabil. împăratul, pără
sind Roma, ea putea în plină siguranţa 

să alcătuiască infamul si criminalul or 
complot, in unire cu miserabilî ]>e care 

cumpărase cu bani luaţi din fiscul im
perial.
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împărăteasa era foarte mulţumită şi 
'■(■dea în isbânda planului seu. Aştepta
enirea lui Constantin ca să desfăsure

* . î»a. re pregătise, eu atâta erija si elud- 
lî. 1)

#

JCmebius : Historia ecclesiastica.
HronVr: L’Kglise romaino Con In.sO-u 

ard) Lc triotnjhe do 1 M'-s0- 
Puni' Jlistoirc do 1’Kgli.so. Io





Epilog

Viaţa, chinuit de mar! suferinţe, a- 
voa sii se sfârşească pentru (’rispusa. Pa
cea eternă a celor drept!, avea să ’l 
primească in sânul ei.

Pe la sfârşitul anului 326. .judecăto
ri! trimişi de împerat sosiră în Pola. Cu 
o! veneau si zilele triste ale toamne!. 
Xoembre melancolic cernea, peste frun
zele pălite, si viatul rece al nordului, 
ridica valur! cotropitoare. Coasta dalrna- 
tina jiărea ca pedepsită de vre-o mână 

nevăzută.
Adriatica plină de tiialazur!, plan,nea

îmbrobodităalătur! cu întreaga natură 
în zăbranic de groş! nouri.
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naivitatea, lor. isi am este- 

bocetul melancolic al plo-
Crestinii, in 

caii plânsul cu 

iei autumnale.
Spre finele lui Novembre, Grispus ora 

condamnat la moarte şi executat prin 

otravă.
Corpul lut tânăr si curat, găsi linişte 

in desişul unui tufiş de pini de mare, 

tineri si ei. ca şi cel pe care il umbreau. 

La murmurul blând al Adriaticcî si subs
mângâiala velitului sudic, Grispus avea 

să se bucure de fericirea eternă.
Myriam nimicită de durere, înduioşase 

pe nemernici’ cari ascultară de porun
cile Lausteî, şi iii găsită nevinovată.

Grispus lnniştit primi moartea. La ju
decată fu tăcut si nici nu voia să se a- 

pere: se ruga numai pentru ertarea lui 

Constantin.
LI muri ca un creştin. Ca unul ce era 

aruncat în gura leului din coliscurile 

Romei, ca Isus bineciivîntâiid, ca cei mai 

sublim martir al reliuiunei creştine.
cari il ucis era, mâhniţi, priveau 

cu admiraţie cum ştiu să moară cei caia
Cei
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S(> im’esimniţează in cohortele sfinte ale 
armatei creştine.

(and se despărţi»! e Myriam, el ii tri- 
nnse o Inng'ă sanitare 
lacrimi, Iară bocet 
blând să 

I tonimilui.
I>u])c* trei zile de Ja desincarnarea sil

nică a Ini (’rispus, Myriam fu găsită 
moartă, culcată pe bucata de pământ ce 
cuprinsese pe iubitul ei.

Parca ca voeste să încălzească inima *
lui răcită: părea geloasă de pămîntul 
care-i furase mult iubitul.

din privire si, fără 

. sgomotos. se pregătea 
păşească in ('ternul imperiu al

Dumnezeu a iubită) si. într'una din ru- 
gile ei, când venise să res.ee. iiori bo
gate peste momentul lui Oispus, o luă

logodnicul ei.la dânsul ca, împreună cu
bucure de vecinica pace şi fericire. 

Lactantius, îndurerat, părăsea Pola şi 
bătrânei Elena, împreuna cu Ac-

sa se

ducea
lins, vestea ci ui >Icî crime.

străbateMultă vreme, puse pentru a 
ducea 1 ci horna.drumul ce
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Când pătrunse in sfânta cetate, ielele 

Iul Marte ale anului' 327 începusem să 

aducă, pe aripi de dulci miresme, cald 

aer de primăvare.
Aeiius voia sa ‘si vadă stăpânul, cel 

cu care luptase la Pons Milvius şi la 

Saxa rubra.
— El treime să ti murit; cel ]>e care 

Fam ve/.ut eu în luptă era un suliet 

cinstit.
AF ae-va trebue să ocuj)e tronul 

creştin al Home! Vreau să-l ved. mer- 

geţi. zicea celor de. Ia palatul imperial, şi 
spuneţi că un legionar de la Pons-Miî- 

vius, voeste să-i vorbească.
Aeiius era bătrân, prost îmbrăcat. pă- 

rea un cerşetor care îşi petrece viaţa 

in lipsuri şi rătăcire.
împăratul îl primi. In mijlocul splen

doare! regeşti. Aeiius părea romanul 

catonian care venea să protesteze con
tra decadenţei imperiale.

(Constantin ist recunoscu soldatul vi
teaz.

- - Ce-i Aeiius V
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— Am venit să-ţi' spun ca ai omorît 

un nevinovat. Orispus, fiul teu, era creş
tinul adevărat.

Dacă tu eşti împăratul pentru care 

am luptat, dacă tu eşti Constantin care 

la Saxa-rubra adora crucea, ai fost un 

falş creştin si un nemernic criminal.
Sas

Si, înainte de a se trezi împăratul din 
uimire, dalele, care primiră sângele lui 
Licinius, pentru a doua oară, erau îne
cate de sânge.

Aelius îşi înfipse spada în pântece şi 

l)-zeu îl primi in împărăţia sa.
El murea ca şi Cato din Utica. El era 

ultimul roman si cel d’ântâiu legionar 
al Romei creştine.

Şi azi călătorul care trece pe lângă 
vechea Foia, la o mică depărtare de o- 
raş, poate să vadă o piatră funerară cu 
o inscripţie ştearsă, şi pe care epigraful,
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