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PREFAȚIUNE.
„Cunoscinţa

de sine
Și independinţă.

conduce

i

pe: individ

la. perfecţiune

“Uni popori, carele se cunâsce pe sine după! istoria Sa,
religiunea sa şi datinele sale; e capabilă de o cultură na-

ţională, şi prin acâsta își face viitori may. buni,
Unil

scriitori

străini

ne-ai

denegati

continuitatea

naţio-

nalității romane
sistența n6stră

de la coloniile lui Traiani în Dacia, Şi eneîntreruptă în - patria nâstră veche. Al
învățați străini ne-aii atacată naționalitatea chiar Și în 'datinele populare, adecă. în cultulă familiară, 'impunându-ne

deilăți străine şi cultă primită de la alte popâre.
Aceştia

din

urmă

ne-au

atacată

Uni

vai

tare. romanitatea.
naţională ; prin amalga-

poporii își pâte perde
' limba
misare, dar. cultulă: familiară, susținută: prin: felurite datine
strămoșesci, nu-lu perde, -saă numal în . parte mică, și acelui cultu: remâne unica legătură de il de any între strămoș

și nepoți...

„Aceste sunt

motivele

datinele și credințele

e

ce mau

poporale

i

îndemnată ca

ale cultului

să culegu

familiară

alti

.

PNI
1A
Româniloră,

şi prin

acâsta să contribuesci

de sine a lori, şi să apării romanitatea
reni,

căci aci se pâte cundsce

lui, vița

la cunoscința

şi pe

acesta

mal bine originea

te-

poporu-

lui, și tote ideile şi secretele lui.

Acestă

terenii până

țaţii noştri.

Sunt

acum a

mulţi

ani

de

fostii

necultivatii

de

învă-

când

mă

cu

cule-

ocupă

gerea și studiarea datineloră române: de adi, şi am lucrati
opulă.
dacă

Datinele însă
sunt

studiate

preţulu

și esplicate

tele lori.
In
buia

au

vechie,

şi alori

românescii

după

originea

și

elemen-

romană

creștine,. pentru

că nu-

se pâte demustra ce e elementi

vechiii, ce e curati creştinii, — şi in unele

datine, ce .elementii

„ligiunii— sa

la acelă resultată, că tresărbătorilori şi datineloră

religiunii

mal prin ajutorulă acestora
curati

destinsi

Ma

acestă studii am ajunsă
să premârgă
: cunoscința

romane

loră

romanii

vechiu — fără de canalulă re-

încreștinati, şi ce elementă

creștină sa. în-

păgânitii?
În acesti studii
e destulu

și la acea convingere, că. nu

şi nu e practicabilă, ca să începi de a dreptuli

cu «sărbătorile
teriă să

am ajunsi

și datinele române de adi,» şi îiă ce ma-

o esplici

numai

de

loci,

pentrucă

astii-felă
: ași

cită numa! frânturi din mitologia romană vechie și din religiunea creștină, fără ca cetitorulu să aibă idei curate despre
sistemele acestori culturi, și fără ca să fie deplini orientati
în legătura celorii vechie cu a celoriă de ai, Pentru acâsla, în
interesulă sciinței și a literaturei române, am lucratu încă

d6uă opere, car

să premârgă

s&rbătoriloră

și datinelori

române de adi, şi cari sunt menite de a forma tomulă [iii
“şi.alu

II-lea.

TOMULU Lit.
Sărbătorile

Mitologia

şi datinele

romană vechie

romane

rechie,

am organisat'o

„i

întreo sistemă

n6uă, după carea

nu 'se află opiu nică în iteraturele

ine. Am

primiti

sistema

calendarie

qi cu s&rbătorile,

datinele

Şi: cultul familiari,

de a merge

dar acesta: are numai
Ei

nu numai

âcută încă șese,

di “după
_

Idea originală adevârii, e-în
anului.

Stră-

precum

cu cultulă publici.
vidiă,

i

am

pentru

şi
E

«Fastorum Libri» ay lut Oşese cărți, pe

îhdepliniti

şâse

luni ale

acele: șese, mal, am

lunele rămase.

Tomuli

primă stă din părţile următbre :
Şi
1. Sărbătorile: stative cari Sau: ţinută: în lană și di :ho:

tărită.

iu

2.: Sărbătorile

conceptive.
sai mutătore,

în lună hotărită, însă diua
lunei,

ori Sa

lori sa. prevestită

ţinut la ocasiuni.

.

3. Ludi, (jocurile) publici, asemenea
lună,

orl la ocasiuni.

4. Datinele

la începutul
:

ta

cu dile holarite în

|

Dă

la nascere, :nuntă, şi ta. morți.

5. Noţiuni despre mitologia
Dacia,

cari sad ţinută

|

dacică ȘI romană! vechie - în

din cei primi secol păgâni. .

TOMULU ali II-lea.
Sărbătorile creştine veche şi de adi cu cultulii şi datinele lorii.

Premiţendii istoria epocei începutului religiunii
şi sistema
tema

calendarie la creștini, opulă

tomului primu.

Fie. care s&rbătore

e lucrată

creștine
după sis-

e pertractată isto-

i
rice, și ast-felă se demonstră a fi de origine
chie, ori ebraică,
creștină.

ori din alti cultă orientală,
|

romană
or

ve-

curată

In, cultulă şi alte .datine creștine, sau luati în considerațiune Și diterințele ce există în cultulă și datinele pisericel romano- catolice și reformante anume la unele pop6re.

“TOMULU ala II-lea

|

„Sărbătorile române păsâne de adi cu cultulii şi datinele lorii.

“Aceste sunt asemenea
păgână

a poporului,

lindariulă

tomului

organisate' în sistema

calendariă

carea :mal în tote se nimeresce

cu

ca-

primu.

În esplicarea lori se face provocarela materiele din tomurile premise, şi. ast-felă demostrare chiar pentru originea. lori.
- Iei colea

treci — precum aflu: de: lipsa — și la datinele
de asemene natură a altoră -popâre, anume: slavone şi
germane, etc., pentru de a arăta diferințele, și ast-ieliă de
a demustra romanitatea cultului familiară românescă.
Nime altuli, până când scrii aceste,
nu a ajunsă de a
cunOsce

așa

de afundă

Nimică alta 'psle

secretele vieţi! poporului noslru.
fi:o fântână mai bună pentru naţionalisa-

vea literaturei nostre de. câtă tomulă acesta şi celă următoră.

"TOMULU

ala IV-lea

Elementede mitologia

-Acestă

opă e de sine stătătoră,

daco-romană,

dar are legătura sa de-

-osebi cu tomulă ală:lll-lea, în câtă totu aceleași ființe și

vij

elemente

mitologice

sati

pertractată

din

altă

punct

vedere.

'de.

Isv6rele sunt încă : basmele (povestile), tradițiuni
le, poesiile, farmecele, descânlecele și supersliţiunile
poporale reTOmâne.

Aceste patru tomuri

fomâză

unu

materiali de

80—90

de câle lipărite.

Dacă când-va s'ai puluti asemena atari cărți cu așa numilele cărți sibilice pentru poporului românii, atunci sunt
acesle, în specie cele două din urmă.
- Nu cumva şi aceste sunt destinate ca să ajungă s6rla
celorii

sibilice?
Dr.

Oraviţa 1874.

At.

MM. Marienescu.

_SERBĂTORILE

DATINELE ROMANE
VECHIE.

INDICE
LPP

Pag,

Prefaţiune . ......
Călindariulă romană vechii ,
Sumariulă sărbătoriloră şi ludiloru,

iij

26

PARTEA|
SERBĂTORILE

Ri

PR Soeumo

Î. In lanuariă.
2. In Februariti
In Martiă.
In Aprile.
In Maiă .
In luniă ,
In luliă .
In Augustă .
In Septembre
În Octombre.
. In Novembre
. În Decembre

STATIVE.

- 38
58
81
113
135

1153

169
183
203
211
224
227

.

PARTEA
Sărbătorile

II

mutătâre.

257

PARTEA
Ludii în genere

II

și în specie .

PARTEAIV
.

305
314
333

ze

. Datinele la nascere
Datinele Ia nuntă.
Datinele la morţi.

ADAUSU
Noţiuni

despre mitologia dacică, și română vechie

în

Dacia

.

349

CALENDARIULU ROMANU VECHIU
PRESTE TOTU, ȘI IN CULTU.

I. ANULU.
Calendariulă
carea
într'o

romanii vechii portă caracterului r
eligiunir de statu,
în decurs ului seculiloru dintr'una începulu
simplu s'a desvelita

sistemă

In diferite
Sa

aședatu

măiestrita,

timpuri an
mărimea

fosta ani diferiți, și au
și împărţirea anului.

trecuti

seculi

până.

:

i. Anulii înainte de Numa

Pompiliii,

Intru începutu a fostii anu de lună (Lana) și
a fostii compusii numal din 10 luni (menses) cu numele : Martius,
Aprilis, Maius, Iunius,

Quintilis,

Sextilis, September, Octomber și December.
December luna
a 10-ca și cea din nrmă arâtă mărimea anului
. Anuli acesta numără
numai 304 de dile, și nu a corezpunsi
nici întorcerii lunei, nici a

sorelui (1), -

i

|

(1) Ovidiu, Fastorum Libri 111, v. 120, Mensibus
egerunt lustra minoria dece

Annus erat decimum
Berlin, p. 318.
Aiarien, Jlitol,

cum luna receperat orbem etc, Populiă
ăre Astronomie

Mădler,

W

ov
vov ov

pui

2, Anulii Jul Numa

Numa,

alu doilea rege ali romanilorii, parte a reformatu institu-

țiunile vechie,

a rcorganisatu

cu religiunca,

nainte,

de mai

a lărgită anului

și Februariu,

— și fiindu-că calendariulu era
nouc,

parte a întrodusu

în strinsă legătură
Numa

Pompiliii.

și calendariulii.
lunele lanuariu

adăugendu

ca luni de încheiarea anului, adecă remânendu Martiri

ântâia lună a anului (2).
Anul

lut Numa

a fosta anti de lună,

42

luni, adecă

de câte

nouă peste anti, şi pentru acâsta avea numai 355 de dile.

ori era luna

3. Anulii

Decemvirii
regularea

cu

la an. 450

anului,

decemvirilorii,

ant. Cr.

făcură proposiţiune

pentru că în urmarea

interealării,

de lege pentru
prin

care anulit

de lună să se aducă în consonanță cu celu de sore, sa făcutu confusiune, — și s'a otăritu ca lanuariu

să

fiă ânteia lună.

La anulu 153 ant. Cr. (601 a R.) calendele Ianuarie Sai pusi din

partea statului, de locui după diua cea mai scurtă (21 Dec.) ca și
începutulu

anulu

(3) adecă
anului

nou, —-dar

diua

cea mai scurtă se

“credea în 24 Decembrie.
4, Anulii

lui Iuliii Cesare,

Neordinea ce a intrată în calendariu,
să se îngrijâscă de regularea

a silitu pe Iulin Cesare

ca

calendariului.

lulii Cesare la an. 47 ant. Cr. era Ponltifice Macsimi, şi a leia
ră consule, și el a ceruti sfatui de la Sosigenes, unii matematici
+

sccundus.
(2) Ovidiu F.L.14. Martis erat primus mensis, Venerisque (Aprilis)
sacroquoque
tu
anni
ullimus
fuit
veteris
II. 49. Qui sequitur Janum (adecă Fehr.)

rum 'Termine, finis eras. Aci se înţelege serbătârea Terminalia din Februariă.

gen
(5) Preller R. M. p.159. Die Kalenden, nachdem kirzesten Tage voin staatswe
hekannte
Neujahrsanfang geworden waren. G. N. Schuller, Kolinda p. £. Und ist

Tathsache dass in alter Zeit das Neujahr auf den 25 Dec. fiel.

SN

re

renumiti

din Egipt, și acesta a dati sfatul, ca cursul lunei să |
nu se iee în considerațiune ci numai alu sorelui, şi a pusu 365 de |
dile, 6 ore și câte-va minute pe anu.

La an. 708 a R. (45 ant. Cr.) sa
că afară de luna Mercedoniu,
dile,

ce se

intercală

mai adausu,
Noembre

adecă

regularea cu aceea,

luna îndatinată de interealave cu 23 de
după serbătorea
orminalia, sa

în Februariu

sai

intercalatu încă 2 luni de 67 de dile” între

şi Decembre, așa

în câtă

anulu acesta era de 445 de dile,
acesta, anulu 708 se numesce alu confusiuni-

sau 15 luni, şi pentru
lori,

începuta

— dar după acesti

regulare, „anulii sa adusa

în consonanţi cu

sistema. solară.
|
|
La an. 709 a. R. (4% ant. Cr.) s'a începuti calendariulă organisati
de uliu
tocmai

Cesare,

și anume

cu 365 de dile, câte-va ore și minute, îne și adi, — și ala patrulea anu să fii cu 366 de dile,

cum

adecă cu o' di intercalată în Februariu (4).
“Toti de odatăsa decis, ca începutului anului reformatu să se
pună pe luna nouă după solstițiului de iarnă (1 Dec.) și așa sa pusi
pe 1

Ianuariu

de

nului noii sâi

adi,

adeci

cu

6

dile mat

«Calendele Ianuarie»

îndâr&ptu de

la decemviti.

cum

era a-

Din 6 dile, cinci se

diceau a fi fosti ascunse în limpulă când Jupiter prunculu a fosta
ascunsi. În

acele

era, întunerecn,

și a 6-a di, la aflarea lui, s'a fă-

cutu amină Tradiţiunea spune : Rhea a năseutii lui Saturnu mat mulţi
prunci,

și fiindu-că lui Satumnu

detrona,

Saturni

atunei Hhea Ia
turnu

i s'a

dat

“și-a înghiţit

ascunsi
să

i sa profețitu,

că uni

pruncii.

s'a

în peștera

înghită

o

pâtră

Când

născutu

de la muntele Ida,
în locului

prunci îli va
Jupileru,

6ră lui Sa-

lui “Jupiter.

In cinci

qile a fosta mpiter ascunsă, și pentru acesta și dilele au fosta ascunse cu eli,—a G-a di a fostii aflată, și de la ascundere ea acâsta se
numesce Jupiter “Latialis. Acesta e legenda elenă, dar după
cea ro-

mană a fosti ascunsi în Latin (lalco= = ascundo) (5).

(£) Mădler Pop. Aste p. 518. E. Kluszinann in Ovidiu. Stuttgart p. IX,
- (6) Diet. Etim, F. Nork. Preller Gr. Myth, I 102.

Ra

IL.

LUNA.

1. Impărțirea în dile.
Anul

a fostă împărţitii în 10 luni, dar de câte

înainte de Numa

|

dile a fosta luna, nu se scie,
erai 12 luni, cu 355

In anulu lut Numa
de

7 cu câte29

6ră 4

dile,

cu câte

31

de qile, și din acele luni,
de

Martiu,

dile şi anume

Februarit a remasii cu 28 de dile. Fiindu-că
în acestu modă nu eşia socotâla timpului anului, din când în când
se mai adăuga, și a 13-a lună, numită Mercedonii, şi peste toli luna
„de intercalare, și se intercala în Februariii după 'Terminalia, înaintea
Maiu,

Iulia şi Oetombre.

celoru 5 dile din urmă (6).
Numa
religiosu,

la acestă împărțire

a dileloru în luni,

scopil

adecă

fară de părechiă,

să fiă numeri

ca, în t6tă luna

acelu

a avuli

29

şi 31 pentru că suntu plăcute deiloră, și numai luna lui Februariii.
închinată Maniloru, să fiă cu părechiă (7).
Iuliu Cesare a adausi lui lanuariu, Sextile şi Decembrie câte dou
dile, lut Aprilie, lunii, Septembrie și Noembrie câte o di (câtră 29
câte
de “dile), 6ră Martiu, Maia, Quintile și Octombrie r&maseră cu
”
31 de qile, şi Februariu cu 28 de dile(8). |
2. Numirea

Lunele

la

cei

Romanii

lunelorii.

vechi până

la Iuliu Cesare

numiti :

sau

Martius, Aprilis, Maius, lunius, Quintilis, Sextilis, September,
ber, November,

Ta
pentru

epoca

December.

cultului

că unora

Octom-

împăraţiloru

li sa

închinată,

sau

făcută

sânțita

luni

în numiri,

schimbări
întregi,

ca

deități.
(6) Varro L. L. VI, 13. Plutarch in Numa C. 18. Macrobiu sat. |, 13.
(7) Pliniu H, N. XXVIII 5. Plut. in Numa C. 1+ Hartung Î, 150.
(8) E. Klussmann p. X. Hartung |, 11 -

şi unoră

5

Lui

Iulia Cesare

luna Sextilis să se

August (9).

i sa

propusi

numescă

Sub “Tiberiu

lunele

Aprilie,

ca

și de aci e Iuliu și

au veniti lingușitoril

ca September să se

Maiu

numele

lut Augustu,

lori,

numâscă "Liberiu și Octoberu,
rone

ca luna Quintilis,

după

Liviu, dar nu s'a primitu (10). Sub Ne-

şi luniu,

ună

timpu

lungă

Sau

numitu

Neroniă, Claudiu și Germaniei (11). Sub Domiţianu, September. s'a
numită Germaniei, 6ră . October, Domiţianu (12). Lut Antoninu Piu
i sa

oferiti,

ca September

şi Octomber

să se numâscă

Antoninianu

şi Faustiniană, însă nu a primită, dar Comodă 'și-a pusă una după
numele său, şi tuturori lunelorui a dati numiri noue (13). Sub Ta-

cita, luna September a căpătată numele "Tacit (14).
3. Altă împărţire a Iuno.
Afară

de împărțirea

In tâtă luna

lunei în dile, a fostu și altă împărţire.

s'au alesi

două dile sânte, cea d'ântâia, adecă Ca-:

lendae, şi cea din mijlocu, adecă Idus, şi astă-felă luna a fostu îm-:
părtită în dout. Partea primă,

adecă

de la Calende

până

la Idus, a

fosta prin Nonae încă odată subîmpărțită. Pe lângă acesta, luna,
anume anulu, a fostă împărțiti încă prin Nundinae,
cădeau 50 de Nundinae

şi câte-va

A.

dile.

şi

în câtă pe anu |

Calendae.

Calendae (15) se numia qiua d'ântâia a fie-cărel luni de peste anu.
De la Calendae nu se număra înainte ca şi adi către 2, 3, 4, ete.
(9) Macrobiu Sat. 1, 12, 34, 35,
(10) Sueton 26.

(11) Tacită Anal. XV. 74, XVI,12.
(12) Sueton 13. Plutarchă Numa 19.
(13) Capitolinu în Antoninu Piu 10. Dio Cassiu LXXII 15.
(14) Vopiscu 13. Preller 783.

(15) Din Calendae se deduce cuventulii Calendar ; 6ră Calendae se derivă din
verbulă calo-as-are ce însemnă a chiăma,

a anuncia,

publica. Fiindă-că calo e de

prima conjugaţiune arii trebui să fiă Calandae şi nu Calendae. Calendae e ună ad-

-

6

PT

ei

îndărătu

câtre capâtuli

calendeloru

până

la

lunei

Idus

ali

e

trecute,

lunei

și

lirecute,

mergeau

cu numerulu

p. e. Calendae

Ianua-

riae= t-iu Ian. Pridie Calendae lanuarii
= 31 Dee. Ill-a Cal. lan.—320 Dec.
şi aşa

îndărătu

până

dus;
— în urmare

la [XX-a

din 14

calendele lui lanuarii.

cal. lan:—14

Dec.

până

In lunele

cu

Dec.

în 2 fanuariu

In 13 Dec.

era

tote dilele suntu

Idus în 15-le calendele

lunei vii-

târe se începeau din 16-le a luner presinte (16).
B.

Nonaec.

Nonae (5 se numia a 5-a sau a î-a dia f e-ccărei luni, și totadW'a-una

era a 9-a di de la Idus

din alu

15-le a lunei Nonac

numârându

cădeau

îndărătai.

De la

Idus,

pe a 7-a di, de la Idus din alu

13-a qi, cădeau pe a 15-a dia lanel.
De la Nonae
aveau
a

4 sau 6 dile,

7-a di,

nonele

se numera

p. e.

cadă

înderătu către calende, și astii-felă nonele

adecă

fiindu-că

pe 5 lan.;

precum
în

cădea

lanuarii

Idus

așa dară Nonae

nae lan. =4% lan. Ill-a și IV-a (dies)
C.I

de la Idus
cădea

pe

pe a 5-a sau
13

lanuariu,

lanuarii = 5 Jan. ante no-

nonae

lan. =3

și 2 lanuariă.

dus.

Jiua mijlociă și sântă a lunci se numia ldus (18).
jectivă în locii de substantivă, şi se subințelege <dies> = qile. De asemenea formațiune suntii şi: merendae, proebendae ele. Greci! nu ai avutii Calendae, de aci «ad
graccas calendas» adecă nici când. Prea de multe ori se scrie cu K şi nu cu C.
(16) Prelier R. Myth. p. 140. Hartung 1, 150. Combinând

acuma dilele anului lu!

Numa cu alu lul luliă Cesare. în acesta s'aii îmmulţitii calendele cu câte 1, 2, dile.
(17) Nonae din nonus e um, adecă a 9-a qi pentru că de la Idus până la Xonae
suntii 9 dile,

!

(18) Iduum porro nomen

a. Tuscis,

apud quos îsis dies Itis vocatur. sumptiun est.

Item autem illi interpretantur lovis fiduciain. Macrobiu Sat. 1 15, ldus dies qui di-"
vidit mensem. lduare enim etrusca lingua dividere est. unde vidua. Macrobiu | «. 16.

Idus ab eo, quoă Tusci Itus, vel potius quod Sabini [dus dicunt. Varro 1. 1. VI 28. Se
vede că cuvântulă e italiani. și tus identică cu Idus. Filologil nou! află etimologia
din «Induobus>.

Keller Die Jahrbiicher fiir Philologie T. 87, 767. Preller p. 140,

o
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ldus cade

Maiu,

în Martiu,

Iuliu și Octombre

di a lu-

pe a 15-a

Ii

luni pe a 13-a di.

nei, 6ră în cele-l-alte

De la Idus Gră se numără îndărăti câtre calende, şi anume către
None, şi are 9 dile, de la Idus din a 13-a qi a lunel, idulu alu VIII-lea
pe a 6-a a lunei, de la idus din a 15-a dia
lunei idulu alu VIll-lea şi celt din urmă cade pea 8-a a:lunel, p. e.
şi celu din urmă

cade

= 12 lan. Alu III-lea,
= 13 lan. Ante idum lanuarii
lanuarii
IV-lea, V-lea, VI-lea, VIl-lea, Vill-lea idu a lui Ianuarid, e 11, 10,
Se
Si
9, 8, 7, 6 lanuarii.

Idus

Idulu

prin

Numa

sub:

calendariului

reformarea,

Iuliu. Cesare a r&masi

sub

precum

nu a. suferitii' schimbare;
totu

sau

a 13-a

așa
a

15-a di a lunel. Schimbarea a atinsă numai numărulă qilelori ce
urmeză de la dus, nu îndărâtă către nonele lunei sale, ci înainte
câtre calendele lunci viitâre, căci, până ce după calendariulu lui Numa
tota-d'a-una

erau

17

dile de calende,

după

alu lui Iuliu Cesare, 'qi-

ele :calendeloru sau îmmultită cu 18 și 19, din causă că cătră cele
29

de ile

a luneloru

lui Numa

sau

adausi.

la fiă-care

lună încă

una sau dou€ dile(19).
D.

„Nundinae (20) era numirea
numai

luna,

ei și anulu

Nundinae,

pentru

era împărţiti

unu

restimpă

de 9 qile, şi nu

prin nundine.

(19) Pentru acesta la unele serbători, și alte date e dubietate, unde se dice că a
fostă ceva. în ultima calendă, peniru că ultima calendă sub Numa a fostii a 17-a,
sub luliă Cesare şi mal târdiă a fostă a 18-a, 19-a di de la calendele lunci ce ur" meză, înderătă numărând ; saii în câtă nu a fostii dubictatey atunci serhătorea —

după reformă — a trecuti din a 17-a în a 19-a di, ce în decursulă opului, și p. e. la
Saturnalia din Decembre se va putea observa. E. Klussmann : Des P. Ovidiu N, Fest

kalender p. IX. Hartung 1 150.

|

(20) Nundinae din novem dies=nouă dile, Nundinac ma! târdiă s'a numită și
târgulii, bâlciulă, unde se vinde și cumpără. Prin nundine s'a despărțită o săptă-

mână de alta. ca și ad! prin Duminecă. Dea Nundina s'a venerată a 9-a di după nascerea feciorului, când i se dedea numele şi se privia de cive. Nundina e și diua
numărului sântii, 9. Preller p. 879,

8

n.

In timpurile

mai

vechie

optu

dile se

romane, când civil mal avuţi și patricil loocupai de lucru şi a 9-a di veniau la
cetate, sau să se odihnâscă sau la tergu să, cumpere cele
de lipsă
peste săptămână (21).
cuiau

la țâră,

Nundinele ca unt restimpu de 9 dile, în Roma

și în Italia au fostu

forte vechie, și Nundinele, — ce sunta sept&mâni de 9 dile,
— s'au sus-

ținută oficiosă

“în lumea

romană

până cătră capâtula secolului alu

douilea. (22). :

Nundinele —_ dupa alungarea regilora — întru suvenirea
regelui
buni Serii Tullia, (cam de la 245 an. R.) ai începuti a se
ţine
ca și serbătâre, și mal târdiu (de la 566 an. R. 287 ant. Cr.)
au

fostu dile şi de comitii, şi de cause publice (23).

La începută nundinele prime ale fiă-cârei luni cădeau pe none,
adecă pe a 5-a sau a 7-a di, 6ră după alungarea regiloră s'au
stră-

mutati, pentru că căderea lori pe none se credea de nenorocâsti (24).
Dilele

de la o nundină

optă litere mari, anume
se însemna

până

la alta în Calendariu se însemna

: A, B, C.D,

în totu anuli

E, F, G şi H.

cu aceleaşi litere,

Nundinele

cu

nu

ci în totu anulu viitori

propășia cu trei litere Înainte, și litera, pe care a căduti ântia nundină a anului,
Nundinele
că

atunci

arâtă

dilele de nundine

nu puteau

era

Pre

cădea

pe

r&ii,

și

semnii

de peste

toti anulu.
1 lanuariu sau pe litera A,

d6că

se întâmpla

așa

ceva,

intra 31 Dec. și i lanvarid, se băga o diuă (25).
II.
“Romanii

vechi

numerau

pentru
atunci

|

DILELE.

o diuă,

de la medulă nopţii până

la me-

(21) Analli del instituto 1859, p. 117. Preller 183.

22) Dionisiă M, 18. Merkel Ovidii Fast, p. XXXI.
" (23) Macrobiu Sat. 1, 16, 28. Mommsen Rom. Chron a2-a edit. p. 280. Nundinele
erai dile. nefaste şi la an. 288 ant. Cr. legea Hortensia le-a făcutii fusti. dies.
E. Rlussmann p. XII.
(24) Varro LLVI

28. Dio Cassiu XL 47,

(25) C. Klussmann p. XII,
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duli

nopții, și încă nu erau în stare de a otâri diua
și noplea după
astronomiă, ci după privirea la ceră,
.
i
“Poporul împărţia diua în medulu nopții, sirigar
ea cocoșului, dorile și amâqi. La începutu se folosiat de orologi
u de apă, şi numai
la an. 164 ant. Cr. din Sicilia sa adusi la Roma
unu orologiu

de sâre.
Mai
pusi

|

târqiu
cu

s'a împărțită

924 de ore,

diua

diua

după

ore,

și,

.
de și diua

civilă s'a

naturală

a servita de basă, aşa în câtu
lungimea dilei şi a nopţei, diferia, după cum s6rele.a răsăriti
și apusu
mai curendi sau mal. târdiu. La resărirea sorelui se începea
ora ântâia a dilei, și la apunere cra cea din urmă; pentru acesta,
vura
erai

mai multe ore în di, €ră iarna mal puţine.
,
In secolulă alu VIII-lea, alu Romei, timpulu' acesta alu dilei.
și ala
nopţii schimbătore “să împărțită în.12 pârţi egale, aşa
în câtu orele
de di și de npte numai la ecuinonții Sau nimeritu, 6ră
în alte timpuri au diferitu (26).
|
DI
Ia
“Dâcă 'cine-va după preserierea religi6să nu avea. dreptu ca să
remână peste o di întregă afară din' cetate, pleca la medulu.
nopţii, și
se inturna

înainte de medulu

toti în acea

nopții.

qi să auspicieze

Dâcă unu

și să împlinâseă

magistratu trebuia ca
ceva, eşia la medula

nopții ca să observe semnele (27).
bilele se împărțită 1) în dies festi, 2) dies profesti, 3 dios nefusti, 4) dies intereisi sau endotercisi |

„1. Dies festi. .
Dies (dilele) .festi suntu ale deiloră, și suntă destinate pentru fapte
in ondrea

sau

sacrificiu,

ludi publici,

Dies festi

în numele

servicii

anume

pentru

sacrificii, ospeţe de
divinu și încetare:
de la lucru.

când suntu cu: serviciu divinu și încetare de la lucru,

(26) E. Kluseman pl
I, 182.
(27) Macrobiu

deilori,

Dr.

H. Mâdler

Sat. 1, 15. Varro

Populare Astronomie

p. 315. Hartung,

L. L. VI, 27. Preller p. aaa, a

10

adecă. suntu dile de odihnă,

se numescii

și feriae,

ce însemnâză ser-

bători (28), și suntă publice sau private.

A. Sărbătorile publice.
a) Teriue staticae,
care anu

cădeau

toti pe acea

aceste. serbători
b) Feriae

sau serbători

tâte erai

conceptivae,

fiă-care anu,

însă diua

immobile,

cari în fiă-

di, p. e. Volta totu în 13 lanuariă, și

băgale
sau

stătorile,
în

Calendariu.

s&rbători mutătore,

trebuia să

se determine

carl se
înainte

țineau în
prin preoți

sau. magistrați, p. e. Paganalia (29).
c) Feriae împerativae, ca şi serbători estraordinare, cari nu se ţinea

în. toti anulă,

ci se ordinau din „oeasiunt anumite,

atare victoriă sau în timpu
De

ferit se ţineau

p. e. după

de. ciumă.

încă calendele

adecă

diua

ântâia din tâtă luna

(afară de 1 Ianuariu) în on6rea .lunonei, — apoi se țineau tote idurile în ondrea lui Joe, — 6râ nundinele înainte de legea Hortensia
erau ferii numai pentru patricil. Nonele nu suntu serbători.
B. Sărbătorile

Feviele

private

suntă

sărbători

private.

numai

pentru

aceia

cari le ţinu,

p. €. când cine-va serbâză diua numelui, sai face sacrificiu, sai arâtă onorea pentru uni morti alu seu (30).

2, Dies-profesti,
Dies profesti

erau dile destinate

pentru afacerile

private și publice

(28) Paul Diac. p. 65. Macrobiu Sat. I 16. Sacra celebritas est, vel cum sacrificia diis offeruntur, vel
in honorem

cum

aguntur deorum,

(29) Macrobiu

dies divinis epulationibus
vel cum

totă acolo «Conceptivae

celebratur vel cum

ludi

feriae observantur.
sunt quac quotannisa masistratibus vel

sacerdotibus concipiuntur in dies vel certos vel etian incertos sut sunt feriae la-

tinae, Paganalia, Compitalia.> Preller p. 144,
(30) Festu p. 21î. Hartung I, 153,

11

ale cotâțeniloru,
largu suntu

adecă

erau

dile de lucru. Dies profesti în inţelesu
și dies fasti (dile bune, favorabile),

tota de odată

Profesti se împartă :
|
_
:
a) In fasti, (în înțelesu strînsn) “cari suntu dile de judecati, (31);
Dies

fasti pe la capetulu

torele în afaceri

de dreptu

republicei eran
privati,

40.

In dilele aceste, pre-

își esercita puterea

sa de oficia

judecătoresc prin vorbele «do, dico, abdico> primia acțiuni (pire
civile) 'judecătoresce, da sau lua “proprietatea, :preste totu, aducea
decisiuni valide (lege agere).
Până la. legea. Clodia despre auspicii (58 ant. Cr.) dies fasti nu se
putean
nuti

preface

în comitiales;

dar de atunci și în dies fasti san ţiînsă ni și senatu. .

comiţii (adunări
de -poporii),

luliii Cesare a. decisă, ca tâte: acele qile' ce sau adausi la calendara

prin reforma. lui, să fiă fasti. Augustu din acele dile: a: făcuta
dou dile fasti, €ră cele-l- alte 7: le-a 'pusu-de dile :comiţiăle.
Dies fasti se însemna în calindari cu litera..F.

numai

I) In dies comitiales, adecă
la adunare
ma!

și

dile în cari

la afacere: publică;

mare

de câtu

suntu

di, atunci

în acea

di se puteau

se putea chiăma poporul

și acestea

suntu

de însemnătate

dies fasti, pentru că poporului avea'să de- |
cidă asupra une cause politice, —aci, își esercita dreptului publicu (32).
„Dies comiliales se însemna în calendariu cu litera C..
ai
Dcă comiţiele (adunările publice) nu se publica anume pe ucca
Dile comiţiale la capâtulu
perațilori,

nu-l

cari

ținea și judecăţi şi senati.

republicei

au restrinsu

dreptulu

erau

190;

dar în timpul

poporului;la cause

publice,

im=
și

lăsa să 'se adune adese-ori, aceste dile se împuţinară (33).
3. Dies nefasti,

„Dies nefasti erau —iîn înțelesa largi —dilele contrarii cu dies fosti
(31) Ovidiă

F. L. 1, 52, Verbaque

honoratus

libera praetor habet.

(32) Ovidiă F. L. 1, 55, Est, quoque, quo populum ius est inclurlere saeplis etc,
(38) E, Klussmann p. XIII,

123

și

profesti;

la

fasti, dar mal
In dilele

începută

nefasti

erau

târdiu s'a lățitu înțelesulu

nefasti
— în

ceată, nici adunări

nomia sa.
Inţelesului

dies

înțelesii

publice,

contrariulu

de la

loru.

strinsi
— nu

pentru

numai

s'au ținut

că poporulu

nici jude-

era ocupati

dileloru nefasti S'a, lăţita prin aceea,

cu eco-

că li sau adausui

încă dies religiosi, şi atri.
Dies religiosi suntă în genere dilele, cari din respecti religioși ai
fosta serupulse, adecă de presemne rele, proprie cari au fosti peniru deităţile de desubt,.p.e. Feralia, serbâtore pentru cei repausaţi (34).

Dies atri mal alesi suntu qilele de nenorocire, în cari Roma a
suferită vre-odată. nenorocire și a espialu că deil și-au întorsu fața
de câtre ea, p. e. diua de perderea luptei la Alia, de aci, dies al-

liensis (35).
Dies atri (negre)

sau

dile, când auspiciele

numitu și vitiosi; așa deosebi vitiosi acele

făcute pentru

nefavorabile.

E

vre-o întreprindere mai

|

Afară de acestea, dies nefasti ai fostu încă 36
adecă

mare erai

tâte qilele ce urmau

de locu după

de dies postriduani,

Calende,

None

și Iduri, şi

se însemna în calendara cu litera N (nefastii) (36). .
În aceste. qile n'a fosti iertatu ca să conchiăme armata,
porte lupte,

să se adune

comiţiele și senatului,

Augusti în călindariulu
atri, de cari nu sa
cum

și acele

nefasti, pentru

dile

s&i

ținutu

vre-o

postriduane,

a impuţinata
ceremoniă
cari

numal

dilele

nefasti, deosebi

sau dalină vechiă,
pentru

că ai urmatu după Calende, None,

(54) Ovidiă II, 583 ete.

să se

și să se ţină jdecată.

aceea

pre-

ai [ostu

şi Iduri (37).

*

(35) Ovidiă 1, 59 Proximus ater erit, omen ab eventu est, illis nam Roma diebus
damna

sub abverso Marte tristia tulit. VedI încă VI, 763. Plut. Quest. R. C. 25

Varro L. L. VI, 29. Liviu VI, 1.
(36, Preller R. M. p. 143 aceste dile încă le numără între atri. Macrobiu Sat. |. 21
Mommsen p. 373,

(37) E. Blussmann p. XV.
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+. Dies intereisi sati endoterei

Precum

dies festi

în privința

profesti pentru omeni;

erau

comune

bătore.

|

și omenilorii,

Decă
crificiu
în

dile de jumătate de ser-

|
sacrificiu,

însă limpulu

până

la sacrificiu

sacrificiu de di, era pentru

afacerile

diminâţa

cra au deiloru, —— însă după

se sacrifica,

a Omenilorii,

calendarii

qile

dei, şi dies

sai intereisi (întrerupte, sparte)

și erau

|

“In aceste dile se aducea
şi după

i,

sacrală ai fosta pentru

dies endotereisi

deiloră

isşi

erau

cu

N.

24 Martiu,

acâsta

si astu-feln
P.

cra fastu.

(nefastus

24

Main.

omenesc.
Aceste

dile se însemna

prior sari principio),
însemnându-se

sa-

şi de aceste

în calendari

Q. R.

C.F.

(Quando Rex comitiavit Fas.) și 24 lunii (Ouando stercus delatus fas.).
_
Dacă diua era întreruptă, și anume diminâţași sâra pentru sacrificiu deiloru,

atunci mijloculu era pentru afacerile '6menilori, p. e. dise lia vita și sâra se punea părțile din ea pe altarulu dei-

minţa

tâtii. Aceste dile se însemna în ealendari cu E N. adecă endotereisi,

V. ADMINISTRAREA
Despre

tote aceste,

nale, numite

adecă

CALENDARULUI.

despre

anu,

lună și qile sau purtata a-

«fasti calendares>, adecă calendariu în sensulă strînsă,

ce de origine a fostu unu obiectu alii cultului divin, o parle a religiunii, pentru că la Romani așa sacrificiele şi serbătorile, precum
alte

acte

religiose

an

fosti puse

pe

dile anumite,

şi însemnate

în

calendariu.
Administrarea

calendarului

a

fosta dătă

lori. adecă a preoțiloru. |

sub

ingrijirea pontifici-

|

_Pontificii publica calendele, adecă lunele noue și sărbătorile, şi se |
îngrijia. de dilele pentru viața publică și privata, adecă cari dile sunt
pentru

comiţii și judecati,

și cari

pentru

negoți

și

lucru,

îngrijia de împărţirea” dilelora în luni, și de interealare.

apoi .se

Mai tote lu-.
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crăvile

de agricultură,

datine

semenătură,

religiose,

şi

secerisuli

prin aceste

si culezulu

au căpetati

crai

mare

îni-

deosebite

prin

deschidându-le

ei le începea,

adecă

tiate.de preoti,

influință

asupra

poporului.
Pontificii
s6mă,

au

când

însărcinat

e luna

nouă,

poporului

bage

bine

ca

sacrorun>

«Rex

Iuno, apoi

până

la none,

adecă

5, sai

aceste

când

c Idulu,

adecă

în 13,

-

7, penteu
sai

15,

dile

câte

publica

calnbra,

ceria

suntii de la calende
se determină

să

în ânlâia a lunei chiamă

adecă

pre

și aci de

la capiloliu,

ca

ei să încunosciințeze

sau

sacrificatori)

de calende,

în dilele

minor

minor>

aparința

sacrificiulu preserisii pentru

la olaltă să aducă

en regina
pontifex

<Pontilex

și despre

(regele

sacrificulus>

pe Rex

pe

că după
şi câlă

ce

lungimea lunci. Publicarea o ficea după formula acesta : Dies te
quinque calo luno covella! s6u «Dies te Septem calo Iuno covella»(38)
așa după

cum

era lunele

La None se
crorum

de 29,

chiamă din

spunea

nou

scu

31

dile.

poporuli în ceapitoliu,

ce fela de scrbitori

şi aci Rex

cadu în acca. lună,

sa-

ce dile suntu

de lucru, și ce să se lucreze, și apoi făcea sacrificiulu.
Pontificii

erau

aleşi din patricii

gativa întru regularea

și în contra
câsta

(nobili boeri) și ei folosiră prero-

calendariului,

plebeilori

(clasa

calendariuli "ju regula

numai

în interesulu

mai .de jozu,
mai

multa

poporali)

(38) Cinci qile
luno,

pentru

calendariului era încureată și grea,
și pentru

acâsta

Pontificii dându

a fost

din cohum,

cerului : Cohum poctae coclun dixent

mai alesu din

uşorii

adeseori mâna

(sai șâple qile) "Ir strigă ţie luno covella.

că tâte calendele "1 suntă

duce după Festă p. 31,

de

La Varro 'L.L.

a putea

cu consulii,

sau

Se adreseză către

sacre afară de Ianuarie. Coveila se de-

apot covin,

a chao,

ex

ce

însemnă

qno putabant

bolta, coriatura

coelum

formaturm.
vam

de

|

punctulii .intercalăviloru,
abusa de calendariii.

și pentru a-

după principiele politice,

câtu astronomice.
Administraţiunea

clasei lor,

esse

|
V. 135. cavum==golu

însemnă
certi. Harlung

e identicu

cu covuin,

la Paulu Diac. co-:

I. 65, Iuno covella e dară Iuno cerâscă.
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fiindu de partida
așa după

cum

contrariă,

le plăceade

făcea anula

mal

consuli,

"1 ura.

sai

lungi

sai mal

scurtă,

La anu 300, ant. Cr. sa adusi legea Ogulina, că și plebeii să fia
aleși de pontifici.
pontificiloru,
piele

de locă cum

politice

La anu

prin

cetățenii

luptă în contra

ficură

renoirea

însemnate

politică a intrati

plebea,

au începutu

3804 decemvirii

larea anului
cele mai

O reacțiune

în.Boma

elementului

propunerea câtră
și pureese

patriciu (39).

poporii pentru regu-

calendariului prin decomviri,

ale patriciloru,

în contra

noi, organisați pe princi-

din

prerogativele

regularea

calen-

darului, acuma se scurtară. (40)
Calendariulu
și. acâsta

în esența

sa

era, ceva greu

se ţinea scereti

pentru

elu, de ore-ce

din naintea

poporului,

calendarului

avea referință și la sciința de dreptu și la justiță, cari asemenea se manipulai numai de patricii, și ponlificii lord.
|
In acestu anu, 304 ant. Cr. Cneiu Flaviu edilului plebei a publicatu fasti calendares tăindu-i în pâteă și punându-l în publici, cea ce a:
fostu spre celt mai mare necasi ali patriciloru ; și toti de odată a
dată o scriere cu formulele de acțiune si de pertractare, până a-

cuma
Dară

necunosente poporului.
și după

ce sau

egalisatu aceste clase ale poporului

încă s'a!

făcutu abusu mare de intercalare, pentru că pontificii au luati parte
în partidele de statu și anulu
așa în câtu la anu

a ajunsi

în confusiunea

cea mai mare,
a. Cr. (47 ant. Cr.)-—-ca consulii să-și gate

708,

anulă mal curându— l-ii

Ianuarie a căduti pe 13 Octombre (41).
Acestea au siliti pe Iuliu Cesare ca să reformeze calendariula.:
(39) Liviu IV. 3. Obsecro

vos

si non

ad fastos, non

ad commentarios

ponti-

-

ficum admiltimur.

(40) Momsen Râm. Chron. p. 210. Preller p. 143,
(41) Cic. aa Attic. VL “1. în

Laudicea în

secululii VIII- lea a. cr. 19, febr.

scia- că 6re după 23 febr. fiva ceva intercalare,

nu
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V. FELURIMEA CALENDARELORU.
Afară de acești '«fasti calendares»
sau

purtati

și alți fasti

res în cari se însemna
les,

cu: numele

numele

se spunea

anale)

anume : Fasti consula-

și anului consuliloru;

împăraţiloru

fasti proeliares, de resboiu;
totă luna

adecă calendaru în sensulu strinsu

(calendariu,

triumfători

și

alu

fasti triumpha-

poporelori

bătute;

fasti rustici, pentru agricultori, în cari în

lucrulu de

economiă.

Aci e vorba numai de fasti calendarez, adeca de calendarula serbătorilori

și alu

Limpului,

Imperiulu, statulu
tru

toți. Deosebile

|

romană,

nu a avutu

țeri și popore

ba chiar şi între Latini unele

nării

nici în privința

s&rhătoriloru,

ganisarea

orase p. e. Tusculă

înțelegerii

p. e. In Roma,

calendarului,

unu calendaru

în Italia an avutu

Tibur etc. au avuti calendarele lori,
asemehea,

numai

și pentru
numelui

Alba,

luna lui Marte

alti

calendar,

Aricia,

Praeneste,

acâsla nu au fosti

de lună,

nici a ordi-

Arieia 'Tusculu,

a fostu a 3-a,

dară

după

ci

se punea

vate

în piață

încă ridica

darele

în Roma
sai

edificii

fasti calendares

înainte de 304

ant.

|

și în tâtă Italia tăiati
pe

publici;

pentru

Cr.

adecă

usulă

inainte

or-

la Sabini

a 4-a, la Laurenti și Fallisei a 5-a lună (42).
'. Fasti calendares

pen-

în pâtra din ofiba și persne

comuni,

pri-

'Tâte calen-

de Cneiu Flaviu suntu

perdute, — r&mase mai multu secretuli patriciiloru,— dintre calendarele reformei
Tiberiu

Ii

Iuliu Cesare,

se alla mai

Dintre calendarele
pusi

numai
vechi,

în palatiulii MafTei,

Acesti calendar

apoi de pe timpului

ruine,
sa

aflati

unu

originali

de unde se numesce

e, inal perfecti,

Îni

Augustii

şi

spărture.
in Roma,

și sa

«calendarium Maffeium.

arâtă cum a fosti calendarul

or-

dinari sub August, și «<Fostorum Libri lui Ovidiu, se nemerescii forte
cu acesta. Calendarul Mafeiu stă din o tablă mare de marmură,
(42) Ovidiu F. L,. îl. 89. Tertius Albanix, quintus fuit ile Falliscis, sextus apud

populos Ilernica terra luos,
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e

pe care erai săpate tote 12 luni de pe timpului lui Augusta (3—5.
d.. Cr.); astădi nu se mai află nici acestu calendaru, ci numai copia
despre elu la Pighin, și se numesce calendarul celăţei Romei, pre-

cum și <fasti urbani» (43).
Urmeză

calendariulu

lui Verriu

Flacu

gramaticulu,

care

s'a Dust

în piața Praenestei. Din acesta s'a aflata ruini, (la 1770) din car se
vede

că la ma!

Apol

sau

nusinum,
linum,

multe luni sai

mai

aflata

pusi

spărture

și esplicațiuni (44).

din calendarului

Amiterninum,

Capranicorum, Farnesianum, Allifanum, Anu-.ânum,

Pincianum

și Vaticanum.

Ca probă

Ve-

Exqui-

de fasti calendares,

s'au

aflati în Cumae

darabe deosebite, și atestă despre folosinţa lui în
cultului lui Augustu; ca. probi de fasti rustici e celi Farnesianu (45),
şi uni esemplara se află. întregu în Neapole.
|
i
Se

din tim-

află dou6 documente de însemnătate despre calendariu,

pulu căderii păgânismulul.
“ Unulu.e
-Dua,

«<Feviale>

numai:cu

și împrejuru,

ce sa aflati în ruinele amfiteatrului de la Ca-

însemnarea

sărbătoriloră

în Campania.

Acesti

stati

tantin alu Il-lea 337— 361.
Amândouă
giose

din

sunti

timpulă

romani»

târdiu.

la

în Capua
anu

sub Imp. Cons-

punte

esenţiale se deo-...

E

Se

pentru: caracteristica

După

387.

compusi

:

de însemnătate
mai

ţinută

feriale e compusi

d. ce. în multe

sebesce de celu vechiu (47). -

s'au

aceste

se

sărit „eli-

serbâză încă

și pe

acestă timpu serbătorile vechi a'lui Mate, a. Vestei și altele din
calendarulu romanu. păgâni, dar și cultele străine, ce au intrată în
veligiunea romană
dară,

vechiă

începu de a ocupa. locă multi în calen-

p. e, Isis și Serapis din

Eggipet,

Mama

deilori din Frigia etc.;

asemenea se vede cultul împăraţilora consecraţi de
(43) Copia € si la Merkel: "Ovid. Fast. p XII ete.
(£4) Edată de Foggini, Roma 1781

del ȘI di pu-

|

Se află şi la A.F. Wolf, <Sueton.» vol. IV p. 315.

"(45) Se află la Orelli Inscript. T. IL. p: 380. şi în Museu Burbon T. II. tab. 4.
(46) Se afla la. Henras

Suplem.

Orelli Nr. 6112..

(47) Se: află la Graevin <Thesaur. Antiq. R

:

T. VUL p. 97. -:

Marien. Mitol, ],

aa
to

ja
_

0/j,—

d. er. (40).
Altuhi «Calendarulu de

cum

pi
(n

oi

e

Uninarsitoră

18
„bliel' întru. memoria

învingeriloru

păraţi asupra Persiloru,

lui Constantin, și ale

altoni îmSarma-

Francilor,

Marcomaniloriă,

Goţiloră,

v

telorii: etc.:

Pe lângă tâte aceste, calendaruli reformati la anulu 46, ant. Cr.
prin! luliu Cesare,

în privința împărțirii anului,

lunelori

mici s'a susținuli

în Italia și în alte părţi până

la anu

cestu ani

papa Gregoriu

dentinu: a făcutu
ca:să

acea

alu XIII-lea
reformă,

că

se aducă în consonanță

lendarului

biserică
luliană

lui

(regoriu

a r&masu

intercalării

adi

1582.

In a-

însărcinată

de consiliului tri-

din Qet.. 1582,

a luati 10 ile,

cu ecuinopţile și sistema :solară. Ca-

numiti

catolică: apusenă,

și astrono-

Gregorian

s'a întrodusi

în' întrega

iară calendarulu lui - luliu Cesare numitu

și până

adi

e diferință

pentru

de

cresce, adecă, lulianii vor

biserica

12 ile, şi

orientală.

diferința

remâne şi. cu mai

In privința

acesta

va mat

multe qile > îndereptă

de Gregoriani.
:In opuli

presinte

împărțirea

timpului,

e calendarului

și e calendarulu

bători. și datine,

amplificati

după

calendare

mai

multe

lui ulii

Cesare,

ce se atinge de

din Roma ce se atinge.
de săr--

din acestui puntu de vedere cu serbători
din Italia, așia

precumu sa

pulută

da de

urma loni.
“Ovidiu
Romei;

în .Fastorum
în acestă

opu

Libri

a serisu: sârbătorile

suntu

sărbători

mai

după: calendarulu

multe,

după

mai
n

multe

E calendare (48).
VI.. CULTULU ÎN CALENDARU.
_ Din calendarulu romanu
tură, pe care, referinţele
gatu

întăvitură

şi valore

se vede fundamentulu religiunit de navielei cetățenesei și casnice și-aii câști-

mai

mare.

Dâcă privim asupra calendarului, şi decă

împărțiți cu serbătorile lori de
":(48) La Ovidiu

în Fastorum

crede că celelalte aă perită.
p. 519. Hartung L. 149-154.

Libri

Despre

|
vedem

deil cum

suntu

preste anulu întregi, atunci aflâmu
se află numai

G cărți despre 6 luni, şi se

calendară : Preller p. 139—146.

Madler,

19Se

că religiunea

romană

câti

de tare se reduce

Ia natură;

şi dâca ve-

demu și alte instituţiuni religiose, că suntu în legătura cea mai strinsă
publică .și vi6ţa naţională
.a ' Romaniloni vechi, atunci. aMămu că politica încă “și-a avutu influința sa asupra religiunei de
cu viâța

statu, şi câ în parte mare, poliliceie de a
deităţiloru,
pănalii

deosebi

aceloru

păgânismulu

străine,

se

şi că acâslă

atribui

politică a şi dără-

naţionali.

„; Joe şi Junona jocă

grămădirea

Ea

rolu mai mare peste. tota anuli,

poAtru «că ei

în fiă-care lună. (nensis). suntu deităţi, .ca. și . puterile - domnitore „i
ceriului luminost (49).: Pentru acesta lui, Joe i-a fosti sânte tote ldurile, adică dilele de lună, plină, cari. au

cădutu totii-deuna

pe mijlo-

culu, lunel și au tăiati luna în două, și anume pentru că eului jluminii și alu luciriise ar&ta vederosi,
așa peste di cași peste nâpte,
— și pentru că aceste iduri s'au priviti, de, sânte și de încredințare

despre domnia sa în lume, în tote, idurile i s'a sacrificatu.......,
„Junonei
ce luna

nouă pe

ca Lucinei, .i-aţi

a re'nlorsi, din

fostu sacre.

tote „calendele,

adecăi

întunereer,. ascunsulu : sâu, și “s'a. aretatu

ceriu (50).— De aci se vede apriatu,

fostu ani. de lună și nu de. sore,

că

precum nea,

anulu vechiu

petice

cultul

a

în cultului

deităţiloru de lumină.
„Afară, de

i.

SI

acestora,

pentru calendarul, romană

a fosti. de

mare. însemnătate încă cultulu lui, Marte și ai lui anu.
| Marte, a fostii deulti naţionali vechii, a puterii producetore natuTale și a primăverei;

pentru

orele, italice a fosta

începutulă, anului, Și în

acesta luna

care a re “ntorsti cu primăvâra,

TAI

aa

_(49) Nam, „cum
minibus, canunt
diei patrem , jure

Martiu

1 Marit

Macrobiă

calendas.

și la po-

deuli Marte,

su yenerati cu referință, la natură.

E
Jove accipiamus
et

cretenses....
hic

dies

Jovis

lucis autorem,
ipsi

quoque

fiducia,

unde et Lucetium. Salii in car-

romani. Diespitrem

vocatur,

cuius lux non

solis occasu sed splendorem dici et nocte” continuat
semper în plenilunio idest medio imense fieri solet.
Preller p.140.
|
a
(50)

la Romani

Sat.

Preller 140.

1.15, 18, Ovidiu 1. 55. Vindicat
I,.
.

_

|

,

appeilant ut
finitur cum

illustrante

luna,

Macrobiu

Sat. 15,

PI
Ausonius. Junonis

quod
14.
EI
cura

|
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Introducerea
se atribuie

cultului lui lanu

regelui Numa;

dar principiile” acestei

cunoscute. — De bună sâmă
de lumină,
lui
— s'a

și numal
făcuti

de primăvâră,

mal

lanu

la începulu

târqiii — după

deii și de începutii;
şi mai

plecă la armată
Lui lanu,

n

și a lunelori lanuariă

și la r&sboiu,

numai

— sa

ca și unul

deu

mină

fâcutn

vechiu,

—

şi în

a

fostă

acâstă

a iernei, adecă

și numai

Luna

în capulă anude natură,

de r&sboiu.

|

i s'a sânțitu luna,
adecă

în

cându după con-

sânţi și lui calendele.

lui Februarii

sufletelor

de 'sore;

în luna lui Martiii

şi dei

de lumină

den

era den

că consulii

nu sunti

se începe anuli (51) şi numal ca unei deităţi de lu-

i s'a pututi

Luna

a fosta

ce s'a pusi

care — sorele şi lumina începe de a cresce,

ceptulu comuni

regulări

așa Marte

târdiu— pentru

cu Febhruariii

acuma

luna

lună

curâţirii,

s'a

curățiti

naturală , precum

a re ntorsi

primăvâra

lui Aprile — precum

plăcării,

totă mangirea

anului

și a morţii .adecă morală

cu

se afirmă

şi a tuturoni

viâța

de

nouă.

regulii —

e pentru

cul-

tului Venerii, în multe identificată” cu Flora, care deschide câmpulu
cu florile. Luna

lui

Maiu

pentru

deilatea latină și oscică (Maia),

începuta

dină de primăveră. — Din acâsta

cepătore,

creatâre

După

mare,

Vesta,

Noembre

când

în Augusta,
reverință,

Deil, de pământ

push

când

“și artă

speranța

dar,

când

e cal-

în luniu,

se

Octombre

și

e curatu

pentru

şi luminosu Joe și-a căpă-

că elu e cerulu

an fosta

în Satuinu şi

Așa

impâr-

Vulcanii.— În Septemvre,

şi din lumea de josă

câmpurile

naturale sau

puterea sa și anume

in Italia ceriulu

tatu deosebită
cembre

foculii

con-

în primăveră,

regule

luni ale anului între deităti.

când

venereză

se vede ca deitătile

s'au veneratu

aceste principie, după, asemenea

țitu şi cele-lalte
dura

și însuflețitore

la

ră

curată

şi luminosu.

s'aii veneratu deosebi
semânate

și agronomulu

în De'și-a

Ops și când tâte at fosti ascunse la

Consus, în sinulu pământului,

„E
„YI.
su

Ut novus
28.

annus

Bruma

Phoebum

novi

et annus

Kalendae lanuariae ab novo sole appellatae, Varro 1.
prima
idem.

est"

veterisque

novissima solis. Principium caOvidiă F, L. 1. 163. Plut. Quest. R. 19.
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De aci urmâză, că tote anotimpurile au avuta sârbăto
rile .loru caracteristiee, speciale, şi deitațile sau venerată cu referinț
ă la natură,
la însușirile loru asupra Pământului, și sorții omului,
legată așa de

strinsu de acesti pământu (52).
O însușire
riloră mal
mână;

mal

dedicațiuni

specială a cultului romani € ținerea lungă a s&rbăto
și a unoru ludi publici trecându şi peste o săptădeparte ţinerea unora culturi divine numai ca și
dile de

mari,

de temple , în legătură cu sacrificiu și adeseor
i cu ludi
publici, — și în fine atâte sârbători și rugăciuni pentru
Augustu, și
familiile împ&rătesel.
:
a
(52) Cie. de Leg. II. 8. 19. Certasque fruges, certasqu
e bacas sacerdotes publice libanto, hoc certis sacrificiis ae diehus. 20. Item
alios ad dies ubertatem lactis feturaeque servanto. Idquc ne commilti possint,
ad eam rem ratione Cursus annuos sacerdotes finiunto.

Es
CALENDARULU
"PENTRU

" Oatendară.—
vechiu,

preste

și

Acestui

calendari,

numiti

lori,

averilori

forte

și anume

aretatu „calendarul
religiune,

purtati

romanu

deosebi

de

s&rhâtorile, ludi publici și unele

scurtă

despre

calendarului pentru

a capitalelori

în sensulu strînsu,

că

tâle

lunilori

ce se

puse în comerciu.

a fosti

carte de socoteli;

introduceau

în

el

de anni, şi anume pentru

tina, că tâte împrumuturile
lende

VECHIU

și

călindaru, dela Kalendae (1) adică qilele prime ale luni-

pentru

Kalendae-le

s'a
sau

de a arta

aci va fi o tratare

administrarea

sa

premisă

în cultă

preoți și cu destinaţiune
datine;

ROMANU

ADMINISTRAREA. AVERILORU.

In partea
totu

|

și negoţiările

și că lâte terminele de plată

se

întroduceai

că Romanit

cu

bani să le

să le pună

aveau
facă

pe aceste

la
da-

la ca-

dile.

Forma externă a calendarului. Calendarulu acesti; comerciali stetea : a). din o carte de socoteli,

care a fostii mare, și a avutu o sulă

de pagine (2) câ administrațiunea calendarului
împrumuturile,
()

Dr. T. Heeht:

Cuiacius
nomen.

tit. 9,

(2)

Seneca
volvitur.

centum

b) din

Die romischen

solebant

Alciatus om.

das ponebantur
ier

și terminele;

usurae

cautio

să

ţină în evidenția

debitorum,

adecă

obliga-

Kalendarienbiicher Heidelberg, 1868. pag. 72.
in

menses

|. p. 2. Calendaria

in calendas,

vocabantur

quia

et

inde

in

singulas

calendarii
calen-

pecuniae.
Epist.

NIIL. 2.

Martial

explicentur

divitem

Epigr.

paginae

8.

illum

4.

calendarum

putat,

Superba

quia
densis

magnus
arca

Calendarii

palleat

li-

numnnis

23

țiunea,. detorașiloră,
:ce
de detorași;

era

unu

ce) din banii ce

documentii

se ţineaii

autentici,

de

recunoscuti

acâstă împrumutare,

și

d) din o laduţă (arca) în care se băgau cele de sub a, b, c, câte
odată numai a unuia. detorașă, câte-odată a mai multoră la olaltă.

Felurimea . calendareloră.
enescu,

adecă orăşenescu

Calendarul

era. de dou feluri : cetă-

și privatu.

|

|

N a

a. Calendarul cetățenescii. Comunele orâșenesci ale imperiului, romană aveau adese ori capitale mari, ce se manipula ca să aducă
veniti,
felu

şi pentru acâsta capitalele

de

capitale erau

comunale, și pentru
aveaă

pentru

alte scopuri

de patron!

și altele, la comune, se
Curatori
pri,

ale - publicului.

dintre familiele avute
adunau

Dar fiindi-că

Curator,

fâcutu, r&spundători

CO-

aristocrate, și, „aceste

ludi publici, ospătări

mai multe

și de

şi drumuriloră

publice (3)

feluri de capitale;

aceste

separatu.

|

calendarului.

numiti

de bucate

susținerea. edificielori

adese-ori făceau fundaţiuni pentru
se administrau

în împrumuturi. Astu-

destinate pentru cumpârarea

olei în ani de fâmete,
munele

se dedeau

Calendarulii

Kalendarii,

pentru

totu

avea

administratorul seu pro-

care pe timpulu împăraţiloră
banului.

|

Calendaruli

sa

de regulă avea

numai uni curatoru,—sati mal multe calendare erai sub unu curatoru, însă au obvenilu și casuri, că mai mulţi curatori aveati. numai
uni

calendaru

sub îngrijirea lori.

Diregătoria

loră

era munus civile,

considerată ma! multi de o:sareină, ca și tutela și curatela, dar se
numeră între divegătoriele de frunte, — curatorit erai sau aleși de
ministru.
sau

denumiți

de

împeratulu,

sebi dintre equites Romanorum,
„alții, cari purtară

Seopulă.
mute

Scopulu

agronomilorii

rală. Impărați
(8) C.
unii

ciorului săă

diatori.

de

presidele. provinciei, deo-

sait Flamines Mama, sai dintre

diregâtorii, de frunte,

administraţiunii
de pământuri,

ai opriti,

Titiu Valentină,

milion

ori

sesterze,

din

să se dee poporulul

în

era mare, anume

ca să împrueconomia ru-

Pisauru

camete,
€câte

|

și astu- felu să ajute

ca să se scoață imprumuturile

duumvir
ca

|

o

de la agro-

don€ză, orașulul săă de nascere

în totă
ospătare,

anulă,

în

diua

nasceril fe-

şi toti la 55 ani, ludi

gla-

24

ma

nomi,

dâcă

ei

dedeau

usura

(camâta)

la terminu,

în sicuranţă ; — şi din contră

a fostii

rigore mare 'în

ca '88-1 țină cu terminele
(4).
“b). Calendarulii privată.

i

dul de
adecă

"ŞI separă

din

averea

sa

lori,

a
in “câtu

și private, e asemene.

o parte

era

contra

Acesta semenă celui orășenescă,

administraţiunea de capitale orășenesci
privati

şi capitalulu

Avutulu

în bant gata, ce forma fon-

capitale, ce voia “să le fvuctifiee prin . darea 'în împrumuturi,
prin usură, şi acestui fondu sa numita :'fondii de calendar.

Calendarul privati asemenea stetea din carte, 'din obligațiune, din
e
i
bani, și din arcă, sau lăduţă.
. Calendarul

privati

avea

asemenea

destinațiuiie, ca să: ajută pe

agronom cu pământuri, — şi'cu încetulă a deveniti: institritu * de
credit, așa în llalia, precum în provincii. Adese-ori un
vali

avea

pentru

mal

ajutarea

tură și laconii,

vului, —în
Calendarul

multe

calendare,

economiei.
adeseori

Dar

în mai
între

multe
omeni

prin usuri mari

comune,
fiind

abusaui

avut -priin

provincii,

mulţi:de

la na-

de scopulu calenda-

câtu a fostu lipsi, ca să aducă legi în contra usurariloru.
privati

il administra sau însuși domnului, —- stu feciorulii

s6u,
—— de regulă sclavii,

cari învețau

tote,

şi de multe

de câtă stăpânii loru (5).

ori

mai

bine

i

“Cuprinsuliă calendarului. Pentru de a însemna cuprinsulu calenidarului, ai fosti numirile : : a) ratio, sau kalendarii ratio, b) nomina,
sau nomina kalendarii, și €) instrumenta.
a) Ratio însemnă socotelă, adecă contă între dou& persone, și raio a' statu din : expensa

(spese, erogațiune)

“de ban), — şi ratio a fostu
pentu

expensa,

N (£ Despre

împărţit

de altă parte, pentru

pe

și din : accepta (primire

două

accepta,

pagine, de o parte
și făcându-se 'socgta,

calendarul orășenesc

să _ană date. deosebi de la Traiană până
lu Ionorii, ba sporadice și sub lustiniană. Aceste date suntă deosebi inscrip-

țiuni, monumentale,

puse în memoria

află, la Urelli Nr. 62, 2391,
3903 ete

Hecht în adausă

3940,

ele.;

la Momsen

pag. V-Viul le înșiră tote,

(5) Dr. F. Hecht, în adausă, pag.

calendarul privată.

unui curatorii de calendariă. De aceste se

4006
VIU

XIV, aduce

G N. Nori 222, 559,
!

multe date însemnate! pentru

-

25

—— ceea ce a remasu de plătitu s'a numitu : religua (restu, remăşiță) ;
şi cându s'a plătită toti datoria, sa disu : pariatio (escontentare). (6)
b) Nomina, era numele detorașului, introdusă în Calendari (7). Fiinducă „Socola s'a, ținutu în area (liduţa) detorașii în genere Sail
“numiti : nomina 'areâia. (8):
ii
îi
c) Inst menta în genere e numai 0 alti espresiune. pentru s0cotă, deosebi: pentru

că suntu

în legătură

cu documente (obligaţiuni,

cuite) în specia însemnă documentele. (9)
Astu-felu
tută dice

dară în. lumea comercială,în loci:de calendarii, sa putotu: aşa de bine
și : ratio, nomina, instrumenta,

(6) Plinius Hist. Nat, II. 5. huie... omnia erpensa, huic! omnia fentur! dtcepta,
et in tota ratione mortalium sola ulramque paginam facit. — Scaevola: lib, 15
dig. Stichus, Summas, quibus eliquatus erat ex Kalendario,' “toaaidit: "Cicero in
Verr. II 1. XIV, 36. aduce o socvlă, —în care se spune, ce sta dată, ce a căpătatii, şi ce a rămasă,
IN

Aci vedeină începutulii pentru socotelile de aq ale nceuțătorilorie, p-e. laa Nem:

Expensa c : Soll; accepta e: Haben ; reliqua, e Saldo.
(7) Cod. Theod. 12. 11.'1. Debitor... cuius nomien Kalendario

învenitur.

m

(8) Gaius III. 131. Alia causa est, 'eorum

(9) Disesta de edendo II. 13, leg. 1. $2
ete

ciitatis aliculus

miti

iti n “i

noihinuni: quae arcaria” vocantur.

Tape

i

i:

.

ÎN 7
:

i

ă

me

LL:

A

NUMIREA

ELA
e

LANUARIU

SERBĂTORILE ROMANE VECHIE

ROMANI

'.-4| Calandae

;

Ian. :

2| IVa Nona lan.
3| UL.
>
>
„4| ante Nonas Ian.

=

STATIVE
Aa

|
2z | PUBLICE

|Sârbătârea lot lanu; Strenes, Analul not, Fortouer,| A:

|. ...
Vota.

i

Bec
C.| circenses
D.

5| Nonae Ian.

E.

F.

6) VII. 14. lan.
Î

7 VI.
8IVI.
IOV...

>
>
>

2
>»
2

11| UI.

.>

>

101V.

o.

10c UR !

Agonia, sau Agonalia.

G.
H.
Ă,

B.|

|

|Carmentaliași Iuturnalia.

12| ante Idum lan.

|

a

ID.

|Dies lovis Statoris.

13| Idus lan.

14| XIX. Cal Febr.|
15| XVII. » >

IC.

|Carmentalia.

E.

F.
G.

16| XVII.
17| XVI.
181 XV.

>»
>
>

>»
>
o»

|Diua fundării templei Concordia. |H.
A.
B.

19 XIV.
20| XIII.

>»
>

»
2»

C.
D.

DA XI.
29| XI.
23| X.

>
o.
>>
„>

94)

IX.

25| VILL.

>

>

E. | ludi palatini
>
F.] >
>
>»
G.|

>

H.|

>

>

>

A.

>

>

>
>
>»
>
>>
>>
>»
»

26
97|
28|
29]
i 30|

VI.
VI.
V.
IV.
III.

131

Ant. Cal. Febr.

|Dedicatio aedis Castorum.

|Dedieatio arae Pacis,
Penetralia.

B.
C.
D.
E.
F.
IG.

27

N.

FTEBRUARIU.

ta

2

„NUMIREA...

Î|

LA ROMANI

a

|| . SERBĂTORILE

ROMANE

VECHIE .

„.:STATIVE

'

„LUDIIL

PUBLICI

1| Calendae Febr. . |. Lucaria. Iuno Sospita.
2!
3|
4]
5|
6|
7!

1V. Nona Febr.
[IL
>»
>
ante Non: Febr.
Nonae.
VIU. Idus Febr.
VII
> >

S|

VI.

9] V.
10

IV.

MI.

>

>

>

>

>

>

2

3

i

i

Concordiain Arce,.
...
IRT
î
III

RIA
i

112] ante 14. Febr.
| 13] Idus

„i

Sacrificiu pentru Faunu.

14| XVI. Cal. Mart.
15

XV.

te

>

>

16| XIV.

»

>

e,

17| XIII.

3

>

Quirinalia, Fornacalia.și Festnm stultorara.

18|

>

>

20! X.
Di.

>
>»

>

.

>

Feralia. (Genialia. .

22| VII.
93! VII.

>
>

>
>.

AI.

19; NI.

i

genialici ;

Lupercalia. luno Februata.

25| V.
[26 1V.
27| IL.
28| ant. C.

>

LE
Ei

|
m

>

N
>
>
>>
Mar,

Caristia.
|'Terminalia.

Ţ,
ar

A
tii

o

ii

5

:.3

24| VI.

a
3

/
Ea
genialici .

p
.

|Regitugium. Q.R.C.F..
ta
i

Iata
Equiria.
iai

-.

IE, MARFIU

za
A

11

=

+ NUMIREA

i

LA'YROMANI

|

_

" SERBĂTORILE ROMANE

VECHI

“STATIVE

|PUBLICI

|

|

m

1] Calendae Mart. ! Dies Martie, Sarii, Anulă noa. Matronalia, . 2| VI. Non. Mar.
'Foculu Veste
3V.
o
>
|
4IV,
o
2
:

5.

>

7| Nonae

pies Vejovis.

IL,

DV

>.

HO) VL

>»

Va

>
>

Mars Vejovis Jupiter.

|
i

|

>
>

|
Pa

|
:

'Mamuralia. |
! Anna Perenna.

'16| XVII. C. Apr.

"4 Equiria.
Dies .Jovis.

Sacra Argeorum.

i - ÎLiberalia. Agonium.! Maxtiale. . |

2»!
» tă
ÎMinerva în Aventini. Quinquatrus. |Minervini.
>
Quingquatrus.
Pelosia;
>

>

>»

„>

IE

99| XL.

>

>

>

>

„

23| X.
4 IN.
25 VIL.

>>
a
>
o
>

l26 VI.

oo

27|

>.

NIL.

VI:

log V.
291V.

30/11.

e
ina

|

17| XVI. 3

21

|

>

14] Ante 14. Mar.
15| Idus.
Ş

UB XV.
119| XIV.
120 NIN.

E

„|Sacrificiă pentru Vesta.

8] VIU. Id. M.

12|1V.
131.

|
1.
|

i Isidis navigium. î.

6| Ante N. M.

ii

LUDII

>

>
»șiTabilutriun | Catabasis.
Q.R..C.F...-:
[Dies sangninis.
Ililaria.

Requietio.
i

>>
>
>

>

31| Ante C. Apr.

.

Arborintrat.

Dies lavationis.

Initium Caiani.

Ara Pacis.
ljLuna în Aventinu.

29

IV. APRILIE
za

=

NUMIREA

=

LA

=

-

SERBĂTORILE ROMANE VECHIE. .

ROMANI

|: LUDII i

STATIVE

PUBLICI

E

1| Calendele Apr. — | Venas Genitrix et Vertieordia,
Fort. Virilis, Concârdia. |

2|
3|
4
5|
6)
TI

IV. Non. Apr.
II. N. Apr.
Naintea Non.
Nonele.
VII. Id. Apr.
VI.
>
>

SV.
9vy.

10|1V.

Sacrificia lui Hercules.

|

»
,.

,

»

»

i
ÎMegalensii.
iii
STR
DR

Fortuna publică pe Quirinal.
,
gi

-

NEA
Magna Mater Idaea Meglensi

ji
acra

„i

MU.
Fortuna Primigenia.:12| Naintea 1d.. : | Cerealia.
13| Idulu Apr. .
>
Jupiter Victor. Libertas,

14| XVIII. C.M,
15| XVII. > >

|»:

Î6 XVI.
ITXV

>»
a

|
|

Î8

>»

XV.

>

|

19| SUL.
>»
20! XI.»

21| XI.»

ot ia
Fordieidia sau Hordicalid, |: i
Pr
|
EISA

>

|

>

>>

i

23| IX.

>>

j Vinalia priota.” i

425| VII.
26| VL.

1291.»

a

30| Naint. cal.], mu

!

în

Să:

i

|

i
'Robigalia. Serapia. Tinerii desfeânaţi, (urari
nanșigir
„e
;

>.»

.

pi

Circensi, 2!

|

e

IV.)

I281V.

|

|

Liberali.t!! |
pi

[Palilia sau Romaia!:

22| X,

DA VIL

|

Aprinderea Vulpe.

|

>.

|

Cereali.
-i
ii
|
pl

| Vesta in Palatio, Floralia.

|

Ii

»

]

„Florati.

Pl
|

„ii

|

30

V.

MALU..

tă
SERBĂ

"i": NUMIREA.

a

ALA

ROMANI

JS

;

* STATIVE

pupici
|

|

o

Florali
i 1| Calendele Main. !| Maia si Bona Bea. Laralia,. Lares praestites, ||
7
|
19 VLN. NM.
3

|

V.

|

ao

IV

.

ba

i

4

i

>

>

-

„LUDIL

TORILE ROMANE VECHIE

ERE
o
"BILL
| 6| Naintea N. M.
; 7| Nonele

"a VII.

N

VI

>

10

VI.

>

“4

Vu

|

|

|
a
i Lemuria
>
Mars ultor.
>:
|
>
Rosalia. .
>
NLemuria
>:
>
.
|. A.
M:: ..;: Sacra Argea. Dies Mercurii et Maiae.

|

XVI.

>»

XV.

>»

i

XIV..>

NIL.

>

22| XI.

>»

94

IN.

>

25!

VIIL„>

99
i

|

x.

96| VIL.

22 VL
28]

V,..:>

29 IV...
'30, IL.

|
|
i

|

„Ambarvalia. Dea Dia.
|

|

»

“Ambarvalia. ;. ..

>

„ Agonalia.

|

,

Ji

Ambarvalia.

90| XI. > »
91

>

i

»

16| XVIL. >
Î84

m

ae

2
no IV.
>
13 IL.
14| Naintea
Idulă
15|

19|

,

>

Lemuria

>

9

17

Vesla

1. N.

I'Pubilustrium. Rosalia.
!
*
+
.
.
.
0. B.G.F. sau Regifugium.
i»

„ Fortuna Primigenia.

>»

33
>»

>>
> »

31| Nain. cal. lui lun.

Honos et Virtus.

|

31

Pee)

DPILELE

YI.:LUNIU

"NUMIREA

“* SERBĂTORILE ROMANE VECAIE !

“LA-ROMANI

":. STATIVE.

| -uuou
i

||

PUBLICI

1

Calendele lun.
IV. Non. lun,
ÎI
>
| Naintea Non.
Nonele
i
VII. Id. luni
VI.

3

Iane Moneta, Mars Gradisas, Tempestas! Cranae,: £ i Bellona.

Hercules Custos.
i

LE

; Carățirea templular Vester :: 7 n:

pi.

VI.
>
V.,
>
IV.
3
II.
>
Naintea Id.

i

"|
Vestalia, si murarii.

X.

23 IX,
24 VIII,
-1125 VII.
26 VI.
al

V.
IV,

Naceres ganoialat din templa,

>
>
>»
>
>
3
>
>

XI.

densîn Capitolio:
Matralia Fortaua
[Concordia,

Idulu
14 XVIII. Cal. lul.
XVI.
AVI.
AV.
XIV.
XII.
XII.

.-! i:

Dius Fidius sau Semo Sancus.

Japiter Iusiuctas
[Qainquateas,

Minerva in Aventino. -.. .:
Summanalia festa.

>

>
2

>
>

„Dies Ater.

>

>

i Fors Fortuna.

>
3
>
>
>
2

28
29 III.
>
30 Nain. C. Iul,

>

|
(| Aedes Lartm: „Jupiter Stator.
!

.

Quirinus.
Templum Herculis Musarum,

piscatorii
Tiberini.|
ii.

||

VII. LULILU

|

-

SERBĂTORILE

NUMIREA

=

ROMANE

VECIIIE

LUDII

|,

| usuc, .

“STATIVE

O | LA ROMANI

|

:

e

/Felicitas in Capitolio.

1| Calendele Iul. .

|

2| VI. Non. lul.
3

V.

o
4IV.
>
>
5|Ul.
G| Naintea Non.
7| Nonele
8! VIIL Id. Iul...
9

VII.

10| VI.
11|

V.

E
Ara Paris. . i.
liPoplifugia. .... | Sacrificiu lui Apollo
Fortuna Muliebris
ciu lui Consus
Sacrifi
na
Iuno,Caproti
, |Vitulatio

>>!

i

a

|

a
ludii ;

Trauseetio Eqnilnm, Castor și Pola

Dies Alliensis.
Lucaria..,

a

i

NE

>»

NOI

NIL

a

>

22

NI.

>

>

Caesaris -.

Lucaria,

>

27| VI.

„3.

>

,

Neptunales,
! Caesaris
a»

Neptunaliu.
>»
x
„i Furrinalia.
o

GV.

i

280...
9.
130| îl.

>

!

>]
,

,

16| XVII. Cal. Aug.
>
>
17 XVI.
>
>
18 XV.

123 X.
124 1X.
lo VI.

|

Diua. Victoriei lu Cesare.

i 15 Idulu.

120| XII.

>

2

>

> >
12| 1V.
>:
13 1. >
Id.
a
Nainte
14,

MOV

Apollinares
E)
>
>

po

>

3

i.

,

!

>

>

„3

31. Naint. Cal. Aug. !

(E
>

|Profeetio ad inferos Averni.

.
[Fortuna huiusceDiei.

>
a

e

„ tiCireenses :

33

VIN.

2

NUMIREA

AUGUSTU.

„ SERBĂTORILE ROMANE VECHIE |

=O | LA ROMANI

STATIVE

BI

Spes. Augustu. Alexandria.

2] IV. Non. Aug.
IL. >

Si

4| Naintea N. A,

ML

14) XIX. Cal. Sep.
xvu. >

16| XVI. >

IO

XIV.

20| XII.
21| NU.

>
>

„|

>

>
>
>
a

DA Xa
24| IX,
o.
o»
o»

>

27 VI
>
iv...

|ww

„i
30.
Naintea Cal. Sep:
AMarien, Mitul,

“ |Neronia -

:Hercules Invictus. Venus Victrix,
N

|

Diana. Sersorum dies, Castores. Vortomualia.

|

|

|

N
i

i.

|

Castorum

a

>

.

>»

22 NL.

25 VII
26| VI.

|
ir

Sol indiges. Pharsalus.
Ara Cereris et Opis Augustae.

13| Idulu.

17 XVI.
18 XV.

Augustales

Dă

o»
o»
>
>»

12! Naintea Id.

5

„+:

Aedes Salutis in Quirinali.

6| VIII. Id. Aug.

7IVIL
SV.
9V.
10| IV.

a

-

5| Nonele

31|

„PUBLI
iaCI
i

[|

1| Calendele Aug.

4
!

. LUDII-.

|Portunalia,
Divas lulius în foro. |
Vinalia rastica. Venas Libitina et Jareja,

„i
a
,

a

Consualia.

Consualia

Volcanalia.
Ş
Mundus patet, vel lapis manalis,

Opiconsiva,

„

i Volturnalia,
“Ara Victoriae in Senatu.

|

IX. SEPTENRRE

,

,

|lupiter 'Tonans.

2| IV. Non. Sept.

|Lupta de la Actium.

IV.

Romani

,

>»
o» >»
>»
>

|

2

>

>

>
>
>
>

>

>

»

o»:
MAI.
19| Nainlea Id.
13| Idulu
>

Epolum

>
>

loris. Baterea Coinlat, Mota salsa.

>

14| XVIII. Cal. Oct. | Probatio Equorum.
>
>
>

>
>
>»

18 XIV.

>

>»

19| XII.

>»

15| XVII.
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SERBATORI

ÎN IANUARIU.

IN îi IANUARIU. '
. ..

A.

Figura

Serbătâreu

cea

mai

lui unu

straordinară

sdii Calendae

pentru. cultul

Ianuariae.

romană , e-lanu

(la-

nus) (1); e o deitate forte vechii a Romaniloră, şi una cu. asemeni
însușiri nu se află nici la Greci, nici în alte mitologii.
anu s'a cugetatu

de deuli

începutului: și ală' originii, a tuturora: lucrurilor

prime (2) și pentru acâsta în tâte rugăciunile și la
s'a pomeniti mai înteiu și înaintea lui „Joe (lupiter),
Saliloră "li numesen Divum Deum, Deorum Deum
mesce și later lanus(4), și se venerâză: ca regintele

tote sacrificiile
și în cântările
(3); „așa se nuanului, a sorții

omenesci

templulă -lui,

timpu

și domnului

de pace

Cultulu

păcii și ala

era inchisi,

lui lanu

r&sboiului;

în timpu

de r&sboiii

“sa întrodusu 'în' Roma.

(1) Cic. in Nat. Deor, IL. 27. deduce

iară

prin

în

era; deschisa (5).
Numa,

şi anume a

pe Ianus din Eanus, rădăcina eo=mergu;

alţii "lă deducă din ianus=pârtă, trecătâre,
saă ianua=uşiă, fiind că e deuli intrăril și eșiril. Intre cer vechi Nigidiu Figulu (la Macrobiu [, 9); între mitologi!
nuoi Buttman

(2,72,) a nemeritii, că 'lanus e atâta câtă Dianus, Iana câtă Diana

(luna) adecă lanu e forma

12) Varro la Augustinu,
Iovem,

summa

|

masculină a Ianel, din dius, dium, ceri luminosiă.

Cic. N
ai

D. VII. 9. penes
”

lanum

sunt

|

(3) Varro1. 1. VIL. 27. Divum empla cante, „+

pore patebat,
Quirinus.

penes

Deorum Deus.

(4) Macrobiu [. 9. 14. luvenal, sat. VI. 3,
(3) Ovidiu Lib. F. 1. 259. si Serviu V. A

prima,
:

„
1. 294. Item

autem

lanus belli tem-

ut ciusdem conspectus per bellum pateret, etc. sub acesti nume
|
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lui lamus
pusu

gemninus

cu

uni

lanus
minosulu,
chide

capi

e uni

Bifronz
către

deu

r&săritu,

vechia

e portariulu

porţile,

în marginea

forului,

și cu altul

italic,

e den

lanu

a fosti

către apusă (6).

de lumină,

ceriului și alu luminei

sera le închide,

unde

de sore,e Lu-

ceresci,

diminâța

des-

eşindu și intrându.

Din acestă causă e făcutu cu două capele . (eminus Bifrons), și
astu-felă, ca portari, la resăritu e deschidători (Patulcius) și la apusu

e închidetoriu (Clusius) (7).
La Umbri, Sabini, și Latin pentru
bolulu bolte

acestă însușire a deului, sim-

ceresci și a qeului de lumină. cerâscă a fostu unu Ianus

(transitu deschisi). De aci a urmati că şi pre pămenta domnesee
preste eșire și intrare și pentru acesta e deuli, domnul ușei((ianua),
ala porţiloru,
luminei,

şi drumuriloră,

e mijlocitori

ba

între ceri

fiinda-că

prin

el e calca Ja deii

și pământa (8).

.

Ca şi qeu de sore e originea isvorelori,
și pentru

fântâneloruși riuriloră,

acesta

€ tata deiloru Fontu şi luturnei; şi totn-de-odată
ca și începetoriulu vieţei organice, anume fructuatoriulu
omenesci, și în acestă calitate se numesce consivius (9)..

sa veneratu
seminției
lanu

tâte

le formeză,

tâte le domnesce, tote elementele, natura
ce se silesce în josă, a focului şi a aerului ce
le a legatu în boltitura, cerscă și prin acesta le-a

apel și a pâmântului,
nisuesce

în susu

lânțuita pentru tota-d'a-una la olaltă (10). E creatorul tuturori anilori adecă a timpului, şi a întregei ordini frumose de lume (11).
(6) Ovidiu Lib. F. 1. 139, Sic ego prospicio caelestis ianitor aulae Eoos, par|
tes Hesperiasque simul.
(7) Ianum

quidam

solem deimonstrari volunt, et ideo geminum, quasi utriusque ianuae caelestis potentern, qui exoriens aperiat diem, occidens claudat. Ma.
crobiu I. 9. 9. [,. Preller Rom. Myth. pag. 150.
,

(8) Ovidiu Fast. L. [. 171. ut possis aditum per me ad quoscumque habere” deos.
(9) A conserendo

i. e. a propagine

seritur. Macrobiu 1. 9,16. Varro
quorum

numerum

(10) Augustină

generis humani,

quae lano

auctore con-

enuinerare deos coepit a conceptione humana,

exorsus est a lano. Augustin. în D. VII. 9.
de C.D. “VIL. 78. Ovidiu F. L. 1. 103. Macrobiu

o epistolă a lut M. Valeriu Messalla pe timpulă i
(11) Martial X, 98,

,
indrumâza

Cicero. Preller p.. 183,

,
la,

40

“lanu se adoreză

la multe

ocasiuni,

şi anume

în toti dimineţa

se

chiamă Matutinus” Pâter (tatalui de dimincţă), ca. deulu dilei râsăritore, când Gmenii' incepu lucruluilori (12). Mai departe lui Ianu i-ati
fosti sacre îniceputele titirora lunilorii (mensis) de preste anu, adecă

calendele,

înteia di: a Junelori,

dci se arâtaiiară 'pe ceri,

cul,

cu luno (13).

unit runte ala

adecă pentru

lumina

și de ore- ce Iuno

cre în calende, lanu sta numiti

de-odată

când

și Iunonius,

Din acesti!
Romei,

crescâtore

asemenea

pentru că se venerâza

respecti i s'a rădiicatu

12 altare,

alu

are dilele sa-

pentru

12 luni

pe Ianiale anului,

'12'calende (14).

- Intre luni,

lui lanui luna lui Tanuariă,

numită

i-a fosti sacră, pentru

că luna acesta se începe

cea mal

a formati

scurtă,

tre calendele

adecă

de

preste

anii,

începutulă

<Culendae

după

numele

de loci,

lui,

după. qiua

anului solariu, iară 'din-

lanuariae>

adecă

Liu lan.

i-a fosti s&rbătârea
' de frunte, ce a fostu o qi mare pentru totu
imperiulu și penten toti Romanul.
Sacrificiulu comuni a fostii o turlă de sacrificiu, numiti iannal (15)
apoi 'plăcintă cu miere,
în

Italia.

La

începntii

vinu

și tâmâiă,

regele

Numa

(cetatea regescă), mai târdin «Rex
preotul cela mal înalta (16).

saerificiele cele

insuşi a sacrilicatu,

sacromm:

care

sa

mai

vechi

în

Regia

privită

de
|

1

(12) Horaţiu
+13)
sum

sat. II. 6, 20.

lunonium,
tenentem;

quasi

non solum mensis lanuarii, sed omnium mensium ingreslunonis sunt omnes Calendae. După Macrobiu,

în ditione autem

3, it Hartung, die Rel. der R&m. II. 221.
(14) Iano duodecim aras pro totidein mensibus
si Publ.

dedicatos. Varro

la Macrobiu

Victor reg. urb. XIV.

(15) lanual. Ovidiu F. L. L. 75. 128, 172. Fest. p. 78. Era Lauru Lyd. de men-

sihus IV. 2, în Grecia ianua! se numesce popana
de Ros, nemjesce
(16) Poporulu
timpuri. anu

cu Opferkuchen
tuscu a făcută

șșii popanona. astă-feli Dict. Gr.

.
pe lanu și cu 4 capete,

de regulă e făcută întro mână

ce representa

+ ano-

cu cheia, în alta cu sceptru. După

organisarea calendariului i s'a pusă în mână CCC. LV.
nului. Plin XXĂIV. 7,16. Preller R, A. p. 16£,

adecă 369 dile ale a-

+

Oa

B.

Anulă

la Romanii

Anuliă

vechi

noi

aa

și dina

s'a începută

Strenia.

din

1 Martiu.

La anu

601,

a Romei, 153 ant. cr. s'a olărita din partea
statului, ca Ianuarit
să fiă. întâia lună a anului, și <Calendae lanuar
iae> să fiă după 'diua,
(21 Dec.) cea mal senrtă ca și începutulă
anului (24 -— 25 Dec.).
Reorganisându-se
mal adausu

calendariuli

dile, și anul

de dina cea mal scurtă,
bătârea

de anulu

oficiul

loru.

non

la 47 ant. Cr.

nou

prin Iuliu Cesare, s'a
s'a pusi cu mai multe dile îndereptu

așa cum

e adi, și din timpulu acesta se&r-

a deveniti

și mal de însemnătate |.
Ce sc atinge de viața publică, consulii și
magistrații (diregetoril),
aleși la capătului anului vechiă, în Calendae
lannariae au intrati în

Ei înainte de revârsarea doriloru eșiau sub cerula
li-

beri să caute semne favorabile (17) apol se îmbrăcau în vestm
ântulu

de oficiu, primiau gratulațiuni de la subalternii loră,
şi consulii de la
senatori și pe urmă călări pe-cat albi porniau petrec
uţi de senată,
patrici, și mulţime de Omeni Ja capitol, aduce
aa - sacrificiu lui Jupiteră Optimus Maximus, domnul aperătoru alu
statului romani,
și după sacrificiu, ce era din vițel albi bine aleși, consul
i! primiau
insemnele oficiului, se suiau pe tribună, și ostașii defilau
înaintea lori.
și apoi ţineau întcia şedinţă, şi se începea veselia
publică (18).
Ce se atinge de viața. privată, în tota Roma și Italia,
și în tâte

provinciele cu datine romane,
tului nou,

și norocosi,

întâiu Januariu, a fosti diua începu-

şi fie care

câuta

in tota

modulu

ca să se

asigure de binecuvântare, norocire şi spori preste totu
anulă, și lucra ceva în chiămarea sa, ca să facă începutu hunii (19). Toţi
se îmbracaii în vestminte curate, încungiurau sfada, ca să nu vatăme unul
pe altulu,

se salutaa și gratulau

și se dăruiaui uniipe alţii, deosebi

cu

(17) Preller R M. p. 161. Hartung R. der. R. IL. 220.
"* (8) Ovidiu et Ponto IV. 9. 7. Fast. L. 1. 75.
(19) Seneca, epist. 83. qui noro

anno, quem

admodum legere, scribere, dicere

aliquid sic auspicabar în virginem desilire. Ovidiu F. L. 1. 167, Quisque suas
artes ob idem dilibat agendo.

“2

faguri,

smochine, bani vechi,

ce însemna

cu

norocu și bucuriă,

chipului

lui lanu (20) şi alte daruri

precum cu strenae,

ce era lăstari,

ră-

muri de lauru din silbagia (dumbrava) qinei Strenia (21).
Acâstă

datină cu

ramuri

era vechiă,

și în legătura cu dina Stre-

nia, dina de binecuvântare și fericire a Sabiniloru, identică cu Salus
ala Romaniloră ; încă pe timpului regelui Tatiu

(de odată cu Romulu)

se aducea din dumbrava ei ramuri la anulu
în Arx (curtea regâscă) (22).

nou (atunci 1 Marti)

derivatu datina că mai târdiu la anulă:nou amicilori

De aci sa
şi cunoscuţiloră

se trămiteau

de fericire, și daruri,
că anulu

nou

și lampe

de luti sau

ramuri

deosebi

să aducă

de lauri

și de palmă, cu pofte

smochine și turte de miere,

multă

dulcâță cu sine;

de metalu,

în mână o inseripţiune : < Annum

cu

ca şi semne

se trămiteau

figura qinei Victoria,

în dar

care

ținea

Novum Faustum Felicem 'Tibi> (23).

Patronii aveaa dreptulu, ca clienţii să le aducă daruri la anulă NOU;
ba încă și împărații

daruri de la poporu.

primiau

porta palatului sei și primia darurile (24).
minu

C.

Dina

Fortuna.

Fortuna a fosti dina sorții și a norocului,

mal multe nume și în multe

ter-

triste (25).

acâsta, se numiau

de plătire, și pentru

Caligula a statu în

Calendele aceste erau

şi a fostu venerată sub

temple. Cultulă ei s'a referitu la viața

(20) Pe de altă parte o luntre. Astii-felă de ban! tipăriaii ma! multe cetăţi în
Italia. Athenăus XV, p, 692. Ovidiu F. L 1. 185. Pliniu XXIII. 3.
(21)

Strenia după Laur. Lyd. de mens. IV. 4. dice, că în limba Sabină însemna

săn&tate;

după Preller, din strenuus latinu, p. 600,

,

|

(22) Ab exortu paene urbis Martiae strenarum usus adolevit, auctoritate Tati”
regis, qui verbanas

felicis arboris ex luco Sireniae anni novi auspices, adcepil.

Din streniae e adi la francest &trennes, asemenea
(23) De aceste lampe
tru Hadrianu

Sai

aflată mar

datină.

multe în Pompel. Sa bătută

cu inscripţiunea S. P. Q.R.A.N.F.F.

nui pen:

(24) Dio Cass. LIV îl. Sueton in Tiber 3£. Calig. 42. Nero 46. Datina s'a, susținută până la Arcadiu si Honoriu.
(25) Horat. sat L. [. Sat. III. v. 87. Qui nisi cum tristes misero venere calendae. Epod L. oa, Il. 70. omnem redigis idibus pecuniam querit calendis ponere,
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privată,

și de aci Fortuna

la viața publică

Virgo,

a Romaniloru,

Mulieris,

Vivilis,

și de aci Fortuna

Mascula, ' precum
Patricia;

Plebeia,

Publica, s6u Fortuna, Populi Romani (26).
Pe lângă geniului împeratului s'a venerată și Fortuna Caesaris
vel .

Augusta,

și împărații

de la Augustu încâce lineau chipulu Iortunei,
ce s'a făcutu de curtea imperătescă, ca şi a dinei
apera-

în palatu

tore-a capului statului romanu (27).
“Imperatulă "Traiani a: redicataF ortunei, ca unel puteri universa
li:
de lume, uni templu anume » Și la anulu noă s'a serbată
diua a-!
cestei Fortune

şi. s'a ținută

sacrificii

în templula

ei(28). Și de pe

acesti timpu, Fortuna, ca puterea univ ersală se chiama și se
lauda.
în rugăciuni, înaintea tuturorn deiloră (29).
IN 3 IANUARIU,
Vota.

“In 8 Tanuarit (tertia nona Ianuarii) a fosta sărbătorea Vota.
Spre

a deosebi diua acesta

s'a numitu

Vota,

și anume

de

«calendae

lanuariae»,

diua acâsta

«Vota „Pro salute principis»

(fagaduința

pentru buna stare a domnitorului).

|

Magistraţii mai “înalți cu intrevenirea ponticilora, și altori preoți,
în anulu trecuti aa dati, au fâcutu Vota pentru sănătatea şi fericirea imp&ratului,

şi a casei domnitâre,

de a aduce deiloru

sacrificii.

Acuma. în 3, lanuariu e diua, în.care acele Vota (făgăduinţe, promisiunl) de anu

trebuia să

se împlinâscă

prin sacrificil şi rugăciuni, și

(26) L. Preller R. M. p. 552. Hartung IL. 237.
LIX. 4, 15. Momsen inser: 2219. In chilia în care dormia împăratulă se ţinea chipulii «Fortuna aurea»! și în călstoriă o lua eu sine. lul.
(27) Dio Cass.

Capitol. Antoniu Piu 12. Ace Spart. sev. grup. 13.

„

(28)

Laur, Lyd. de 'mens, IV, 7. Plin. Hist. Nat. IL. 7. Toto quippe mundo, et
omnihus” locis, omnibusque horis -Fortuna sola invocatur ete.:
,
(29) Lucianu în <Adunarea Peiloră» face pe Momu a se plânge, că' acuma

nu: mal voesce nime de a sacrifica deilorii, pentru că Fortuna domnesce,. Preller p 560, Fortuna omnium pentium et deorum. Archiv. Napol. 1855 T. VII, p. 182.

în care

di, se

făceau

Vota de nou

pentru

anulu

viitori,

și atunci

se împliniau cele făcute din anulu acesta,
Aşa. Calendae Ianuariae, precumi

Vota s'au susținută

până în tim-

pulu târqiu alu creștinătății (30). Afară de qiua nasceril şi diua începerii domniril (31), sub Augustu împeratulu s'au introdusu și vota, cari

cu încetul au deveniti de o sarcină grea a imperăţiei (32). Augustii
a fostu restitutorulu

păcii şi ordinii bune,

și mântuitori

în lipsă, şi

pentru acâsta, la totă ocasiunea p. e. a reîntorcerii, reînsănâtoșirii, ete.
i se făcea vota,
In 3 lanuarii

și i se dau
colegiele

daruri

ca semne

preoțesci,

de preoți se întreceau de a face vota
Din aceste vota, sub

regimulu

lui

diregâtorii

de

bucuriă.
publici,

și alte clase

pro salute principis (33).
Augustu

s'au

născutăși vota

quinquennalia, decennalia, quindecennalia, și vicenalia, adecă vota
la 5, 10. 15. și 20. de ani, de la timpulu începerii domnirii, — și
mai târqiii au fosti regularie. Aceste se făceau de loci la intrarea
în domniă,

şi se împlineau la timpului determinati (34).
Toti-d'a-una erai în legătură cu sacrificii mari, jocuri publice pom-

pose, deosebi circense, daruri de preţi mare, cari s'aă prefăcutu în
porțiă grea pentru poporă, deosebi pentru provincie (35). Sacrificiă se
făcea lui „Joe, și era unu bou cu cârne aurite (36).
Petrecerile

poporale

așa

la

Calendae

(20) Tacitu IV, 70. Dio Cass. 21. 19. Marquarăt

Januariae,

precum

acu

la

Ilandbuch der rom. Arch. IV,

219. Preller. p. 162,
(31) Circenses et imperii natales adâiti sunt etc. Iul. capitol. Pertin. 15.

|
(32) Eckhel D. N. VIII. p. 473. Preller p. 782. .
(33) Tertuliană de Cor. 12. Ecce annua votorum noncupatio quia videtur ? Prima
in principiis secunda in capitoliis. Accipe post loca et verba.

(34) Plinius ad Traianum ep. X. 44. Solennia vota pro incolumitate tua, qua
publica salus continetur, et suscipimus Domine pariter et solvimus, precati deos
ut velint ea, semper solvi, semperque signari.
(35) Preiler f. 783. Dio Cass, LIIL 13. LVII. 24
(66) Tertuliană de Cor. 15. Tunc tibi Jupiter bovem cornibus auro decoratis
vovemus esse futurum. -.
!
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vota, era 'cu escese mari și pentru
opritu (37).
Vota

acâsta

conciliele

au fostu şi private, p. e. unii morbosi

tulu pentru

morbosă

o templă unui

deu

creştine le-au

pentru

sine, sau al-

a făcutii vota, că dâcă se însănătoșesce, r&dică
anumiti,

san

unui

călătorii,

dâcă

se re'ntorce,

face atare sacrificiu, şi acela care a făcutu vota, a fostu datori să
împlinâscă (voti reus, damnatus, votum solvere) (38).

IN 9 IANUARIU
Agonia

sai Agonalia.

Joe conducea causele omenesci, prevedea viitorulu, și destina sorțile. La începutulu
şi

lanu,

pentru.că

cea primă,

fiă-cării lucrări sacre
Joe

e peste

începetâre,
— așa

puterea

și profane

se chiăma

Joe

mai înaltă, iară lanu peste

ei se chiămau şi la începutul rugăciu-

nel, şi la ori-care sacrificiu li se aducea și loru darurile(39).

" Agonia sau Agonalia sau dile agonale (40) au fosti mai multe peste
anu; dar în 9 Ian. (V. Id. lan.) au fostu în onorea lui lanu (41)...
Agonia

sai agonalia

preste

totu sunti

sacrificie în ondrea deiloru

- protectori al statului romani, și s'a ţinutui în Regia (42).
Agonalia suntu introduse de Numa, care. însuși a sacrificati în
diua

de adi. Sa

sacrificatui uni

berbece,

ca,

şi

conducstorulii

ttr-

(37) Conciliu trulană VIII. sub Const. Pogonatu 691. d. Cr. dice «Kalendas quae
dicuntur, et vota, et brumalia etc. opresce sărbătorile pentru desfrânări. Phippi

. Labeii et Gabrielis Cons. Tom. VL. p. 1169.

.

|

|

(38) Die Rel. der Râmer 1. p. 176.

(39) Quia tunc quoque lanum lovemque praefari | necesse est. Macrobiă Sat. 1. 16.
(40) Agonales dies, per quos rex in regia arietem immolat. Varro VI. 12. Preller p. 159. Acele

dile suntă

încă 21 Martiă, 21 Maiă

şi,1i Dec,

(41) Ad Ianum redeat qui quaerit Agonia 'quid sint. Ovidiă F, L. V. 721.
(42) La Paul p. 10 şi Agonium. Hostium antiqui agoniam vocant Fest. p. 9.
— Festu deduce agonia din agere (a. face, a tăia vita).. Varro
harea ce

o

pune

sacrificatorulă

ca să taie. Ovidiu

combinare cu Agnalia (de la nelu).

de la azone între

L. F. [. 524, mal aduce în

oma 46aaa
înei sale,

și Ta sacrificatu

la început

a fosti

regele

mai

adeveratulu

târdiu «Rex

capu,

sacrorum», car6
principe alu Statului (princeps

civitatis) și: sa 'pastratu formalitatea de la alte agonie (43). :
“Sacrificatoculu

a pusă

intrebarea

: agone? adecă

să immolezu

sacrificiulu? și după ce s'a iertati, a sacrificati berbecele (44),
Din aceea, că sacrificiulu
decă

Rex,

e aci ca şi

şi cu «princeps
întâiul

ferință la timpulu

dei,

anului,

e în legătură
gregis»

deilorii.—Acâsta

că iua

sorelui a se reintorce la pămenti (45),

IN

cu

<princeps civitalis>, aadecă berbece, se vede că lanu

principele
pentru

eu.

a fosti cu re-

începe a cresce,

şi lumina

4 IANUARIU,,

Carmentalia şi Juturnalia, Carmenta, întâia dintre camene a venitu cu Evander la lalia
sub regimulu lui Faunu (periodu înainte de Homulu) şi acesta a
mito cu ospitalitate. Evander se dice întâiulu colonisatoru alu
mei (46).
o
Aa
» Carmenta (47) e o dină profeţitore şi vindecătore cu apa prin
tură și scaldă, și prin predicerea
"de vindecare şi de divinaţiune. -

(43) Agonales dies dicti ab agonc?
et princeps gregis immolatur.

Varro

unor

sentințe,

dina

încă
priRob6u-

cunoscinţei

co quod interrogatur a principe civitatis
VL. 12, Ovidiu

F. L. |. 317,

etc.

(44) Cârnele se stropia cu vină şi se presera pisată cu sare înire corne, Serv,
Aen. IV. 57. immolare

est mola îi. e. farre molito et sale hostiam
sacrare. Ovidiu 1. F. L. 338. Far crat et puri lucida nica salis.

perspersaim

„(45 L. Preiler p. 159, 1. A. Martung II, 33.
(46) Aur. Vict. Orig. Gent. C. 5. Dionisiă[. 3].
(47) Carmenta în altă formă carmentis se deduce din carmen ((. rmecă,
cu cantecuj) ca şi tegmen și semen din segmentum, sementis; mat târdiă c:rmnen
a
însemnată, versă și poesiă. Carmentis în limba vechiă a Italiei a însemnati
i şi
vates (profeti, predicatori). Virg Aen. VIII 339, Serviu Acn. VII Idea
carmen"tis appellata, quod divinatione fata caneret, nam antique vates carmnente
s dice. bantur, unde etiam -librarios, qui eorum dicta perscriberent,
carmentarios noncupatos,

47

DD

Carmenta
după

€ nimfa,

traditiune

care

ue

e în legătură mitologică

a primit'o

la

sine,

înțelegendu-se

cu
ca

Faunu, .care
i-a

introdusi

cultului (48). Nimfele suntu toti acele ființe, ce suntu faunele și silvanele;

—

ele

vindecă,

predici,

însuilețeseu,

și

acuși

ajută,

acuși

strică, de aci limphatus (luata, însulleţiti de qine nimfe) (49) identicu
«<commotae

cu

mentis

esse.

Carmenta are cognumele 'Tyburtia și pentru

acâsta

se identifică

cu Sibila Albanea de la Tibur (50) și cu Sibila de la Cumae.
gnumele
vedetore,

Carmentei, sub
în viitorii

cari s'a adoratu a fostu

şi „“Postvorta»

întrecutu

« Antevorta>

vedătore,

Conainte

sau

Prorsa

și Porrima.(51).
A avutu templa sub muntele Capitolina spre “Tibru, și doue altare
(peste

drumu

de

templu)

mele ei (52).
Sarbatorile carmentei

la

sai

pârta

Carmentală,

numită

numită

după

nu-

Carmentalia, și s'au ținutu în

11 Ianuariă (IL. Id. Ian.) și în 15. lanuariu

(XVIII. Cal. Febr.) şi

au fostu din cele mal de frunte ale poporului, deosebi ale femeilor

romane (53). L se atribuia ei și prosperarea statului romanul.
Sacrificiele i le facea

pontificele (54).
|
„ Carmenta a fost una,
fosta

mal. multe,

preotulu

propriu

<flamen

Carmentalis>

|
dara carmenles (uitate, dine

și se țineau

de

prejurulu

Carmentei.

sau

|
de

|
apă) au

A. :mai

fosti

o dină asemene, Egeria, care s'a venerati la Roma în Selbagia de
lângă porta Capena, și erau în jurul ei, Camenele, — sau după forma
vechie, casmenae şi carinenae (55), cari se vedu a fi inrudite cu Carmentes, și Sibilele.

(48) Liviă 1. 7. Aur. Vict. Oris. Gent. C 5.
|
(49) Varro LL. VII 87. Cib. Div. L. 36,
(50) Plutarchi Quest. Rom. C. 56. Strabo p. 382,
(51) Ovidiă F. L.1. 634. Hartung IL. 198, .
(52) Publ. Vict. reg. Ucb. VU. Virg. Aen. Vu. 337,
(53) Strabo V. p. 230.
(54) Ovidiă F. L. 1. 462. Sacrum pontificale.
(55) Cum că aă fostă nimfe de apă se vede din Varro la Serv. V Eel, VII.
21. Vitruv VIII. 3. de la o apă, care a fostă aşa de dulce, de <uti nec fontalis
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IN 11 IANUARIU
Juturnalia.
Ianu ca deu

de sore e inceputula

şi alu apeloru,

şi

în

acestă

SV 'oreloru, fântâneloră,

calitate —

după

tradiţiuni

riurilori

locale

—

e

bârbatulu dinei Juturna (56), dina de isvore, de ape. Juturna a
fostă
dina de

vindecare,

Laţiulu întregu,

de bine-cuvântare

și acuși

se numesce

și sa veneratu

în Roma şi în
amoreza lui „Joe, care a pus'0

„de regină peste tote riurile și apele în Laţiu, acuși muiereă, lui Ianu,
cu care a născutu

pe Fontu, deulu fântânelori și apeloru (57). :
Intre Ardea: și Laviniu a fostu unu isvoru cu numele Juturna,
—
între Ardea şi Laurentu :a fosti ună lacu, <Ly mpha Juturna,
> iară în
Roma in foru, aprope de templula Castoriloru a fostă <lacus
Jutur-

nae> (58).

Ii

|

|

Q. Lutatiu Catulu câtre capătulu republicei i-a redicatu templu
pe
câmpulă lui Marte, de din josă de «Aqua Virgo», căci aci s'a
credutu

apa

serviciele
In
care

11
i s'a

mai

curată,

divine,

sântă şi binefăcetore,

precum

lanuarii

a

şi morboșilorii

fosti s&rbătorea

fostu sânțită templuli,

şi aci

tea statului, precum

deosebi

ab camenis

saliens desideretur.

nec ]Marcia

Carmenae,

precum

cena

pesna.

din

o dată

penna,

şi pentru

acâsta la tote:
de aci se cara apă (59).
el, numită Juturnalia, diua în
i s'a

din a acelora

sacrificat

așa

din par-

cari s'au folosită de apă.

Camenae

se deducă

din Casmenae

carmen,

casmen,

canmen.

canimen,

aşa

casmilus,

camilus.

Festu

p. 19.

din cesna

Varro LLVII.

26.

Preller 509. Hartung 11. 202,
(56) Din juvare a a-juta, ajutătâre. după forma cum e
saturnă, volturnă, Manturna. Preller 508 Hartung 1. 122.
(57) Arnobiu IL. Virg, Aen. XII. 135, Aci se numesce
şi sora regelui Turnă

din Ardea, amica Junonir.
(58) Lympha la romani. Nympha la greci. Preller G. Myth
de apă, de lacă. Ovidiu F. 1. 708.
(59) Aqua, virgo -= apa fecidră

1. 566, adecă e dina

=: apa neîncepută, o funte la a

opta pttră

de mile de la Roma spre via Collatina; de aci a condusă
Agrippa apă pentru

termele (băile) sale, adi e fântâna Trevi. C. Clusman

in Ovid

F. 162,

Sacrificiele și sărbătorea

49
OO

era de

natura

Fontinalieloru

(sed.

ir

IN 13 IANUARI.
Dies

Intre

însușirile

ce legau

Jovis

Statoris,

pe Tapiter (loc)

de. Gmeni şi vita naturală în Italia, a fosta
Jupiter ca şi Stator (61)
, între cele de resboia, era pe lângă Marte.
Ca și Stator, a ținutu pe
Romani în luptă,
să stea pe locu, să nu
Romulu îi- a, redicată

fugă de inimiel,
templu : pe. loc

ulu 'de unde se suie
din via
sacra, în Palatin, unde Rom
anii s'au fosti adunată
la
băt
aia
în
contra Sabinilori.: M, Atil
iu Regulu

consululă în:

o luptă crâncenă ! cu
Samniţii : încă a: facuta.
'votiă : pentru - Jupiter Sta
tor, și la an. 460
alu -R.:(294 ant. Cr.) "i-a
'redicata templu lângi cir
cula flanoiniti (62).
„. Serbătorea: acâsta sa tin
uti în Idu lut lanuaria,
și s'a: disu : Diva
lui Joe:statoriulu. I

sa sacrificată unu tauri (63

).
A
+ Acesti cult a fosta lăţi
tă și în: provinciile romane
, ronianisate (6%).

„IN 15 IANUARIU.
Carmentalia,

Dictatorul Manaercu Aem
itiu dupa cucerirea

Fidenei la| an. 338
LI IN

(60) Serv. Aen. XII. Puy]i
Victor reg. urb. IX. Varro
V. 71.
(61) Stator:din a sta, statoriă
, slătătoră. Ca stator a fost
ă” totă de odată şi
Versur, adecă învortitoră,
întorcători de inimmiel,
Hartung, II, 15. Prelier,
În istoria romană se num
176.
esce may întâi Jupiter
Stator. Augustinăi de Civ.
VII, 11 -Cicero de leg. II,
De,
11, 28. Cognomina Statoris
et
Invi
cti
Jovi
s.
|
(62) Liviă, X, 36. Varro Ja
Macrobiu, III, 4.
(63) Momnsen în Dial
, ial. de josă p. 191 arct
ă inscripțiune. ostică, Prel
176. Dar la Ovidiă F,
ler
I, 587 etc. se vorbesce
de oia.
|
(64) Renier, 1 No. 2898 arel
ă o inscripțiune din Algeria
«Jovi Optimo Maximo
Statori et Jun. Aug. Reg.»
i
AMarien.
Hr

Ditol, 7,

3

50
an.

R. (426. ant. Cr.) a: întrodusă. acâstă

serbătore, — aciuuna s'a: fă-

cutu altă legendă despre deitatea Carmenta (65).
Senatulu a oprita

ca

femeile

să se care,

eră

ele san

bărbaţiloră în datorințele vieţei, și după .ce li sa
(carpenta),

Carmenta

le-a ajutati de a

născută

tunci ca dînei de nascerei s'a făcutu
a 'doua
cognumele

Porrima şi

Postverta (66) se veduci

împotrivitu

ertatu

cră carele

mulţi prunel,

serbătore,

și a-

Acuma

la puterea deității a-

supra asceriloră 67).

DI
„ir ui

i 16 TANUARIU.
vu

„Concordia

Diua

fundării templului

e. ina în care

Concordiei,

i

e personificată buna-înțelegere

între ce-

tațeni, între fiii unei. ginte și ai. unei, familii. In decursulu republicei
a avut. și, înțelesa

politici,

adică

a cărorii discordiă

a adusu

statulu şi poporulă

ori. în

a

neînțelegere (68). Concordia

bunei

întelegeri

a staturiloru,;

romanu.de

atâtea

e: închipuită: ca -o matroniă, cu

sceptru în drepta, .cu,o diademă 'naltă pe capu și. cu vâlu,

templu acoperită cu lauri (69).
După

trecerea

veri-unei

crise mari,

între poporii și toți, dinel “Concordiel
saă templu. *

6ră în

|
când a intrată eră înţelegerea
i s'a ridicatu câte uni sacrariu

IE

Intre poporu

şi patriei a fost

certă nare

pentru demnitatea con.
.
ii

!

ta

d

(65) Ovidii F. 1. 616 etc. Cal, Mafiei.
(66) La Ovidiu F. IL. „63% se .pomenesce, numal Porrima și Postverta, și se dică
surori. La Hartung, VI, 199 după Serviii Aen.
Sal. 4 7 se numesce
înăinte şi capul

VIII, 839.

ce

Gell. XVI, 16. Macrob.

se reducă la

nasceri cu capul

îndărătăi, adecă regulate şi neregulate. La Liv. V, 25. Causa cu

carele a fostă după
(67) Carmenia

şi Prorsa, Anter orta,

cucerirea Vejiloră. Carpenta

după serbătorea din (1 Ianuarii

cum că adie ca dina

de nascere d6ră

cu Carmenta

nu e în legătură.

e dina de apă, vindecătâre,—

mal cu dreplii.

se pâte atribui apetoriă,

cari încă aă influență de generațiune,

(68), Preller, 624.
(69) Ovidiu F. VI, 91. Venit Apollinea longas Concordia lauro nexa comas.

dl

sulară,
moria

și Furiu
acestei

Camilu
întemplări

putenda

restaura

buna înțelegere, întru mea redicatu. dinei Concordiei terap
lu pe Ca-

pitoliu la a. 387 a. R. (367 ant.
Cr.), câștigânda prin leaile licine
basa mai largă pentru constituțiune
(770). |
Q. Flaviu

edilului (450 a. R.) după

tricii necăjiţi pe

unu

templu

popori,

si se

o crisă constituțională, „ca pa-

câștige în partea,

d! asupra de Comiţii,

lângă

acestuia, a. vedicata

templu

lui Vulcana.

.

- Consululu Opimiu, învingetorulii ur
C. Grachu, după uciderea a-.
cestula „(21 ant. Cr.), în urmarea
decisiunii senatului, „a redicatu

unu

templu în legătură: cu

< Basilica Opimia (7 1

|

|

Templul Concordiei, redicată de
F. „Camila, a arsă, și - 'Tiberia cu
mamă sa Livia aa renovată (0 d.
03) ȘI în 16 Tanuariu, e ținuta

sânţirea templului(72).

ia

|

Si

Serbatorea Concordiei sa ținut în,
16 lan. înn giua „sânlirei și. a

fosta

mai multa

o “serbătâre „politica, a bunei

romanii (? 3)..

înțelegerii poporului

a

)

Concordia : are peste anti” mai mult
e serbătoni, ea e serbată, și în
sinulu familiilora şi cu "alte deita
ţi la, olaltă, si
i s'a „ redicatu

mai

multe

psi

statue,

ez

(70) Ovidiu F. 1, 639 ete. aducă că
X Puriă înînvingânda pe etrusc! a
votatii acestă
templ

u. Liviă, IX, 46, XL, 19, |
(71) Appiană 1, 26. Plutarchi C. Grăc
hui 17. Varro V. 156, Senaculum supra
graecostas
im,

ubi aedis concordiae et basilica opimi
a. Augustin de Civ. D.

II, 25,
Iiscripţiunile îîncă aretă cultul concordiel
şi la colonii. L, Renier Inser, dia Algeria No. 1868. Concordiae Colohiariri Cirte
nsium, Orclli No. 181 și Mommsen
No. 4221, -+455, Concordiae Agrigentinorum.
La Renier No. 1552= «Concordiae „populi et Ordinis,... ; .
Rau
ENE
(72) Liv. IX, 43, Pub. Victor reg. arh, vu.
Matt II, 258, Lângă acestă templi
a fostă arculă triumfală alu lut Septi
miă Severă, şi se vădă ruinele! teinpluluy
şi
adi. Tiheriă l'a redicatii mat nainte de a
merge în r&sboiulti săi din urmă Ja Rinii
Livia a numită ina. «Concordia Augusta.» :
:
DN

(73) Ovidiă F. 1, 637 ete. Sucton in Tih. 20.
Dio Cass, IV, 8. Fasti Prada,

la Orelli inscripţiunile No. 25, 26. 1811, 1812,

—

“IN 27 IANUARIU
Dedicatio

aedis

“ Cultulu dioscuriloru greci, adecă

Castorum.

..

a lui Castor

și Polus,

a stră-

bătutu și în Italia (74).

|

In Roma s'au venerată,

deosebi

de patricii,

lilora. Amândoui . dei sau arătată

mai

ca si idealula

de multe

călăre-

ori ca și eroi în

ostea' romană, și au ajutati în luptă pe Romani de au învins pe inimici.

In

lupta

de la laculu Regilu,

luptabii (958 a. BR. 496 ant, Cr.)
niloră, Postumiu
plu apoi
Tiberiu,

a făcutu

la redicatu

votu,

feciorulu

repar ându teraplulă,

și acâstă di a r&masu
Serbâtorea

de

unde

dictatovulu. Postumiii sa

în' contra “ uscnlanilora si 'Tareui-

că le va redica templu. Acesti tems&u, și la dedicatu în 270 a. “Romei.

Ta sânţiti

în 27 lanuariu

de sârbătore (75).

frunte a dioscurilori

templului e adi, și în acesta

templu

(a. 6 d. Cr.)

.

e În

15

ulii,

dar a sântirei

sau

tinuta adesea-

lânggi „Fori

ori și şedinţele senatului.

|

i

Acești dioscuri acuși s'au numită fiă-care după numele seu, adecă
Castor si Pollux, acuși amândoui sub numele Castores saii Polluces (76).

IN 30 IANUARIU
Dedicatio urae Pie
” Pacea

ci (sulița

e personificată

de o dină, jună,

fără ascuţișu) sai cu

în mână

ramură de

cu caduceulti pă-

pomii de oleu, ori de

04 În Etruria Castoră s'a numilii şi Kastur, Hasuton; era Pollux, Pultue, Polutuke. Preller, p. 658.

(75) Ovidiu F. 1. 705 fiindă-că se nascu de la Leda îi numesce Ledaei dei,—- fratres de gente deorum.

(76) Sueton și Caes. 10. Dio Cass. XXXVII. Sext. Serv, V. G. 111, 89. Ideo Pollucem pro Castore posuit, quia ambo licenter ct Polluces et Castores vocantur. Nam
ct ludi ct templum et stellae, Castorum appellantur. Aedes, e templu.

palmă

sat cu cornul copie. Pacea însămniă starea
linistită a unel
unde. agricultura şi tote mâiestriele înfloreseui
şi spoveseii (77).
În vechime i s'a redicatu văcei numai altare
; :cră mat târdiu : și

eri,

temple (78)

cc

Augusti” împ&ratulu
Marte,

a

-

redicati

Pacei

uni “altară

și aci cu referinţe la trei dedicaţiuni,

de

pe câmpul

lui

trei ori i s'a saeri-

ficată peste anu (79).

Vespasianu . împâratuli a redicati unu templu, mare
și pomposu
pentru Pace, aprope de Foru, şi acelu templu. s'a
ţinutu de monu-

mentulu celi

mai frumosi ali dinastiei lu (Flavia),

frumâse . temple în Roma, fiindu și înzestratu
prețu mare, — dar sub Comedia a arsa, |

Intia

cu

şi din cele mai

lucruri

de artă de
,

serbatore a Păcei s'a ţinuti în 30 lanuariu (III Cal. F cbr.)
(80)

Prin . rugăciune

şi voti

pentru

binele

poporului

romani,

în liniște

mare, fără cârtă şi vărsare de sânge, în voia cea mal bună,
și. fâ-

cându-se. glume,

adi iertate şi asupra celoru
IN

31

mai

mari (81).:

-

„ie

IANUARIU.

Penetealia,
“La

Romani

aut fostu nesee: dei de: cusă numiți

cari se îngrijiaii de susținerea

casei, adecă

şi de

amicale

tina

starea

casei

întregului,

și ca spirite

şi aceşti
.

trulu „casei (82).

(lei

se

Penates (penatii),

de pânea de tote dilele

aperau unitatea

venerat

în

penus,

familiei, esis-

ce era cn-

(77 Cuvântul! Pax e în legăuină cu paciscor, pacatus
, Tibulu 1,10, 45, Pre:

ler, 614.
“
o
(78) Ovidiă F. |, 709, Ipsum nos carmen deduxit Pacis ad
arat.

79) Suntă nume 'cu inscripţiunea, «Pax Augusti,Paci Augasti», Preller 615
Plin. XII, 19. P. Victor reg. urb. IV.
:
(80) In Fasti Praenestae e III. Kal. Febr. Haztung
11, 254. Cele- L-alte sărbători
sunt în 30 Martiă it Iutiă. Ovidiu F. I 719 dice :
Haec erit a mensis fine see
cunda! dies.

(81)

Festu

:

p. 175, Cic N. Deor, 1, 47, 451.

(82) Dionisiu 1. 61. Isidor VIII. 41. Preller 532,

'

a

ia

-

tt
Larii sunti
pausaţiloru

asemenea

dei de

din familii, și adese

casă,

dar

larii

suntu

sufletele :re-

ori s'au identificati cu penații,

pen-

tru:că an ceva comuni (83). Așa penaţii (84) precumit larii suntit (eități ce se venera la focus (vatra de foci) şi cărora li s'a dalti acuși
acesta, acuși acelu nume (85).
m
-i Penatii suntu dei privaţi: sasi familiari,
dei publier în templulă unei cetăţi.

adecă în tota casa, și suntu

aa
Li
:: Numerulii penatiloră privati sau funiliavi, e nehotăritu (86) în timpu

ce lavulă fumiliara e numai unulu (87). La Plautu se află urmtorele;
despre unu muritori,

ce -se desparte

de casă;

sii

«Vor penaţii părințiloru mel, și tu lare, tata familiei, : vouă v&:'recomândi norocului părinţilori met, ca: să-l păziți; eu trebuia Să-mi
cauti alți penali: si altui lar >:
i
Pi
« Penaţii se” îngrijiiu

de binele

casei și a: familiei,

se 'bucurait 'sat

se: întristat
cu: toții, precumni fanilia'sporia sau decidea, 'sau era în
bună înțelegere, sau discordiă; ci grija de posesiunea caseiși o păziau. Ei dedeau dorulu de casă, celui îndepărtată 1 aducea aminte
de părinţi sau de muiere
de penaţi pentru

şi de copii;

cine pleca

reiniâreere nOrocosă, și cându

nea bâta şi armele

lângă

âcea jurământ.

Acesti

icânele lori.
culta

sa

Catre

de a casă

se

se re'nloreea

ruga
'și pu-

ei, ca şi deii familiei se

susținuta

până

târdiii

în păgâ-

nismu (88).
(83) Propertiu n. 30. sa Spargereguc
ad patrios praemia diva lares.
(84) Penates se deduce

alterna. commaunes

caede penales et forre
ă

din penus, ce însemna, locu

din lăuntru, şi camera

|
de

bucate, de mâncări. Cic. in Nat. D. 11 27, qice: a penu ducto nomine est enim
omne

quo vescantur homines, penus. Serv. V. A. II]. 12. Penates ideo apellantur,
coli solehant
.
a
ai

quod in penetralibus . aedium

-„ (89) Schol. Horat.. epod, 2,43, juxta focum
inscripi, idcirco quod ara deorum

dii penates positi fuere Laresque

Latium focus sit hahitus, .. |

(86) Varro la Arnobiu II 40. Macrobiu:
Sat. II. 4.
(87) Mercuriu

la Plautu VI. 5.

..-

„e

(88) Preller 535. Theodosiu M. L. 106. Nullus omnino secretiore
rem igne, mero genium

Penates

în angeri păzitori, sanți patront..

piaculo La-

nidore veneratus etc. La creştini s'aă prefăcută

55

Pentru:

cunoscința:

cultului

penatilorii e 'de: lipsă a

se 'cunosee

construirea casei la Romanii vechi, în câtu se referea la penaţi. “i
Centrul locuintei a fostii focus (vetra de foci), care s'a privita
de 'altariulu,

mal

mari

Sa adunatu

sacrariulii

casei,

numită Atriu,

chiliei

ce propriii'e cuina (89), unde: toti: familia

la mâncare

dutu peste“di,

şi vera, a statăîn mijloculu

şi viță familiară,

a țesutu,

a primitu

socială,

visitele,

intrată, a avută patului seu (90).

unde femeia a şe-

şi unde

faţă cu usa”de

e

“Ca -vâtra să fiă luminată de către iceru,'a fostu în acoperiș o
ferâstră pătrată, totu-de-odată și în locii de coșii, şi prin ea,'s'a pidicati: fumulu,

dar fiindu că

și 'ploia;

vâtra a fosti -ceva:maila

o

lature, și de-adreptul
“sub
u ferâstra: din acoperiş a fostu o gropă
unde s'a strinsi apa de ploiă, și ferestra în casu de lipsă sa putati "astnpa'cu scânduri. Loculu -mat largi, deschisi în atriu 's'a
numiti

cavum

sa strinsi apa,
In prejurulu

aedium

sati cavacdium,

compluvium (91):
atriulu

fer6stra impluviana, și: mide

--:

au fostii celelalte

înte—-de câtre: stradă —a

>

a

chilii. In partea de dinina-

fostă vestibulul, întrarea; cu care s'a: în-

ceputu terenulu religios
alu easci (92); din partea dindăreptu alu a-

teiului.și 'chilielori'a fosti ambitulă pe stâlpi şi cu grădina.

i

De aci se vede, că atriulu a fosti 1nijloculu casei, vera mijlocul
atriului și inima

casei,

și acestu

loci sa numitu

penus și penetralia

(cele din lăuntru),' centrului tuturora (93).
La unit pe vâtră,

cu de bună semă

la. cel 'seraci, la alții, în apro-

piere 'vetrâi, “în păretele ce. stă în aţă era, dulapul cu. ieonele (fin

|

|

(89) Serviu an. (: 725

PE

Ia

ibi et culina erat unde et atriuni dictura “est; atrum. e
mi

nim erat ex fumo.

id

“ (90) Pliniu XXVIU 20. 81. Focus auriu, quo
di familia convenit, Vedr nota a %,
(91) Varo 1. L. V. 161
:
'
(92) Ovidiu

VI. 303. Hinc qu qiue

vestibulum

famur.
- (93) Paulu p. 208. Penetralia sunt

ponatium

Serv.

a Aia

aen. | 708.

DIO

NR

" dici reor,

deorum

înde precando

pre-

a
sacraria. Festu p. 215;
e

aaa î-

ii

36
gurele)

Penaţiloru,. cari de fumu de regulă
erau negre, adica fumose (94).
In compluviu, unde s'a strinsii apa,
în multe case se sădea unu

arbore

de .lauru, .palma

și: pe

penaţi.(95).

nume

pentru

La

sau loza.

unii: afară

penați (96).

de viă,

și arborele

umbria

de. vâtră a fostă “uni

Pe vâtră s'a ținuti

neincetata

vâtra,

altariu: a
focu, în ve-

nerațiunea penaţiloru, cari de fum
au fosta afumaţi infuninginiți (97).
Fiă-care tată de familizt a fosti ca
uni. rege, preotu la vâtra sa,

și aci. sub

ochii penațilori,

nu

lui să-i atace, servil stăpânirii,

a fostu

iertati

ea, pe

și nici inimieii (98):

el ori pruicu

.-....

Precum :a.. fostii vâtra și cultuli
în casa, familiară, așa a fosta peritru penaţii publici, altarul în templul
dinei V esta, unii focari pentru
statu,
ca și pentru o. familiă mar mare.
pt,

Dar. penaţilori

pentru

acâsta,:

nu numai vâtra,,

pe mâsă

era

ci și mâsa

toti-d'auna

li-a fosta

o sărriță

sacră. 'și

și unu

tanieru

(farfuriă) cu mâncări sau frumente nou€
(primitiae) în venerațiunea

lori (99).
„Totu

|
osp&ţiulu

3

(prândulu;

cina) era ca unu sacrificiu pentru
peospețiulu
* se începea cu . curăţire religiosă
prin "rugăciuni, se
continua . între cântări și imne
spre lauda penaţilori,. și larului,
și
pe urmă, pe: mâsă sau pe vâtra
se facea libațiune, adecă se. vărsa
nați;

- (94) Asconiu

către Cic. p. 195. Deinde omni
vi janua, expugnata et imagines
dejecerunt, et lectutum adversum
uxoris.
n
Mă
(95) Sueton, Aug. 92. Palmam
in compluvium deorum penatium
transtulit. Pli-

deorum

niu Hist. Nat. XIV. 3. Vites
59. Laurus

erat tecti medio

amplo discursu atria media tenent,
Virg. aen. VII.

în penetralibus altis sacra comam.

(96) Virg. Aen. L. 512.
:(92) Arnobiu IL. 61, Numquid in penct
ralibus et culinis perpetuvs fovetis ignes
?
Virg. Aen.

L. 707,

„198) Cic. in Rose. 12, Virg. Aen.
îl, 718,

zi

(99) Arnobiu 11. 67, Numquid sacra
s facitis mensas salinorum appositu
et simulacris deorum. Liv. XXVI. 36, Horat
od. II. 16. salinum est patella in
qua diis primitia

e cum sale offerebantur. Cic. fin. II. 1
ita non religiosos ut edant de patella.

97 a
băutură, Alții ardea

şi lampa

pe “mâsă pentru

lampe de arginti (100).
De regulă se mânca
aci dedea

capulu

* Penaţii suntu

la cei

avuţi!

ui
la vEtră,

familie

era altarului penaţilori

penaţi,

şi ca şi centrul spirituala ali casei,
sfaturile și învâţătura pentru” ar: sl, aci

și larilorti (101).

și publiei,

.

IN

Orașele încă aveai

porulu romanu.

i

at

penaţii loru, ba Și po-

Da

In Laviniu capitala Laţiului se aflau penaţii (rai latine,
cei-aru fi

adusi Aenea, veninda din 'Troia, „şi după fundarea
cetăţii Alba Longa,

Ascaniu

i-a adusă aci,

însă penaţii ai fugiti

îndereptu

şi odată fugiră și din Roma (102).
""Penaţii 'din Laviniu: au fosta
priviti de

la Laviniu,

totii-de- odaiă'! şi al Romei,

del de origine, 'cetățenr: al Laviniutul și ai
Romei,

de origine latină și nu: Irolană (103),
"Cuventului

Penates

nu se

i

și Sau
și anuine

i

iii

află la (ireal, ci se traduce” cu pâtrir,

genellii, pentru aceea: se crede că penaţii suritui
"specifici români, (103,
Nu departe de templului Vestei, centrul Romei,
în piaţă, sub Velia,
a fostă templului penaţiloru publici (105), unu
edificii micu și tntunecosi,: şi aci se vedeai doi juni ! şedându
'sși 'cu lancelg în mână, 'în
ornamentu de' r&sboiu: şi sculptură «de arte:
vechia; aceștia s'au chiă-

mată și penații poporului romani,
“ Serbătârea pentru

i î

INA

penaţi s'a numiti Penctraliă, și sa

Ianuariu (ant. Cal. Febr. ), așa a 'casă pentru ei
templu pentru

penaţi,

ținută în 31

|privaţi, precuniă în

cari aă fostă deir parințilonii şi poporului
E

ADEN

pi

|

TO-

ia

(100) Plutarehui Quest, R. VII. 4 1 Hartung 1. 80.
(101) Serv: V. A. 11.469, Singula enim membra
domus sacrata sunt diis, ut

culina diis penatibus. III focis, qui a privatim

bus sacrificat XI. 21. focus est ara penatium.
(102) Varro

sacrificium

sequitur, naim penati-

IRI

A:

[. Î. V. 144. oppidum, quod primuin conditum
in Latio slirpis To-

manae Lavinium, nam ibi dii penates nostri,

i

iii.

a

(103) O inscripţiune d: sub Claudiu împăratulă : «Sacra:
principia populi romani
Quiritium nominisque latini>. Orel. M. 2276. Momsen
Nr. 2211.
DRE
-: (104) Preller R. M. 337, etc.
|
a

-:(105) Dionisiu 1. 67.
şi pe numi,

deserie

după: cum i-a veduti, Se: afla penaţii adeseori
e

.

58

manu,

Şi. unji dicu

că penaţii

publici au

representatii

pe

Romula

Remu (106).
„„S&rbătorea.„a: fosti. de bucuria

și s'a linulă în linişte.

Consulii,, dictatorii.şi. pretorii. romani
crificiă pentru

și

intrându în oficiu ficeau sa-

penaţi (107).

a

it

|

e

„.„. SERBĂTORI ÎN FEBRUARIU..
bt

tit IN î-ini FEBRUARIU

a

ai

A.

Lucaria.

Aia

ÎN După tradițiune, Romuli fandandui satula romanu,'a dati.
primire
și, scutire fugătoriloră și: tâlhariloru din, alte. părţi,şi le-a: facuta
uni
asilă, în sensulu strîns unu sacrariii unde puteau să fiă sigur,

Acestu, întâiă

asilă

era între capitol și. Arx

(cetate) (1) numiti

«inter duos, Iucos,, adecă intră. două gaiuri, păduriţe; erao
poiană,
pentru, că arborii, crenguroşi umbreau laturile dâlulilori
de ambele

parti (2). |
a
„n
|
„ Romuli a încunjurati nau ârdiii acesti: loeii cu muri mari şi
a
dist : «Acei
“și pote totii insulii căuta asilu, să fiă siguru> (3). Fugătorii,

cari

scăpat

în

asilu și

voiau să remână,

în, statulu romanii,
de Romuli, și. dăruiţi cu pămenhui; ocupate în r&sboie.
„ Romulu în locul „înter. duios „Iucos a..rădicatu; altara şi mai, târ-

erai aperați

di

templu. pentru, genul Liucaris,

eului

din

luci (gaiuri) (4),.. Dar

Lucaris(5) a fosta numai numele de insușire a dleului Vedius, ecare
:(106)1 A. Hartung 1..78. 154. Plut: Que
-:(107) Macrobiu Sat, III. 4; :
(1) Dionisiă

II. 15.

: 0). Liviu 1.8. -Vetruviu
IV ..7

i

VI.

4 1. Kal. rust. Farnes..

:

A:

i

(3) Ovid. Fastor. Libri II. 428,
,
i. (4) Servius Aen. Ii. Analele de 'L;. Piso Frugi.: *
a
(5) Lucaris e adjectivă din. lucus-—paiu, totă-d&-odată rădăcina pentru Lucaris
şi Lucar (banu) și lucrum (câştigi, dobenda). Festu p. 88. dice“: Lucaris— pecunia, quae în luco erat data, Lucar appellatur aes, quod

tung II. p. 55.

ex lucis captatur. Har-

e Dius, adecă Jupiteri ca și pruneă (6).: Stana hu sa susținută pân
în timpii mai târdii, și represinta pe Joe ca şi pruneu,':cu față te
neră ținendi . fulgere mici: în' mână şi: avându: Iengă sine; capra;.de
la 'care a suptă.ca

și copil:

ee

et

rul

Totu acestă deitate, Vedius vine înainte și sub numele Vejovis (7),
și Vediiovis(8).
el
Joe

ca deulu

celi mai

putinte

trebuia să apere

lote clasele; iară,

ca prunci a voit să. dea scululu stu și colo: măi: miel, slabi;
secutaţi și [ără de ajutoru. Era lipsă de ajutorult lui, pentr că nu
cel scăpați în asili, erau tâlhari, ci cel mai mulți erai sclavi,
bel și mem
de: bri
familiă și ,
'atunei cânda patricii, sau:tata..de
miliă
. abusa de dreptulu lori asupra: supușiloru,

pertoți
ple=.
“fa-

religiunea
—: prin Ve-

diu — s'a. îngrijită și de scutulu .celorii. persecutați (9). e itm
Alu doilea asilu a fostu luculii mare, între Tibru și Via (calea)
salaria, afară, din Roma (10), pentr ca locuitorii din Roma se scape
”

n

ei

(6) Vedius e compusă din particula:ze cu sensă diminutivă, și. nâgătivă,: precum, din Dius== Joe, vegrandia

farra, graunţe, mici, ;yesanus nebuni, smintită,

vedius, joe celă mică.

(7 Vetruviu IV. 7. Inter duos tucos Vejoris te
templum. Aramianu Mare.
N
XVI. 10.
In Tagetis Tusci libris legitur Vejovis fulmine mox tângenăos adco Pebelaţi, ut
nec tonitrum nec maiores aliquos possint audire fragores. aa
N
(8) Ovidiu Fast. Libr. II. 430. Templa putant lucos Vediovis ante lucos,

“La Momsen C. I.L. I. p. 36. e şi Diiovis și '1ă compune idin'Dis-Diovis. Quin-

tilianu 1. 4, 17. şi Gelliu V. 12, care se provoca:pe formule vechi! de “Tugăciuie'

pomenescă Diiovis si Vejovis. Preller R. Myth. :p. 2B4.idice, că veiovis' e 'de origine itală şi se'amintesce la Sabini, Vediiovis ie din ve şi diiovis, -Î
2
: Din aceste se vede, că deitatea inter.'duos Iutus e'Joe,'și anume ca şi pruacă,
(9) Aşa se: vede, - că pentru cel puternici aa fostă

cel slabi, Joe 'ca
Preller

Joe' celii putinte; ' 'și "petru

şi pruncii, care abia a mișcată” fulgerile. Hartung

IL::p..57.

R; M. P- -237, Acesta adaoge că Piso asemăna pe Veiovis cu “Appollo

Lykoreus, ete.

Ea

Ea

a

i

(10) Ovidiu.' Fast. Libr.-I[. '67. Festu :88. Azi în lucu a 'fostii loci” sânţită şi
pentru luno Laverna,-—ascundătârea 'pentri că furii ascundeait! pe' aci lăcturile
furate. Schol. către Horatiua Epist LA ECĂ "60, Noniu jp: 134. Lavernă. dea, 'cui 'su4
Po
gti
pă
Rit
plicant: iures; : ..î:-..
pe
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3 a

fi siliți de a se scuti din

afara de murulu

(pommerium).
* Luculu

încunjurătoru

A

mare

s'a făcuti

locă sânțita

de atunei,

de cându

Romanii

bătuţi de Gali fugiră, și aci în întunericulu pădurii aflară sicuranță (11).
Acesti evenimenti i-a îndemnatu, ca și aci se venereze pe'deulu
Imearis,

respective

pe

Vedius,

care a

pefugaţi.

|

- Asile, fără 'relaţiune

la Imearis,

stati

Sp

în

ajutorulu - celoră

|
an

fosta încă

pe Mons

sacer din:

colo de riulu'-Anio, sub scutul lui Joe Pavoriu,-așa şi pe muntele
Aventinu. . -.
a
i
_Serbătorea, în

ondrea

deului

Lucaris

numită

Lucaria sa

serbatu .

în 1 Febr. (cal. Febr.) (12), şi în.19 şi 21 Iuliu (XIV. și XII.
cal.
Aug) (13), şi s'au ţinuta afară în lucuri, adecă în aceste gaiuri,
1,

luno

e feta

lui

Saturnu

Iuno

cu

Sospita.

Rea,

şi muierea

lui Joc.

Una

cultu

vechiii. și lăţită în Laţiu a avutu Iuno Sospita (14).
In Lanuviu (15), a avutu templu și gam sânțita în Roma, templu
la forul olitoriu și pe muntele palatini (16), dar templul celu mai
renumiti a fostu în Lanuvii,
şi plini de tesaure.

încunjuratii

cu locuințe “pentru

preoți

|

|

(11) Paul. p.. 119. Lucaria festa in luco colebant Romani,

qui. permagnus

in-

ter viam Salariam et Tiberini (uit, pro eo, quod victi'a pallis, fugientes
e proe-

lio ibi se occultaverint. Preller p. 99.
(12)[. A. Hartung, Die Rel. „der Râmer

E
[. p. Lt, şi IL p. 58.

(13) Hartung II. p. 58. pune 18 saă 20, ră Preller

n-a

p. 99 decisă pe 19 şi 21

Iuliu. Și în aceste dile vorbesce numai despre luculă de la
via Salaria. Diferenţa. în dile purcede: de la diua aceea ce sa adusă lunei la organisar
ea calendarului. Diua sânţirei templului lu Vediă s'a serbată în Nonele
lui Martiu.
(14) Numită şi Sispita la Liviu VII 14, Festu p.. 343. Sispitein
Junonem, quam

vulgo sospitam appellabant,
şi Momsen

antiqui usurpabant:, După

inscrip.

“Orelli Nr. 1308

Nr, 6762, numele er Întregă : luno sospita mater regina.
|
(13) De aci predicatul Lanumvina. Orel, inscrip. 1293,
_

(16) Liviu XXXII. 30. Ovidiu F. L. II, 55. de E. Klauszmann
p. 167. lEnză templulă Cybeler.
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Consulii eran

îndatoraţi
- ca “peste anti întrun

timpu

anumita.să

aducă sacrificia în templulu din Lanuviu (17). .
In: gaiulă

dinei era

o peşteră

vâra, o fecioră îi aducea:de sacrificiu, o turtă.
luno

Sospita

era îmbrăcată

ce “i servia de coifu și scută,

E

cu: unu $ârpe, căruia în: tota primăca și O matronă,

.:.:..:

i

cu o pele de capră

cu lance în mână și papuci cu vâr-

fulă întorsu (18).
Serbătorea de frunte a lunonii a fosta diua sânțirii templului din

Lanuvii și. sa tinuti în 1 Febr, (Cal.Seb)

Roma

totu. deodată si: în

sa serbati Iuno Sospita (19). -

IN 5 FEBRUARIU
.
pp

„ Concordia in Are,
.

„Concordia, adecă

îi

.

buna. înțelegere

te,
FA

Pa .

doilea. punicu

Diua fahdării templului în Arce s'a serbată
e

IER

'

a avută. „în. cetate. (Arco) unii
u

templu rădicatu ,„Cu începutulu resbelului; ala
tivu că s'a potolita. o r&scâlă, în. armată.

Febr.) (20).

.

din mMo-

ga

ta

în 5 Februaria (Non.

aa

„IN FEBRUARI)
Sacrificiii pentru Faunii,
Faunui e unuli din deii cei mat vechi și. popurali ai: Italiei (21), e
„ (7) Cic. pro Murena 41. 90,

ss.

ata

(18) Cic. Nat. D. [. 29. 83. Illam vestram: Sospitam, quam tu nunguam
ns in
somniis quidem vides, nisi cum pelle caprina, cum hasta, cuin scutulo,
cum cal.
ceolis repandis. Mai totă acâsta Orel. Nr.:1308.. - îi
- (19) -Preller p. 247. Hartung II. p. G£.

Sospita însemnă

mântuilre,

(20) Liviu XXII. 33, și după Fast. Praeneste. Preller. “p. 624.

căpălâre

i

(21) Faunus

se deduce din faveo,. şi însâmnă cel bună, celă vlânde; de: aci
şi ventulă de primăveră e Favoncus..]n inscripţiunile umbrice se
chiamă Fons,

ce însemnă milosă. ajutătoră, în limba poporală se dicea şi Fones. Mart. Cap. II.
167. glossa' Isidori. Fones dei silvesties,
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spiritula, bună

alu munţiloră, pășuniloră:. câmpielori,

nil, vitele si agricultura. | zii

ate

'Trad"lu.
ițiun
face. de' unu
ea
:rege
Picu,

tata lui Latinu,.și

fundareă

:-Poporulu

lori, şi agricultorii

pe: câinpu (23).

din prejurula

« După 'tradiţiuni, Faunu,

după

Faunu

nimfe,

Romei

cu genulu

arâta

câ-lu vâdu

sâu apare ca

sau la

isvoru

susurătoria,

şi prinde paseri. A

se arăta Omeniloră

tote ânimele

diceni

unu de, care: șâde!

diuă

omeniadeseori

și:spirita

de pă-

îi: pădurea
: dâsă,

şi aci profetesce,

vâ-

|

în padăre,

riândă și strigânda cu uni; glasu
câtu

de moravuri bune și

tie

ue

dure, în forma lui Silvanu,
n6ză

:

de feciorulu lui

în ca, ca 'în den.ce'se

re i

în peștera ascunsă

Laţiu,

“i atribue! introducerea

a-:ciedută . multa

oine-

”

vechin:în

religiunii: mai: vechiă
(22). -:,

sporiădi

te

ca și unu

puternici

tremurau. “Romanii

şi așa

credeau,

spirită spă-

de

grozavă, în

că glasulu și strigareu

lui -se 'audia
și! în luptă, iîmplându ânima! iiiiniculni d6 groza” panica,
şi :câștigându 'învingere pentru: Romani; asa în: lupta cntra! Teuicăuiniloră

fiindu alungaţi, glasulă'lui:Faunu' sa auditu din' gaiulu” de la

Aricia,! şi :Etvuseir! fuseră devinşi (24).
Fauni,

sau

+

nâmulu

sâu

a

..

Faunii,

se

i îi
1.

arâtă

și

.

ee
,

noptea

a

sr
tea

în somnu și în

visu, ca spirile ce spariă. fi pepieiuesei, Şi pentru acesta, Romanii
ECE
se îngrijiau de a se aperă de ei, prin totu felulu de unsori și de râdăcine (25).

i

Pie

i

+ (22): Varro la Servit V, Ai VIII: 275."
mal

târdiă s'a identificată cu Pan, deulă

(23) Virg. Ge. I 10. Plures autem
[deirco rusticis! persuasum

pi

numesce deu: italiană; romani; darui
grecă.

existimantur esse et“'praesentes (Faulios).

est in colentibus cam

est, saepe -cos: in agris.conspici: +

partem

Italiae, quae suburbana

NR

(24) Cic. d. Divin. 1.45, 101. Saepe etiam

in procliis

Pauni 'auditi. Cic. Nat. Deor;

IL. 27.6. HI1. 6.15.. l6ngă, pădurea Arsia, uni! numescă pe Faună. ali
Liv. Il. 3. Dionisiă:V..16,

.....:

a

”

pe .Silvan.

er

-»420) Deosebl rădăcina de păonia de pădure (onjoră) ce. se scalea noptea ca să
nu .vedă Picu Martiă, paserea lui Marie, căci altewn scotea. ochi desgropătoru-

lul. Se; credea încă că căţelele ântâiă puiate, aptra casa de fauni, şi cu lătrătura,
"1 spăria. Hartung II 18£. Preller p. 337, Pliniă VIII. 40. 62. XXV. 10,

bă
Deosebi

femeile

trebuiau

să se păzâscă de petulantele, jocurile. (luspirite desmerdate si-sburdate, veniau noptea și la patulu loru, sub nume specială
' de Incubi (26).

dibria

Faunorum)

lori,

pentru: că aceste

Poeţii povestescu numa! de:joculă și: danțulii:
de :nspis alu Fiuni-

lori cu nimfele în pâdure,-unde e locu mar. largă, și echo rEsună,
6ră tonurile strigătore, sau musica dulce, ajunge noptea 'departe
:la
economi, =-,şi povestescu încă: despre vânatul şi furatulu de 'paseri
a lui Fauna (27),

somn (28).
Faunu

și despre
.

PER

se chiamă

tradițiunile

-

aceca,
în

;

şi Fatuus

ca
pi

noptea
pa

surprindu

. niinfele

,

N

.

în

ant
:

scu Fatuelus,

latine și romane e dei

-şi sub 'acesti' nume în
de profeţiă. și de revelaţiune a na-

tarei, ce mișcă tote, precum a, revelaţiunii,
prin visu şi strignire (29),
și a. fosti

forte veneratiui de poporu.

|

Fatuu. ca și profetu a avută 'orâcululi său (30)
de la Tibură, cercetati de totă Italia (31).
„Cântecele: mai vechie, cari” totă-d'a-una au “fosta”
ligiosu și oraculosu, adecă cântecele de: farmece,
susținutu multă: timpu, se “deduc de la cultul dur

sau

cataractulu
;
de prinsă re
ce în Talia sa
FaPaun, și de aci
|

meâsura de versuri. ale cânteceloră de farmece, Și preste
tota 4 . poe-

siei vechie naţiunale 's'a numită! fauna; 'saiurnina (8). a

. Mi

“Cultula

lui Fauni a 'fostă forte vechiu! şi 'elă a "fostă: veneratii pe
câmpii liberi, în“ pădure, “în peştere, la isvivore și prin
arbiiri.
teaa
1

+

cu
..

că

:

!

Po

ip
EI

26), Augustină Civ. D. XV, „23. Isid. .Orig, vu, 103. :Incuhus
vel'incubo abiin
cumbendo dictus. Hicron. in Isai V. 13, 21. Incubones vel Satyros
vel Silvesires
quosdam

homines,

quos

nonnuli

ticl cu Alp, Kobold.L. Grim. DM.
(27) Lucreţiă IV. 370.

Faunos

ficarios vocant,

p. 632,

Virg. Georg.

La Nemţi Suntă, „iden-

i:

[. 10. Aen: Vu,

az: "Proiler p 387, |

(28) Ovidiu Fastor Libre. Il, :33; Horătiu oda il 18 1.

Li

”

(29) Fatuus din fai fatuari, a vorbi, a predice, a profeţi. Fronto în de cls:
p. 85 .numesce pe fauni, vaticinantium încitatores,
ii
i

-! (30) Despre oraculele de visă la. Ovidit Fast. Libr.: IW. 644, Despre «oraeălulă
latiniloră la Virg.. Aen.: VII 79.
cetei
"431) Serviă "li pune la Tibură, Virg. Georg. 1. 10; in-Silva Laurentinorumm, aa
ea
pol şi la Ardea, — dară se crede că ai fostii mat inulte.
E
(32) Fest. p..325
Versus, 'quihus Faunus fata cecinisse 'hominibus” videtur.

Enniu An.

221. Versibus, quos olim Fauni, vatesque cancbant. Preller p. 339,
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„Lui Fauna în tâta luna îi se aduce
a sacrificiu de cătră ț&rani ;
i6ră s&rbătorea, cea mare a lui, Faunalia,
sa ţinuta în nonele lui De-

cembre,

ca sârbătore popurală,: la: intrarea iernei
(33).-

i ba-an, 558... alu; Romei (196, ant.
Cr.) lu Faunu, din banii de pedâpsă s'a :rădicati templu pe insula
'Tiberu și peste doi ani sa L sânțitu templul,
:
au
Ia

- In acestit. templu sa. adusi sacrificiu
- în Idulu lut Februariu (13
lebr) (30...
NE
a
a
Ieona

av ondu
ÎN

lui Paunii a semânalu cu a lui Silva
nu, și nu a lui Panu,
.
4
LI
..
corne; Și piciore dee lapa (35).
:
Ir

IENEI

pt

ai

IN

:

.

:

i

!

5 FEBRUARIU.-.
„Imperealia

Rea

Silvia și-a aruncati

pruncii,

|.

pe Romulu

RI
și pe

e
Remu, în

apa

1 îbera, și undele “ii-ai dusă pe. țermure
lengă smochinulu dinel Rumina,

și aci a. venitu O. lupoică: de t-a lăpta
ta, Păstoril de pe muntele Palatin au Yedutu, acesta : și
cându s'au apropiati, lupâica .a
intrati în gaiulu. „Sacru, și apoi, Faust
uli, . păstorulu regescu a dusu

gemenii a casă și i-a predata. sociei sale
Acca Larentia ca să-i cresca,

'Pe partea nordica a muntelui Palat
inu a. fostu o peșteră, din care
curgea apă, Acestă peşteră a fosti
sacrariulu deului Lupercu (36) și
în gaiulu- ce-o încungiură, era: altarală
cu. o' statuă a deului, îmbrăĂ (33) Probus 1, e. Faunum,

quidam interpretantur, quod ci in Italia,
quidam acelebrant, quidam menstruum,
(34) Liviă XXXIIL. 4. pXXXIV. 58. Ovidiă
Fast. Li. II 193. Viteaviu aL. 2
Acesta pomenesce de Acdes. lovis et Fauni.
,
po
nuum. “Sacrum

(35) Probus |. e Eundem. Pana eundem
Inuum, cundem Faunum ete A. Vic

tor. Or. g. Ro. 4. Hune „Faunum pleriq
ue eundem Silvanum a Silvio quidam
Inuum deum, quidam- etiam Pana esse
dixerunt, Pan la Greci e deulă păstorilori,
la Roman! și ali păduri Și câmpului.
(Faunii stimmănă aQI la noi cu Păunaşulă
codriloră, și Silvanu cu Tata păduri!
). Hartung II. 183,

(36) Lupercu se deduce din. lupii, și arceo,
a închide, intări (de aci Arx — cetate) și însâmnă apărătorii de lupi Nork
Etym. W. Buch,
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cati. numai cu o pele de capră peste umeni.
Acestui locu se numia
Lupereali.
a

Soţia deului s'a numiti Iuperea, și păstorii
credeau, că dina Lu-

perca

s'a prefăcutu
în lup6ică, ca să scape pruncii de
morte (37).
Lupercu e ună predicatu a lui Fauni
ca şi deulu păstoriloru şi
ali turmeloru, și e identica cu Inuu
(38). Lupercu avea acea însuşire, că putea trămite lupil asupra
turmei, sati a-i reține de la turmă,
mal departe, că dedea:fructuositate
nu numai turmei, ba și femeilori,
și în calitatea din urmă se numia
Inuu,
Dă

Serbătorea lui Lupercu, numită Lupercalia
s'a ținut în 15 Febr,
(XV. Cal. Mart.). Cași qi de curăţire s'a
numitu dies februatus (39)
şi regele sacrelora sub acestă numire publi
ca serbătorea (40). N |

Datinele vechie, ce se susțineau în Roma la
Lupercalia 'însemnau

curățirea și fructuarea țerei, cetăţii, locui
torilor și a turmelorii lor (41).
Doug colegii de preoți câte de 12 inși,
Fabii și Quintilianii, organisate de Romulă din juni patriei, venia
i în Lupercaliși aci aduceai sacrificiu de capră, ori de (apu (42),
ca și de animale cu instinetu

mare. de pârcire,

și sacrificiu

monică a, lui Faunu. *

N

de Câni, cari se nimeriau cu fiinţa
de-

(37) Arnobiă IV. 3, După Varro :
Quod ahiectis infantibus pepercit
lupa non
mitis, Luperca dea est auctore appel
lata Varrone,
a
Ba şi Faustulă se identifică cu Faunii
, Acca Larentia, cu lupâica. Preller
p. 342

(38) Inuus de la inire, la Festu p. 82.
Init ponitur pro concubitu,
|
(39) Februare însemnă a curăţi în sensii
religiosă, identici 'cu purgare, din
zip
focă,
purus.

Varro 1. L. VL

13, 34.

Februum

Sabini purgamen

tum, et id
in sacris nostris verbum, nam et:Luperca
lia, februatio, ut in Antiquitatum libris
demonstravi. Si Ovidiă Fast. L. 11, 19.
Februum s'a chiămatăși însăşi pelea
ds:
pe

animalulă sacrificată. A fostă Deus Februus
identici cu Dis Pater din lumea

de josii; de la Februus se numesce
şi a sufleteloră repausaţiloriă, Veqi
"(40) Toti acolo : Rex sacrorum,
cit, hunc diem februatum appellat.
(41) Quod tum februatur populus,
pidum

Palatinum gregibus humanis

luna Februarii, pentru că e luna curăți
rii
-Februalia.
i
quom ferias înenstruas Nonis Februariis
edii. e. lupercis nudis

'
lustratur antiquom op-

cinctum,.

(42) Luperci, quod Lupercalibus in Luper
eali sacra faciunt. Varro 1. [. V. 8,
VI. 13. Suh monte Palatino est quaedam
spelunca, in qua de capro luehatur, i.
Marie, Mita, 1,

9
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Ș Din totu colegiului câte unulă — verisimilu capii lori — pășia înnainte,
urmă

și sacrificătorulă
alții
cu

pe frunte,

cu

spada

lână îmmoiată

în

sâncerată

lapte,

le spela

și apol junii rideaii lare. Ac6sta

loru, curățirea

și espiarea

le atingea
petele

frunțile, pe
sângerose- de

însemna ștergerea pecate-

păstoriloră, sau întru

memoria

sacrificie-

Jora de 6meni.

;
|
|
După acâsta se inca o “osbătare de sacrificii şi unii desbraeaţi
de. totu, luau numai o pele de [ap în spate (43) icră peile de caprele
sacrificate se tăia în br6uri și curele, eu acele se. încingeaui ca și
deuli Fauni

veneratu

ca simbolice

se vepresinte

De

acuma

și porniaă

preoții

în cetate

în Liupercală,

se

eră curelele le purtat în mănă,

pe Inuu,

între.

chizimau lapexcii (44), după numele deului,

în. partea

vechii

a muntelui Palatini, anume

pe

via. sacră, în susu și în jost, și adeseori „până afară la turmele de
„ Femeiele și fetele le eșia în cale, se lăsau ca să le lovâscă cu
curelele peste palmă (45), căci acâslă lovire se credea nu numai cu
putere

de curăţire,

tuose.

ci și cu

putere

perde

stirpia

și a

fi fruc-

|

La Lupercalia a fosta. petrecere
jumătate

îmbrăcaţi

unși cu

unsori

cu

pe femei

mergeau

goi, şi

în: procesiune, şi. aveau dreptuli,

fără de a pute

La an. 45 după reîntorcerea
înființatu

desfre mată, bărbaţi și deosebi jjuni,

peile de animale sacrificate, jumătate

și îmbelați

ca să necăjâscă,
lui s'a

dea

îi pedepsiţi. (46)

lut [. Cesare din Spania,

ala treilea colegiă

de preoți

în on6rea

luperel , Și aceştia la

e. sacrificabatur, unde et Lupereae dictum nonnulli putant. Ovid. Fast. L. II. 280.
Serv. V. A. VIIL 341.
(43) lustină XLIIL 1. Ipsum dei similacrum nudum caprina pelle amictum est,
quo habitu nunc, Romae Lupercalibus decurritur,

(44) Poporulă numia pe Luperci şi Creppi, adecă ţapi, din capri. Paul. p. 57.
Unde crepas id est capras prisci dixerunt. Fest. p: 37. Creppos id est lupercos
dicebant. Fest, p. 48.
(45) Serv. Aen.
late et faecundae
luperco.
.
(46)

Liv.

IL. 5.ut

VIII. 343

et puellae loro

sint. Juvenal
nudi iuvenes

Sat. IL. 142.
per ludum

capri

caeduntur

ut careant

nec prodest agili palmas
ct lasciviam “currereat.

sterilipraebere

|

„6%
Îmmperealia din anulu viitori au îmbiati pe . Cesare
cu diademi. (47)
Augustu

a opritu

ca junii

procesiune.
Romulu

fara barbă

să

iea' parte .la

astfelu

de

|
și Remu

prin Luperealia

și Palilia a fundatu religiunea
iar prin Ambarvalia a agronomilorii ; Luperealia,
cu colegiele luperciloru „Sa susținută până în timpii
din urmă ai păgânispăstoriloru,

mului romanu. (48) Adi a fosta o di, în care vestalinele
au pregătitu

mola salsa „(vedi 7 Maiu). . .

Di

IN, 15 FEBRUARIU
n
„Juno,

Jumo Pebruata,

cași -geniulu

femeescul,. cași

prestătătorea

căsătoriei,

Și dă-

ruitorea de fructuosilate, s'a numită Februata (49),
sau Februlis sau

Februalis. (50)
In acâstă calitate a fostu “venerșiată
Juno
calia, în 15 Februaria. (51,
Mitulu

rațl Sau

spune,. că stricându-se

dusi .la oracululu

“semânţa

a
la serbătorea, Luper'
:

de fructu, bărbaţii

supă&-

«Juno: Lucina > din muntele - Esquilina, și

(47) Dio Cassiu XI. IV. 6. Sucton. Caes, 76. 79,
ete,

-

(48) Rundinger in Analele filologice,
75, 201. arctă că Lupercalia s'a serbată

şi sub Papa

Gelasiu la anit 491-496, Vedi Hartung II. 176.
Preler 341.

- (49) Se află Dis pater (Pluto) și, cu
predicatul Deus” Februus, și fiindă că
acesta e deuli de josi, unde locuescă
morţii, şi în Februarii suntă sărbătorile

pentru morţi, numele lunci s'a dedusă de
la Februus,

Sară

deriva din pir (ză) foci, de unde purus,

Preller p. 431. . Februus

Hartung ÎI. 177.

In San-Miklo-

- şulă micii lângă Arad dinti audilii cuventulii,
pîrpiră, ce însâmnă cenușa. albă
de pe jară încă nestins,
a
,
- (50) Paulă 1. 85, Februarius inensis,. quod tunc
populus februaretur i. e. lustrarelur, vel a Junone
Preller p. 247,

fehruata,
|

o

quam

alii februalem, Romani

februlim

vocant.

a

(51) Totă acolo: Quod ipsi co mense sacra fiehant,
ciusque feriae crant Lu-

percalia, quo die mulieres
caprina.

fehruabantur a lupercis amiculo Junonis, î, e. pelle
|

68

OSD e

Îngenunchiându sau rugati pentru remediu. Atunci din gaiu li
s'a res-

punsu :' «ltalidas matres caper hirtus inito. (52)

IN 17

FEBRUARIU,
Quirinalia,:

Tradiţiunea

spune,

că în Roma,

la

începutu

minte de popori şi anume : sub Romulu

erau

trei

despărță-

erai Ramnensii, sub 'Tatiu

erau 'Tatiensii, și sub Luciu sau Lucumo erai: .Lucerensii.
(53)

Raimnensii erau cei mai vechi cetățeni ai Romei, și
formau stirpea
fundatore a naţiunii romane,— Tatiensii se diceau Sabinii,
și anume
strămoșii Quiriţiloru, cari trăiau în confederaţiune strinsă
cu Ramnensii,

se căsătoria

unitate în naţiune

la olaltă Şi aveau

și în statu;

guvernu

iar Lucerensii

în r&sboiu.

comuni,

formându

poporu

ajutători

erau

Muntele Palatini era centrului populațiunii, cu coloniele
mai vechie, cu Ramnensi
; — peste
i drumu era muntele Quirinalu, cu cetățenii

noul, Quirinii, frați de focariu cu Ramnensii; lingă Quirinalu pe
munlocuiau

Lucerensii,

Regele Serviu 'Tuliu
latina,

Quirina

(sau

numiţi și Esquilini. (5%)

a numiti aceste departamente

Colina)

(32) Ovidiu F. L. II 441, Caper

Esquilina

(şi

init faeminas,

Esquirina)
avea

fructuare, La Juno Sospita. s'a vădută că e îmbrăcată
ună Lupercu.

L. 29, 82...

Vestmântuli acesta s'a numită

|

amiculum

înțelesă

: 'Tribus Pași

pe muntele
de

curăţire

şi

cu pele de capră ca și
Junonis.

Sa

Cic, Nat. Deor.

- (53) Varro Lin. Lat. V. 55,
(5%) Răd&cina cuventulur Esquilinus e quilia, de unde s'a făcutii
inquilinus, locuitoră în lăuntru, și esquilinus, care locuesce în afară, Quilia
e sinonimi cu

culina, Serv. Aen. Il 489. singula enim domus sacrata
sunt, ut culina diis penatibus. Hartung 1. 293, Culina la cet vechi se numia
şi coquina, după Noniti
p. 55 în Mercuriă. De aci aqI la noi chilia, şi cuina,
Altcum cuventulă chi+

lia, cu înțeles de locuinţă, Vamă aflată între cele celtice.
Quilini cer ce trărescă la olaltă, esquilini carir nu trălescă
olaltă,
”

cu cel-lalți la
"

.

tele Equilinu,

69

ae

Caeliu a mai creati Suburbana
turile celoru due prime.

" Astfela numele Ramnensi
une!

părti

din popori,

dar

rădicându și aceste din urmă

sau

Romanu

la începutii

la drep-

era' numal a

formându

stirpea naţiunii s'a câștigat
preponderența asupra tuturorii poporeloru Italiei: :
Tatiu regele sabinu din. Cures, mutându-se la Roma,
muntele pe

care sa aședată cu Sabinii s'a' numita Qnirinală, după
numele lui
Quirinu, Marte alu Sabiniloni, și pe al sei (Tatiensii) ” i-a numită
Qui-

rites. (54)

-

i

a

!

“Marte din Albăa fostu fundatoriulu Romanilor

pe muntele Pala-

tinu, și pentru acâsta în Roma a fostu culta. duplu- pentru Marte,-—

și Numa
Marte, și
introdusu
:"Quirinu
câmpă

în sistema sa religisă a introdusu pe Quirinu (55) lingă
"1-a pusă. și Flamen Quirinalis, (56) rar 'Tuliu
- Hostiliu "Și-a
alu doilea, colegiu de Sali (preoți săltătorI).
ca: și Marte a fosti deula naționalu de primâvâră, de

și: deosebi : de râsboiu,

și icâna lut îi 'arctă

brăcată jumătate. ca militară jumătate ca. preoti,
Cultulu

ti cu

lui Quirinu

se basâză pe

o legătură

referință la dreptuli romani și pacea

în lăuntru se 'ehiămau

Quirites,

cu barbă , îm-

(57)

:

Dn

între Romulu și Ta-

cetăţii, (58) şi cetățenii

iar față cu străinii,

Romant.“

Romuli după morte s'a identificată cu Quirinu, și astfel s'a îndeitu, (59) și cu Joe și Marte facu trinitatea aperătorilorii Romei
și
(54) Se află și Quilites, dar Varro Lin. Lat, V. 50, folosesce adjecti
vul quilis

pentru

munte

şi

unii

dicii că L cu-R s'a strămutată pentru quirites. Veqi (53).
saă curis cuvântă sabinii ce îns&mnă suliță, lan:
ce, adecă Marte. suliţariulă. Varro. LI. V. 51. Preller.326.
Sunt qui a: Quiritibus, qui cum Tatio curibus venerunt Roman, quod ibi
habuerint castra.
” (56) Intre. cel trei Flamenes Majores şi .celă. Quirinală
Varro LL: V, 57,
Festă p. 185, Quirinalis Flamen socio imperii Romani curihus
adscito Quirino.
"(5)

Quirinus

din

quiris,

(07) Stat, Silv, V. 2. 129 humeris quatere
numulu Fabici e ună clipei, hasta şi colfu,
(58) Quirites

munionem
- (59)
mulus

autem

dieti

et societatem

Virg.

Aen.

fratre

muli dixerima. :

1 292,

interemto

post: foedus

populi

factam

Remo

cum

sine

arma

Quirinus

monstrahit.

a -Romulo. et Tatio

inditans.

percussum, com-

Fest, p. 254.

fratre „Quirino,

Pg

Plut. Rom..29,

Cic.

de

off,

III. 10,

Ro-

controversia „peccavit, pace

vel

Quirini ve]

Rg-

.

70

a stalului
şi aveau

romani,

și suntu

totideodată

deii politie

al Romanilorii,

flameni propril.

„'Templuli
. mat
i vechi

ali lui Quirinu

a

fosti.

pe muntele

“Quiri-

nală 'aprope de porta Colina (60). La an. 461 a R. sau:293
ant. er.
L. Papirii Cursoru l'a reedificatu și înzestrată cu spoliele de
la Sam-

niți și cu înteiuli 'orologii de sore în Roma (61), apoi arqându,
Au-

gusti l'a reînoitu

pe 76 de stilpi și Ta sânţitivîn an. 15 ant. er. (62).

Aci Sa venerată Quirină, iar lui Romulu

îndeitu : și lui 1. Cesare. s'a

pusu

o statui cu inscripțiunea : Deo invicto. (63)
-: Sărbătorea în ondrea lui Quiriaui sa numiti Qairinal
ia,

nutu în 17 Febr. (XIII. Cal. Mart.).
“La acâstă sărbătâre armele: celățenilori
vasi sântu prin Flamenulu auirinala, şi

mnelă. (64)
următorele.

serbătâre

|

aia

politică, de.care

sa' ţinută

Romulu a fosti împărţitu. palricii în 30 de curil, şi a-

ceste în 3 triburi, cari mal

cu 35 de tribun.
“T6tă

e
s'au unsă cu untă din
i sa sacrificatu unii

i

Quirinalia a fosta: mai multu

și.
s'a ţi-

.

curia a avutu

cum unu flamenu

mus (65).

târdiă s'au îmulţitu

-..

la 35 de curil egale

|

loculu

:

sâi pentru

adunare

și

sacrificiu,

pre-

și unu curio, iar tote Ja olaltă unu: Curio Maxi-

aa

E

:

„ Curio' Maximus avea dreptul de: a destina și publica
diua s&rbătorilora curieloru, precum sunti Fornacalia, Fordicidia.
La publicarea Fornacaliloră, Curio Maximus punea în
foru conscripțiunea. tuturori cetățenilori după curii, ca fiă care
să. sciă că
de care curiă se ține, și Pentru acâsta diua quirinalieloră,
17 Febr.
(60)

Collis

qui vires

Quitinalis,

et templum

ob Qairini
romani

regis

fanum. Varro L. L. V. 51. Colle-'quirino
De aci porta Colina saă qui

obumbrat.

rina Fest. p.:217.. Varro L. L. V. 4].

(61) Liv. X. 46. Plin. HI. N. VII, 60.

-. (62) Dio Cass. LIV. 19, Vitruviă IL, 29. Preller 331,

o

(63) Dio Cass. LIIL. 45, Cic. ad Att. XIII 28.
(G1) Fest. 1. 217. Persillum sa numită vasulă, ex quo unguine: flamen
Quirini unguet..

:

arma

(65) Preller p. 166. Hartung 1. 229, E. Klussman în Qvidiă F. L. p. 171.

21
a fostu destinată,
n6scă,

ca curiile în totu anului să se îndrepte Şi îndepli-

anume :'ca "cetăţenii! cari nu

Sau

înscristi încă în atare cu-

riă, săi 'S'aui mutătu, adi să se înseriă. (66)
Si
“Publicarea Forhacalielori după unii a fostă' chiar în iua Quirinalielora (67), după alţil cu câte-va dile mat înainte de Quirinalia, |
așa în câbi Fornacalia

cade
«
pe o qi 4 cu Quirinalia, (69).

INI17 FEBRUARIU. |
Po

Pornăealia,

i

Sa creduti o dină Fornax (69) şi în onorea e! s'a introdusu strbătârea Fornacalia încă prin Numa. (70)
Timpul
rinalia,

sărbătorii nu : era otărită,

qiua

din urmă

a

dar fiindu în legătură

cu Qui-

sorbătorii „pentru unit cădea pe

17 Febr.

pe diua Quirinalieloru.
Curio
se serba

Maximus
după

purta grija şi inspeeţiunea, la acestă

curii,

serbătâre, ce

— și de aci se precundsee anticitatea

e de la

cetăţenii: cel mai vechi al Romei.
i
: Sacrificiu — precum :se crede — s'a ţinuliîn -foru; fiă-care cu-'
riă, avea locul destinati pentru sacrificiu, şi însemnati cu table (71).
(66) Preller 120. 403. Hartung II. p. 107.

(67) Ovidiă Fast. Lib, II. 527 dice la" Quirinalia : curio legitimo

nunc -Forna-

calia: verbis Maximus indicit; şi Hart. IL. 107 : Die Fornacalia wurden
am. Tage'
der Quirinalien angekiindigt ; far diua Fornacalielorii o pune pe 21 Febr., până-ce
la IL. 15%; în 13 febr. pune: Forn. oder: Quirinalia. +

(68) Preller p. 409. Solche
Quirinalien

d. h. von Î7 Febr. als dem

in Ovid. F.L. p 172 am
zusammentrafi.

:

4der

Jetzten 'Termine zu feiern. E. Klausmann

Tage des Festes dem

Preller p. 330,

|

pliegen damn, ihre Fornacalien an dem “Togo

2. se provocă

17 Febr. der mit den Quirinalien
și pe calendariulii Maficiă și Far-

nese. Deci deducă şi primescă că publicarea a fostă ina! nainte.
„ (69) Fornax e cuptoră și coșii, identică cu Furnus Furinos din Ilbgtvos, Iar

tung II 101. Fornax facta est dea, dice Ovidiu F.L. II. 535,

a

70) Varro L. L, VI. 43, Fest. „p..253. Pliniu H. N, XVIII. 2, 2.
(71) Erau

îndatorați cetățeni să iea parte la

sacrificiulă

comună

,
al curiey;

72

Peirecerea
la olalta;

poporală

stetea din

memoria

timpiloru

spre

se bucure de
loră

ospetarea sârhătorâscă a curielori
scopulu acesta curicle contribulaii şi se
adunau ca să

a contopitu

caracterului

pe

quiriți

în

vechi, și acestă legătură. a _curie-

Romani, şi a întăritu viola

Romanilorii.

In visța privată,

socială

|

a fosti

o. sârhătâre

,

de. mulțănire

pentru

și

|
gusta-,

rea bucatelorii nâue,. După, datina. vechiă,
în Qiua acesta se mânca
numai far, grâu naţionalu, şi vechii în Italia,
și acesta nu se cocea,

ci

numai

pânea,

se

prăjia

în

cuptre.

Cuptârele ' cocu, şi fi gurative

iar dina are grija să -nu se ardă; ci

ce se câce,

să, aibă

produci

nutreții,

aceea

IN 17 FEBRUARIU..
Periae,

"Acela, cari s'au
țin

nicl de una,

sail fosta stultorum,

uitati, ca să se înscriă în atare curiă,
şi nu se

sau fiindu înscriși nu sciu de care
se inu; — mai
cari nu au ajuns la timpulu sacrificiu
lui curieloru ,
sati venindu nu au aflatu loculu. desti
nati pentru curia » în fine aceia cari nu se înfățișeză la ospâtarea
comună a curielori, se nudeparte,

aceia,

miau stulti (proști, fără minte). .
Acești stulți 'au pututi

să aducă

Se
sacrificiulă

loa. și

sti. serbeze

Fornacalia, în diua din urmă a Forna
calielori, care di a căqutu pe
17: febr. de odată cu Quirinalia.
Si
i
Pentru acești stulți, 17 Febr. s'a disu feriae
sau lestur stultorum

adecă serbătorea proştiloru. (72)

se vede,că din causă, ca să se întregescă
conscripţiunea
neva perdută, pentru că curiele dedea militar
ţ.

şi să nu rămână

ci-

(72) Ovidiu L. L. II. 513. E. Klausman p. 172.
Preller p. 330. 408, Hartung II.

107. Din festum

stultorum, ce positivă cade pe 17 Febr,
se esplica că Fornaca-

lia a stată din ma! multe dile și cea din urmă
s'a lovită cu Quirlinalia,

73

LEI
ea

ad

IN 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 FEBRUARIU,
- îi
Dies. Parentales,
Sufletele repausaţilora
(orcus),

şi se numtau

în. remunerarea

sau

stări diferite pentru

locuiau. în lumea de josu (mundus) sau adu
manes (73). Romanii vechi deși nu au credut
u
pedâpsa . după . morte, totuși: ȘI-a “imagi
nati

sufletele r&pausaţilor
și:u,pe “cele: fericite le-aă

numitu
: lares,. pe. cele nefericite,

suferitore însă, lereae.: Manes, cu'la-

res suntu - multi sinonime și sufletele” Man
es.
au. fosti venerate: ca

ȘI el (74
Pentru

acâsta,

datinele

dela Morți,

în multe au fostu asemeni 'cul-

tului divin (75), de ore ce.se cred
că 'sullet
ea
ele,.
. ca să 'ajungăla o
stare fericită, aii lipsă de ajutoriulu :remaș
ilo
în famili
ria, de ajutora

prin: sacrificiu,

rugăciuni 'şi ceremonii,—și'
cei vii'şi ţineau de datorință,
ca să împlinâsea tote,:şi astu-felu sa
albă 'liniseea” inimet,i: :.;

„La mortea. vre-unut din familiă, așa:la anula
dilet Morţii, ori .nascerii, fainilia avea serbătore privată, familiară,
și acesta; se numia-parentatio, și 'parentalia, (76). dar. afară de acâsta
,: pentru morţi a fostu
încă o serbare popurală şi publică în Februarit,
ca și la capătului: anului vechiu, .în luna curăţitore; dar serbarea:
pentru familiă ținendu
mal multe dile, sau numita Dies parentales,
și Parentalia: ;;., .: pi
- Bilele aceste ai ținutu din + 13: Febr. 'până
inclusive :20:Febr.: și
„ (73) Manes

însemna bune, blânde. Grecii aă tradus
i cu Nena=6s. Plut. Quest,
52, p. 277.
DD
a
m
e
(74) Cic. Leg. II, 9. Deorum Manium jura
sacra sunto XII, table! de legi: sum-

Rom.

e

tus, luctumque af deorum Manium jure remov
entod. vid. F. L, II, Bl. Horat:
oda 1. 8.9,
SI
a
a

(75) Tertulian în Apolog. C. 13, întreba
: ce deosehire este între o pomană și

ospetarea lui Joe ?

E

_ Si Si

_ (76) Din parens, parinte, şi a, parenta, a
însemnată a jertfi pentru părinţi, a da
pomană, căci pruncil aveai datorință de
a face parentaţiune, Fata. lux Scipio cătră feclorulu său C. Grachu, folosesce cuvânt
ul parentabis — ri, vel da pomana,
Hartung 1. 44,
,

7

le-a

serbatu

fiă-care

morţii sei. (77).:.

familia din
A

e

Homa

Ia

şi din

CN O

Italia,

pentru

toți

E ci

IN 21 'FEBRUARIU
i
+ Serbarea

„Fe ralia

. pentru

morți, s'a încheiâtă

cu s&rbătorea Feralia,

carea

s'a ţinutu în 21 -Februariiu. (78). .
-+Feralia a'fosti destinată numai pentru morminţi, pentru că Deii
Manes suntu ascunși în morminți, și aci li se aducea dc sacrificiu (79)
mai multe feliuri de mâncări și alte daruri, ca să liniscâscă! pe cel

MOI
» Mormântula

se

înfrumuseța.

cu

flori și cu cununi,

se stropea

cu:

apă oră vină și. se mai puneaii lampe, sai alte” vase pe mormânti.(80).-« Manit

erai

plină. de 'sare

îndestulați

cu puţini,

sau de grâu,

pâne, cu viore rupte,

sau

cu o ol

cu-unu

încununată, cu o mână.

pici de vinu și

ceva din

darurile,. fructele

Mâncăvile se puneau pe mormân
sau.t,
unele
qată în mijlocului

călil de lengă

mormântu,

jălite și lacrimate,! și se; bucurau

acesta.

se dicea

o.ru-:

poftiau.ca

să fiă

d6că, muterile storeeaii „picături de

i

lapte din ţiță.(81).-:

" Iniunit. anii fiindu resbelii,
și de Feralia,

anului

lucruri într'o 6lă, așe-:
pe urmă

sulletele :repausaţilori. Sufletele

găciune- pia pentru

sfărămiture 'de

și atunci

familiele Şan uilatu de dies

ccl vii au

începutii

de a muri

parentales

cu grimada,

Iară sufletele celora morți venian noptea din: morminți en turma: în
celate

și pe drumuui,

şi se plângeau;

familile

însă tinându de

ă (77) Cic. “Leg. Il. 22 dice că dilele aceste parentales sai
alte serbători ale deiloră. HarlungI. 5.

locu

nuinită și feriae ca şi

Preller +85. E. Klausmann

172,

|

(78) Feralia, din feralis, ce însemna functus, lristii, supărată ; şi Februariii încă

s'a disii mensis feralis. Hartung I. 50,
(79) Varro LL. VI,
Râmer,

p. 738.

13. „Momsen C.ILL. 1 35

|

(80) Ovidiă Libr. Fast, 1.1534, E. Klausmann

(81) Serviă Aen. V. 77.

172,

Preller 485,

Das Leben der

75

—

aceste

serbalon,

mârlea a - incetat” întră,

vii,” precum

şi venirea

morţiloră.
ii
:
me
- In aceste dile se. îngrijaui numar de: morţi; în Feralia'la, morminţi.
ardeau făcliele

și se

făcean

sacrificiele pentru

Mani,

și deii de: de-

suplă, iară „templele celor alți der, mal lote eran închise. (82).-:
.

.

N

.
pre

e
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-Caristia
Impărțirea
nume

străvechiă

din sacrifi ici

ii

a îmmormântărei

pentru

mortii la ,

tt

a statia

din dou

fase, a-

morminii, şi pe urmă

din „95.

Acestă împiţire , “ăn viata Pivată, sa
ș susținula! și în strhătorte
publice, anume

în

Feralia a fosti

sacrificici la motintntii,

iară la

Caristia e ospătarea în cerculă familier.
po
via
Caristia (83) sa serbat în 22 F ebruariri (VIII. Cal. Maxt.) și aî fostii
o serbătore

familiară | nu numa! întru pomenirea „morţilor

ep" ci tota

de o-dată a nemuriloriă iubite (53), a nemurilori de o faniilia şi sa

(inut în tâtă Roma și în Iialia în cercul familieloiă: (65). e
Caristia

se “serba cu prânzuri, și nemurile” se dăruia unii pe alți

și dupa dioa tristă a ferialieloru, Caristia! a fostii o sârhătore a iubirii
de n6muri

al celori, remași înn Vială, pentru

mesce și cara "cognâtio.

ce dioa

|

sărbătorit 'se nu”

tea

aa

Totu-d'o-dată a fostii 0 s&balore a 'buziel etil
diei între părinţi și prunci,

îi a 'concor:!

frați și surori, Și aci s'a, împăcatu, mânia

vechiă între unii din familie spre
minte de

ut

|

bucuria

tuturoru, aducendu'și. a=

cei morți renumiți, și impăcându-se pentru

dragostea lori.

t

(82) Preller. 453. Hartung 1, 5. a

a

'(83) Se scrie şi charistia, unil deducă din carus = iubita, latină, ui
grecesce

din ;ag,15,

bucuria.

„(88) Ovid. F. L. II. 615. Val, Max. IL. 1.8. Tertulianu in idolatria 10, Cara CCog.
natio, cumnăţiă, nemotaniăi plăcută. ,.

.

:

-

:

(85) Cic. de „off. 1. 17-37 cari suntii _parentes, cari Tiberi, cari propinqui, fani»
liares, etc,

:
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„Deităţile dilei au fosta deil nemului,
fica tămâiă,

și larii casei,

cărora

ai familei cărora li se sacri-

li se punea

tenlere pline de mân-

care (86), pentru: că acestia ai ajutati lăţirea familiei, prin cel, vil și
cel. morţi...

:

Sera.se făcea, libaţiune
apoi,

poftindu

norocu

A
sâi

a]

dăruire cu vinu

din inimă

pentru

de 3 ori și rugăciune,

salutea

familiei și a patrie!,

se împrăsciau pe la casele. lori. (97)
IN 23:FEBRUARIU
Terminalia
Marginea sau granita

unui locui,

precum

și pâlra de graniţă, "sa

priviti ca ceva sântă,. și rânduitu de dei, şi s'a numită terminus. (88).
Sa

considerată, „că împărțirea

și arondarea

unel ecorporaţiuni, și a unei comune,
dreptățirei. ur
|
„Romuli a împărțite mai

Da
Ă
i
agrii cuprinsi „de la inimici între

e

cetăţeni. (89).
Numa

,
întâi

a. împ! ărțiti teritoriul

comunelor

mună "de. (ară, -care a

stati

Și. le-a

prin. administrare

legati Iolalta

comuna. (90).
Lângă tolă
doua pâațile;

proprietăţii private,

din mat

A

multe

după

pagus, adecă 0 c9-

sale și case
comuna,

|

împrăsciate,

şi .cultuli

divină

E

casa,

agru și grădină s'a lasati locu goli de amânpe acestă Joe a fosti pelra. de graniță sânțită deulul

(86) Oriditi: n 631. Dis gencris date tura boni,... nutriat incinctos missa
patella

Iures. -

-“(87)
(88)
de apă
“ (89)

Hartung II. 38. Preller 483.
Terminus după forma vechiă termen, ce însemna hotar, adi la nol ţermiă
şi termini de timpă, se deduce din termo. Festu p. 275. Varro L. L,
V. 21,
Cie. Rep. II. 14, 26. Primum agros, quos bello Romulus ceperat divisit

viritim civibus,

i (90) Pagus'e în legătură cu pax, pago, iși însernnă pacea,
satelor, a legăturey
agricultori ce se țânii de o comună rurală, De aci paganus
unulu din
pagă, dar adi însemnă necreştini. Vicus e sati, o parte
din comună. Dionisiă [, 76,
mal multoră

Preller 227,

a

e începutulă păciuirei, și a în-

7
Terminu (91) și fiă-carea trebuita să îngrădescă proprietatea sa, deosehi la casă și grădine,
herctum: (92)...
i Petra

și 'loculu înlăunteulă

îngrâditurei s'a: numită:
Să
ge

-

de graniță a Romei

vechie

ui fosta între mila

a.5 și a:G-a

pe drumulu la Laurentii, în loculă numiti Festi (93). Roma usemene
a
s'a îngrăditu

cu pomoeriu

și muri,

aci sa

tras

brasda de: sânţire

numită sulcus primigenius (94), și s'a lăsati ceva locu de ambele
părți,
și loculu înlâuntru a fosta numită urbs, adică orași, cetate
00). Așa
a

fostii

pâtra

Find-că

de

graniță

graniţele

și între imperiulii:

între

vecini

prin datine vechi religiose,.și san
primiti
au

romanii

și petrele de

şi. alte

graniță

(&ri.

stati : sânţilă

aperalii prin legi: fârte aspre: s'a

Numa

sunati,

regele de introducetorult dalinelori şi legilori. Legile
că celu ce seste din locii o .pâtră de graniță cu
plugul

seu, se fii afurisitu (sacrificatu) clu si boului din jugui,
și fie-care a

avuli

dreptu

niță,

ca şi-pe

să ucidă

pe ccli

ce mută suit scotea: petra. de grafăcătorul: de rele, fără pedepsă și fără să se
'spurce;

Ba să ucidă și întrâgă familia lui. (96).
"Deitatea-a fosti -“Terminus, și respective „loc. cu predicat
uli “Terminus, în simbolul petrei de graniţă. (97).
Să

(91) Liviu1. 44. Martune|. 118,
(92) Herctuin se deduce din heres, herus, moscenitorit
domnă, şi e sinobimil
cu heredium, buni de moscenire. De la herctum Joe
s'a, numită şi Hercius, Fest,

p-'75, Hercius Jupiter intra conseptum

domus colebatur etc...

„i.

(93) Ovidiă F. L. 11. 679. Strabo V. p. 851.
i
Pra
(94) Aşa adi e la români locu între agril, și se numesc
e slogu, ce st derivă

din sulcus, mutându-se c în g. rădăcină locus.
(95) Urbs e din urvare = circumdare. a irage
unii cerci. Festu p. 208. Asa

urvum incarnitură la jugi. Varro L. L. V, 143. Urvesci
i ad la not însâmnă a
peri fără urmă,
Da
(96) Orelli inscript. Nr. 4332. Quisquis hoe sustulerit, aut
laeserit, ultimus suo-

tum

moriatur. Hartung |. 51. ce aperare de proprietate,
(97) Lactantiu
1. 20, 37 aduce 'pâtra în legătură cu pâlra dată
în fâșii 'lul
Saturnii, ca să o înghită, dar fără rațiune : Quid,
qui lapidem colunt informem
et rudem, cui nomen est Terminus, Hie est, quem
pro love Saturnus dicitur
" devorasse, |

Re
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O.pâtră de graniţă, ce a, fosti în „mijlocului templului lui ,.Joe pe
capitoliu. a avutu veneraţiune publică., Se povestesce adecă, că zidindu-se templului lui Joe, a' trebuitu să se spargă mai multe altare.și

temple: casă

fiă locu; cele-T'alte. deități. sau mutati în linisce, numai :Lerminu sa improliviti.
Ini, Joe, și acesta s'a primitu ca și gaanţă, că, statulu romanii r&mâne în veci nescirbitu, și june, şi pentru,
„acest
- templului.
a
lui. Joe sa ziditi ast-felu dea acoperiti capela lui

Terminu: şi: a: dinei Juventus (98).. Pentru acesta, în acoperişului -templului lui Joe. s'a lăsatu

o gaură,

Mini (99)

ca. lumina dilei. să străbată la Ter.

i

; De

aci se.vede. apriatu,

dintă,

ci însuşi

Joe, căci

A

că 'Terminus,
alt-eumi

.

nu a: fostu deitate

Petra din capitolu

nu

indepen-.
are 'înțe-

lest. (100). Incă". 'Tatiii regele Sabin a sacrifieatului
. Terminu în:
capilolu, și ast-felă e deitate veehiă. (101)
- „Cultulu

lui 'Fermini

petrei
de

graniţă,

în

ţ6ra,

numită

- Serbâlorea
(VII.

sa

cal: Martii),

se referâză nu

ci și lu

numai

la ceremoniele

s&hbătorea cetățer

Domei

Terminalia,
introdusu
adeeă

punerei

și a: poporului
|

prin, Numa

la capătul

și s'a (înutuîn 93 Februariă

anului

vechiu,

și .prin s&rbătore

şi însuși anul, aci şi-a avut granița sa. (102)
Ă
Ceremonicle la punerea unei petre de graniță ai fosti : s'a făcutu
gropa pentru

Dâtră,

și acesta sa

redicati „aprope, apol s a unsii

și le-

gali cu frembie şi cunune. În. gropă sa adusi sacrificii și gropa
sa arsu, apoi fundulă: sa umedatu cu sângele unimalului sacrificatu
şi Su vârsalu vina şi miere și san aruncati bucate și 1umâltă.
„.(98) Serv. ten. IL. 575. -1X. 44s. Ovid, F. L. Il. 671.
(99) Fest p, 157. Preller 238, a
(100) Gerhard Analli del Institut. p. 337 arată inscripţiunea de la Ravena cu
Jupiter Terminus.
|
(101) Liviu 1. 55. Varro L. [. V. 7
!
(102) Dionisiă II. 74. Plutarehă Nuina e 16. Quest. Rom.
1
c. î5. era Varro L.
L. VI. 13, dice : Terminalia, quod is,dies anni extremus, coustitutus;
duodecius, enim mensis fuit Februarius et quoin interealatur inferiores quinque
dies
duodecimo demuntur imense.
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După ce animaluliia arsi de totu pâtra sa aședati în gropă până
ce era încă jari pentru că aceste nu putredescă şi: suntii. semnului.
șizuru

de otarii, şi înaintea judecătorului de pace.
punerea petrei au fosti de față toți vecinii,

La

nița agrului

în acelu

loci,

și Numa

.;
cari

aveati gra-,

a demandatii, că fie-care vecini,

să iasă o-dati pe anu la p6tra de graniță, și să aducă sacrificii. (108).
Eşirea

la: agru

a

fostu la 'Terminalia, o sârbătore
poporală a a-:
cra o serbătore de. petrecere a. familiei. cu ve-.

gronomilorii deosebi,

cinil săi. (104).
Ma
ÎN
Fie-care vecinu mergea afară la pâtra, de graniță, cu tota familia
și servilorii sti, și fi e-care încununa

la început

aducea

de sacrifi ici

și mielii ori purceli,
Toţi îmbrăcaţi
comună,
așe,

serbăloresce

aducându

rea ui “Termint

și stropian
fie-care

petra de cătră partea agrului, stu;

o turlă şi alte
pâlra
şi cu

cetăţi şi imperii,

mal târdiu

unimalului. (105).

pielate se adunau

câle-ceva,

scutitoruli, graniței

bucate,

cu sânvele

la ospetarea

apoi cântau

cântece

în on6-

între bunurile,

private,

între o-

căci prin €lu a încetati

sfada

tre vecini.

de: graniţă

în-

i

Aqi la capitol,

șiș la locul lui Terminus pe cu lea Laturenlina, unde e
granița Romei, ună mnielă s "a adusi de sacrificiu cu multă pompă. (106).
,

Da

Pa

PI

|

,

.

EI

IN 24 FEBRUARIU..
Regifusiii

De 'la Romulu

până la republică, adică în epoca regilorii, reşele era

totu- d o-dată Și capulii

veligiunei romane, pentru “acâsta regii au adusi
şi legi religiose, şi la unele serbători ori sacrificii, regii au venilu în
templu, și înșiși. at sacrificată ca și mal marii preoțilori. (103) Siculă Flacă, de conditionibus agrorum. Gromat. vet.:p. 141. Dionisie II. 74.
(104) Ovidiă în F. Lib. IL. GEL deserie fârte frumosi Terminalia,
!
(105) Plut. Numa

c. 16.

Horatiă

Epod.

nalibus.
„ (106) Strabo.Y. p. 351. Hartung II. 50,
.

2, 59. Vel aana

e

festis caesa -Terini-

e

80

SS

“ După

încetarea

cele religiose,

regatului,

și atunci

a teebuitu ea regele să se suplinâscă în
s'a: instituita demnitatea regâscă bisericescă

cu titlulu : <Rex sacrorum»>
ceremonii: lua

parte

erorum.> (107).
“Numai

sau

sacrificulus, și pentru

și socia lui,

acesta”

sa

numitu

că la unele
: «Regina sa-

i

-

regele sacreloru pulca să ceremonieze: şi sacrifice
în nu-

mele: statului

romani. In

tote calendele,

Idurile si Nundinele,

regele

sau regina sacreloru în Regia. sacrifica lui Joe,
sau lunonii, „asia pre-

Cumu era diua aceluia, s6u acesteia. (108).

La regifugiu, ce se ţinea în 24 Febr. (VI. cal. Marti),
regele sacrelori. aducea! sacrificii în comiţii şi apoi de loci
fugia. (109).
-S&rbăl6roa e introdusă din timpulu republicei, spre
aducere aminte
ă, Tarcuinu s'au alungati şi regele a fugitu,
de aci se numesce
Mogitugi sati fuga regelui.
- Dâcă semne straordinarie proroceaui o nenoro
cire generală, atunci
regele sacrelori. avea chiamarea de a aduce
sacrificiu de espiare, de

impăcare, și dilele de sacrificiu se. mumeau
La

ospălarea

meia sa

generală

cuprindea

locul

și la alte
înteii,

feriae regiac. (110).

ocasiuni

apoi

regele

sacrelori

îi urmau preoții

flameni

cu feai lui

Joe, 'Maute, Quirinus, și Pontificele Maximus, (111).
In calendaru la regifugiu a fosta adaost : Q. R.
C. F. adecă quando
Rex comitiavit fas (cându . regele. e sacrificatu
în comitiă dioa e
fastă.) (112). Dacă regele sacrelori a venită în
comiţiii, ca să sacrifice
„(407) Das Leben der Râmer, Y. Roner p. 661.
Preller 87, 108 etc.
(108) Varro L. L. VI. 28, Liviă 1, . Dionisiă
IV. 74. HartungL. 159.

(109) Comiţiu a fostii Ioculti de adunare a poporul
ui, unde 'șI folosta drepturile

suverane,! și loculă : era deasupra forului

romanii. Oviditi F. L. 11. 687 descrie

frumosi partea istorică a strhătoril. Marquardt

Handh.

der R. At. IV. p. 265.

(110) Feriae Regiae Festu p. 230,
(111) Festă p,, 185. Preller p. 58. Ordo sacerdotum
testimatur deorum ordine ut

deus maximus quisque. Maximus videtur Rex.
dein Dialis, post hune Martialis,
quarto, loco Quirinalis, quinto. Pontifex Maxiin
us. Ali doilea regifugiă în 24 Mar.

(112) Fest p. 219. Regifagium »quando rex comiliavit.
Plutarchu Quest. Rom. c. 63

p. 279. Hartung,

II 34. E. Klussmann

în Ovidiă, p. 199 esplica. pe F. cu fugerit,

|
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Dia
diua, până ţinea sacrificiul cra nefastă, și
după ce regele sacrelorni

sa îndepărtat

din

comiliii,

diua a fosta fasta,

„ SERBĂTORI

ÎN

MARDIU

IN ici MARTIU.

i

Dies Martis | |
Mars (1) a fostii, pe lângă loc, deulă de frunte
ali poporului itași: venerati de mai multe! popore şi deosebi
de Romani, pen(ru tradițiunea, că Romuli și Remula' sunt
pruncii hal Marte.
Marle în timpulă străvechiu a fostu dei
de natură, a primâverei,
câmpului și “pășuni, și numai mal lârdia
a deveniti cu „Prevanlință

" lann,

deu de resbelu. (2)

|

Ca unu deu de natură a avuta arbori sacri,
deosebi cerulă;, smmochinulu și cornulu (3) şi animale sacre, anum
e : lupulu și eioenitOrea.
Pupulă : a fostu icona unei fiiințe mâncăeiose
, grozave, „precum
(1) Rădăcina: vechiăa numelui se crede din mar,
mas. Din mas ia Latin mas-

culus, de unde adi la nor: mascure, ce
însemnă. bărhatii, puterea bărbătescă a
unui qeii genăritorii. Se află Și numele
reduplicati Marmar, Marmor în cânte-,

cele arvale unde Marte e rugată pentru scutire
a și binecuvântarea, câ mpuriloră,
In declinaţiune s'a făcutii Mars, şi a fostă. compus
ă cu pater. (caşi Jupiter) În
formele Maspiter şi Marspiter, şi—după Priscianus—g
enitivul a fostii Maspiteris
şi Marspiteris, ba se află şi ]Marspodis la, Fest
p, 161. Marspedis, sive sine 1
litera Maspedis in precatione solitaurilium. Din
Mars s'a formată şi Maurs, MaVors precum arctă inseripțiunile așa la Orelli
Nr. 5674. Mommsen în Dial. It. de

josă p. 276 aceste forme le ținii- de mar
vechi şi cu Înţelesă de acertere, a mâna,
abate. Din Mars se formară Marius, Marcius
, Mamurius, Mamexcus, Mamertinus,

Pauli p. 134. Festu 158: Preller 297,
.
. (2) L. Mayer, Alt. Gesch, der Gr. Myih.
p. 467 pe Mars îlă identică cu Ares, și
"lă deduce

din sanscrita marut ce însâmnă viscolă
, viforii,
(3) Sveton in Vesp. 5, Quercus antiqua
Marti sacra,. Plut. Rom,
canus etc.

ATarien, Mitul, IL,

20. Mars fi-

6

$2
simbolice

şi corespunde

animalulu

lui Marte,

ci

și

chipulu

că a scăpatu

unui dei 'de resbelu, și fiindu-că

nu numâi

lupului a statu

a căpetati cognumele
în

pe gemenii Romei,

templulu

lui

Marte;

a însemnați și

a fosti

lupus Marius,
iară

pentru

ajutoriulu trămisu

de Marte.

Lupului, eu referință la deitatea lui Marte asupra naturei a fosti
totă d'odată și simbolulu iernei şi releloru ei, și pentru acesta deula
Lupercă,

ca amânătoriii

și deulu Fauni,

şi aducătoni

ea deulu

unei

de lupi

se crede

puteri înviătore

de

însuși Marte;

natură,

produc-

toru și ca deu de primăvară, e numai Marte în altă faţă.(4)
Ciocnitorea, la Latini picus, pentru că e pasărea sacră a lui Marte
sa numili picus Martius (5), e simbolulu misteriosităţii și a tainei
pădurei,

precum

a

graiuri și sentinţe

figurati în
misteri6se,

pădure apare de o parte
grâpe

în pădure,

adecă

oraculele

lui Marte

neînțelese.

Ciocnitorea

ciocnindu, scobindu
scoțându

și

și Faunu,

prin

ca pasăre

de

în lemne, și făcându

ascundându,

și pentru acâsta

o

pasăre cu taine, în sensulă strinsu, de profeti, 6ră de altă parte fiindu
cu

crâsta

pare

pe capă

de animalu

Dar

Marte

ca și

chitușulu

pe coifului

unui

luptătoriu, .a-

de câmpă

și pășiune,

marțialu.

fiindu deu

de primăvară

a fostu

și qeu de cultură ; animalele domestice încă i-au fostu sacre şi erai
scutite de elu, ast-felu taurulu din aratru, calului de luptă, și turmele
de mnei,

și porci,

și pentru acesta, la sacrificiele suovetaurilieloru (6)

i se sacrifica porcu, die și laurii.
Marte

a avutu

predicatuli

mai sub acestui nume
de Mars

Silvanus

și a fosti

ca, deu de pădure;—omulu

în pădure, și i-a datu

(4) Liviă X. 27. XXII. 1.
44, Preller 297.
(5) Picus, la umbri

și Silvanus

peiqu,

Cic. de
|
adi

la

sacrificiu

Divin. |. 12,
Mu
italiani

picca

veneralu

și

nu-

cu vite s'a rugati
pentru tota capului

20. Pliniu H. N. XXVIU.
nemţesce

10

Specht, ung. har-

kâly, îşi are numele de la picare, tocma ca ciocnitorea de la ciocnire ce e identică, şi esprimă

acţiunea sa în pădure.

(6) Compusii din sus (porcii) ovis (Vie) taurus (tauri) şi terminaţiunea ilia la

nai multe sărbători şi sacrificil,

83
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de vită, pentru că în Italia deii de pădure erati totu- d'odată
“ei de
prăsila animalelor domestice, de oro-ce pășunile sunt
deosebi” pe
lângă pădure sari în poenile pădurii. (7)
ai
bi

Din aceste motive, lui Marte ca deu de primăvară, —când
u îiicepe

a reînvia

natura,

de primăvară,

și

animalele

și s'a numita

a se înmulţi, '— i Sa închinată lana
Martius "după numele hu, cândt-vă” în-

tâta lună a anulul.:
ni
Relaţiunea lui Marte cătră natură, se vede chiară “şi din hasesre
a

lui;

anume

se crede, că Juno atingându-se 'de o flsre miracul
osă
de primăvară, a devenitu grea, și muma lui Marte.
!

]iua nascerii
(8) lui Marte s'a serbatu în 1 Martitiu (Cal. Mart. ) înce-

putulă

lunei de primăvară, (9)

Caracterulu belici ala lui Marte se pâte cunâsce încă din”
cultulu
națională romană, căci prin acesta;- a devenită, cu , prevali
nță foii
de risboiă.
”
aa
Nu" numai lupului și ciocnit6rea se refereză la caracterulă
belicu alu
eului Marte, ci pe lângă calulu de luptă (vedi :15 Oct.)
a avută de
simbolu vechiu și o suliță (hasta, curis); 'de aci & lancea
'sântă nu-.
mită Mars la Roma în Regia,—de aci hastae Martiae două
lănci, ună
"-a lui Marte Romanul alta a lui Quirinu, Marte Sabinula.

IN 1 MARTIU
B. Casus Ancilis, și preoţii Salii,.

,..

a

Institutulu Saliloră (40), așa numiții preoți săltători, carii saltă (j6că)
(7) ) Oviăiă F. L. Il.

mânae

gentis

inares et ad concubendi

latinorum Marte.

235, “Isidor in Orig. V, 53,

autorem, vel quod eodem
voluptatem.

tempore

Martius propter. arena

ro-

cuncta animalia agantur ad

Veriu „Flaecu, in Fast. Praenest, Martius ab

E

(8) Diua nasceril lui Marte în calendariulă lux Constantin sa
numitii : Na
talis Martius. Merkel în Ovid. F. |. f LV, Festum Martis..
Preller p. 319, 4.
(9) Mitul despre Juno cu florea e de origine grâcă, de şi se
aflăîîn Ovidiă

F. L. V. 253, Dar așa s'a popularisatii, în câtă femeile în 1 Marti duecaii nori
de
primăvară în templul Juronei Lucine.
(10) Salil, din saliare a sări, a sălta,
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salt ul

Marte.

belicu

de arme,

a fosti

aa.

institutu

de frunte pentru cultul lui

|

|

Saltulu de

Ia

arme a fosta daia la “Latini, Și în alte

Italiei. (10);
a
|
Tastitatulii Saliloru în Roma s'a fundatu prin Numa
qoilea. rege. . Mitulu
eglei,

spune,

şi rugigându-se

că Numa

cu minele

stându

câtră

„eri, până

cându

va păstra

întrece

sentulu

acesta,

Pompiliu, “ala

într-o diminct ți înaintea

ceriu,

unu scuti a cădutu în

ție. taiata, scobita (12)
PN
Atunci sa auditu graiu din ceriu, că statuli romani
Numa, până atunci va înflori și va

părti a le

|
recreatu prin

cu puterea pe
ca pemnulii

cele-lalte
binecuven-

tării ceresci. (13)...
„Numa

natu

pe

ca să impodece furarea.. acestui

artistulu

Mamurii

asemenea sculuri, și
nu a mai putut
„12

i

acesta asa le-a

din

ca să facă

ca aci lângă

cerin,

a însărei-

încă unti-spre- -dece

nemeritu de nici însuși Numa

cunosce, pe celu. din ceru, —si

scuturi în Regia;

pentru „pădirea

Veturiu,

sculii

a pusu

sulițele sânte

atunci

cele

să fiă, pădile, iară

lori a instituită, unu colegiu de 12 preoți,
pe: Sali.
1

bi

:

(41) După “mitologia grâcă, Preller “Gr. M. [.'p. 62, 177. II. 102, a fosti ună
.

.

.

saltă belică numită Pyrrhiche, ce Va inventată şi jucată ina. Atena la triumfulii
lui Joe asupra giganţiloră.
|
.
,
(12) Varro L. L. VII. 43. Ancilia dicta ab ambeeisu, quod ea arma, ab utraguc
parte ut Thracum incisa. Paul I. 131. Ancilei. e. sculum breve, quod ideo sic
appellatum, quia et utvoque latere erat recisum, ut sumum infimumque eius la-

tius medio pateret. Vedi încă Plut. in Numa 13. Dionisii II. 70. Ovidiă F. L.
UL. 357. W. Kohner in: Das Leben der Râmer p. 671 argta forma în Adunările
florentine, şi pe ună numă de la Gens Licinia. Forma e ca un “$ arabicii, dar
la mijlocii

ma! Tărgită.
(13) Paul [. e. unaque edita vo xomnium

potentisimam

i
fore civitatem quamdiu

id în ca mansisset. Ovidiă III. F. L. 346 imperii pignora certa dabo. Florus 1. 2.
quae, ancilia atque Palladium secreta quacdam imperii pignora dedit.
Este „și acelă mită, că pe timpulă lui Numa era ciuma mare în Roma,

și că-

dendă scutulă, Numa a întrebată pe nimfa Egeria, că ce însemnă acâsta.
iară ca

a răspunsă, că dacă face încă 11 scuturt asemenea, va încela ciuma.
Piut. a.a 0.

Fest. p. 96. Harlung 11 165.
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- Acești

salii au avută

curia

numitu Salii Palatin. Up.
Caderea

i

scutului din ceru s'a numiti

creduli a “fi fostu
serbată diua,
scuturi,

lori pe muntele Palatinu, și"i do aci sau

în t-ii

îne6penda

și săltându

Sali

procesiunea

și cântănida cântece

mal de frunte. (15)
"“ Regele

asus aneilis,

și căderea 's'a

Marii (Cal. Mart.), 'și pentru
loră

pe la

ă

|

acâsta s'a!

prin Roma “cu: acele
templele şi sacrariele

a

a

ul

'

'Tullu' Hostiliu

de a perde

fiinda în luptă erânceni și înb”o :oră aprope:
a veduta pe Mettu albanulu, că e cu inimieil,
deci

lupta,

a făcutu vota lui Marte, că dâcă 1 ajută, îL va institui
încă unu colegiu de Sali. (16),
at
i
"Astu-fela Hostiliu a instituita alu doilea colegiu
de Sali în 'onorea

lui Quirinu

(Marte Sabinulu)

Quirinalis, numite

şi 1--a pusă

și ' Culmea Colina,

cu curia -loru pe niuntele'

agonala (17) și: pentru' acâsta'

Salii lut Hostilin s'au numita quirinali, colini, și agonali.
(18) Așa Salil

palatini precum

cel quirinal* au fostu înstituiţi în ondrea

Quirinu și a lut Joe. (19) In acestu

modu:

au

fosta dou€

quirinali 60 şi amândouă
(14) Curia Saliorum

e

lui” Marte,

iu

a

genuri de Salil, “adică: palatini și

colegiele au fostu' așa: organisale,

Palatinorum.

că 'se

Cic de Div. L. 17. Dionys. IV. 5: Val. Max

I. 8. Preller.314.
(15) Merkel . în F.L.p.L v. dice, că în calenăarele
de manuscrisele n

Oriia

în 1 Martiă a stati şi casus ancilis și ancilia
feruntur.

(16) Liviă La 27.

Aug.

IV.

tung II. IG

23.

Dio.

Cas.

in Const. Porphyr 'p.'569.

Har-

e

: (17) Varro L. L. VI. 14. In libris Saliorum, quorum
cognomen Agonensium. Fest

p. 9. Agonius;.

-.;

=,

a

pi

|

au

(18) Muntele Quirinali numindu- -se şi Colis Qoirinal
is, și numat Colis (culme) a,
datii predicatul acestoră Sal, carii ai avută încă
predicatele Pallorii (de la
pallor palire) și Pavorii (de la pavor, frică) „dor
ortaci, adecă două predicate

a lui Marte în limpulă lupter, — dar preste totii
sai „numiti ȘI, Salii Martiales.

Hartuna II. 164,
(19) Serv. Aen. VIIL. 663. Salii sunt in tutela lovis,
Martis, et Quirini. In tu-

tela lui Joe pentru că se crede, că el a aruncată
scutuli din, ceri,

(20) Serv. V. A. VII. 283. Duo sunt genera salioru
m, sicut. in saliaribus, car:
minibuns invenitur.
:

>
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întreg&u
Romei,

prin cooptaţiune
şi colegiele

din

au fostu

familiele
cele

cele mai

mal

bune

şi nobile

respectate,şi pentru

bărbaţii de frunte,.și domnitorii își ţineau de ondre

ale

acâsta,

putându fi mem-

bri. de aceste, colegii ; așa. P. Scipio; și Antoninu filosofuli. (21) .
: Membrii erau bătrână „şi „tineri ; aceia învețau pe. tineri. datorințele.religiunare, formati

In capulu

cântecele,

saltulu

ete.

colegiului stetea J/agister (maiiestrulti) și i apol

(presăritoriu , înainte

săltătorii)şi Vates sau

tori) (22)
» Salil; erai,

imbraca

ţeseii, jumâtate

e

întruni - constumii

milităresei,

și anume

colores)
- încinsă după

moda

aramă ;.-—, cu -Trabea

tivită împrejuru

râmântu ;de.. capu

preoţeseu,

legată

gabină,. încopciată

de;o-parte

de grumazu

cu curele;
care băteau,

„.Dacă nu erau în
le purtau

cu- ună

cu. purpurii,

dar. în. formă de

brâi

latu de

cu Apex,

acope-

în vârf

cu ra-

coif,

Na

spadă, pe mâna: stângă

scutului sântui,

iară în drepta o suliță mică de aramă,
scutuli până jucau,

funcţiune,. scuturile

cu ușorătate,

preo-.

tunică pestriță (versi-

|

avea

sau unt băț, cu
„curea,

(precântă-

propriu, . jumătate.

într'o

murile. sacre: (23)
„Fie-care

praecentor

Praesul

le duceau

sau le predau

e
pe umări,

și prin

servitoriloru, și aceștia

înșirându-le pe o bâtă lungă câte doi inși duceau bâta pe umeri. L.
Furiu Bibaleulu,

pretorele

din Roma

a făcutu

pe servitorul tatălui

său, care era capul colegiului Saliloru, și-i ducea seutulu. (24)
„In 1 Marti Salii: începeau sacrificiele, și procesiunile, .și nu le era
iertatu ca. în decursulă lunei să se îndeparteze din Roma, nici.să se
ocupe:
cu: lucruri profane. Dacă care-va între ei era tot-d'o-dată în
fancțiune. de

statu, pentru acestui

oficiu nu

implinescă tote datorinţele salilorii. (2: 5)
(21)
(22)
Festu
": (23)

era

subordinatu

ca să

|

Dionisiă IL. 70 Hartung 1 167.
Iul. Capitolin p.123 M. Ant. Philos. £ Valerii.
p. 226.
Liviti1. 20. Preller 315.

Max. [. p. 9, Luciliă la
,

(24) Dionisi II. 71: Lucanu L. 603, 315, Hartung Stat. Silo V. 2. 129, Preller II. 165

“: (25) Liviu XXXVII.83, Polyb. XXI. 10, 12.

|

.
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Due

Funcţiunile

preoţesci

crifice anumite.
Sbontieele Maxima

ale saliloru

.

steteaii din aducerea

unor

sa-

|
în Regia a adusă sacrificiu unu

ani în presința saliloru,

şi cu ajutorulu

fecioreloră

tauri de șâse

saliari, cari

s'au

năimitu anume spre acesti scopu, și au fosta costumate ca și salil.(26)
Mai departe

funcțiunile saliloră au fostu procesiunea

prin Roma, și

cu ocasiueea acâsta, săltarea şi cântarea. (27)
Mergându
crariele de

în procesiune,
fvunte

ale

remâneau mat multi pe la templele şi sași pe la locurile principale, precum

cetăţii,

în foru, capitolu, comiţia. (28). Saltulu a statu din tota feliulu de figuri,
inverstate încongiurându
acuși numal

tului a fosta tripudium,
de

trei

altarele

unii.dintrc'ei,

ori-cu

piciorului

qeiloru, jucând acuși toți la olaltă,
și schimbându-se unii pe alţii; ritmulu saladecă pășirea de trei ori înainte, și dându
în pămentu

şi

tactulă îli

dedea

unu

flu-

eră. (29) Saltulu a pusu în mișcare mal multă picidrele de câta trupulu

întregi ; mișcarea

bări și încoviieturi,

a fostu plăcută, tactula

și se pretindea mare

iute, cu unele schim-

desteritate

pentru

de a juca

bine lovindu scuturile. (30)
e
Salit săltânda cânta nisce cântece din strofe diferite, de origine
de la Numa; pentru fio-care deilate apătătore de statu, câte uni versu. |
In cântece se pomeniai deii romani : Joe cu Juno, Minerva, Mass,
Quirinu, şi croii vechi, deosebi Romulu și Remi, și de la, Augustă
încoce şi împârații divi, (31) iară în capălulă strofe ora. refrenului cu
Mamuriu Veturiu, faurulu scuturiloru. (32)
- (26) Festu 'p. 329. Salias virgines.
(27) Livii I. 20. fere, ac per urbem
lemnique saltatu.
(28) Varro L. L. V. 85. Fest. p.

ire canentes carinina, cum

141. Serv. aen. VIIL. 663.

tripudiis so-

Pretler 316.

(29) Serviu V. A. VIII, 285. Salii sunt qui tripundiantes ara circumibant, ritu
veteri armati.

saliorum

humum,

ab exsilitione eo quod

Hor. Oda IV. 1. 28 pede candido, în more
scholion după Preller p. 316. Salii dicuntur
in circuilu ararum deorum tripudiando salitarent.
Unu

(80) Hartung II, 166. descrie după Plutarchu.
(31) Mon. Ancyr. Il. 18. Nomenque meum' inclusum

(32) Ovidiă F. L, II. 389, Merces mihi gloria detur
mine nostra sonent Mamurii Veturii.

ter quatient

est in saliare carmen.

nominaque extremo car-
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Tote

cântecele

erau

consacrate,

și nu era

iertatu

să sc strămute

ceva în ele, și se numiau axamenta (32). Cu timpului au fosta ne înțelese

chiaru și

ca fragmente

de

preoții

sali, (33) și pentru

din poesia cea mai vechii

“* Versurile

pentru

deii singulari

acâsta

se numeseri

chisu

și anciliele, la

liniște, şi sacrariuli
In decursulă

<Sacrarium

capătul

şi mai

Maris in Regia»

s&rbătoriloră

s'au

qeului,

|
peste tota

diferință, că 14 dile neîntreruptă,

mal la sebători anumite,

primite,

.:

după “numele

p. e. Jovii, Minervii. (35) .
In limpaulă procesiunii Saliloru, ce a ţinutu
Martiu, cu acea

sunt

romană (34)

depus

luna lui
târdiu, nu-

a fosta desiară aci la

s'a închisă.

procesiunii, anciliele nu se readuceau

în totă sâra în

sacrariii, ci se așeza în Î/unsiones saliorum (36), case instituite anume pentea sali, pe unde să râmână la mâncare și peste nopte. (37)
“ Ospetările

saliloru erau forte

strălucite, în câtu

prândurile

numiau saliare, (88)

mari se

(33) Axamenta

se deduce saă din ab axibus, pentru că documentele cele mar
vechi eraă scrise pe bucățele lungi de lemni. (osia), sai din axare'
cu înțelesă

de a sacrifica, ca şi agere, cu Agonia. După Corssen de volscorum lingua p.
17.

din agere cu înţelesă a spune. La Festu p. 3. Axare id quod invocare.
Paulp.
3. Axamenta dicebantur carmina saliaria, quae a Saliis sacerdoti
bus cancbantur
in. universos deos. .
(83) Quiniil. F. 11, Saliorurm car:uina vix sacerdotibus
mutari vetat religio et consceratis utenduin est.
|

(34) Varro L.L. VII. 3 Cic. de orat. III 51.
o pocsiă întrâgă, de și salil purtaii notițe

suis, satis intcllecta. ”

Se află versuri singulare; dar nu

despre

causele

religiose ale loră, şi

aceste notițe se numiai“ Libri salioruin, şi pe lângă tote, că Dio Cas. F. 7. afirma
că sali! aveai
(35) Nam
Jovi),

archivă,

totuşi puţină a rămasti despre el.

in deos singulos versus

facti, a nominibus corum

appellabantur

ut:

Junonil, Minervil,

„.456) Orel. Nr. 2244. Mansiones Saliorum Palatinorum a veteribus ob armorum
analiumm (ancilium) custodiam

constitutos longa actate
neglectas reparaverunt
|
|
Pontifices Vestae.
(37) Lul. Cesare, in 1% Martiă, ca şi pontifice Macsimu. dândă cină saliloră în
caza sa, aneilicle aă rămasă aci, și mâne di a fosti ucisă, Dio Caz. XLIV, 17
|
Pre!ler p. 322;
(38)

Festu

p.

329.

Salios, qui 3 per o:nnes

dies, ujicuneţue

manest,

qui

A

Dilele in. cari salil făceau

întreprinderi (39).
Dar

afară

- *-:

de Salii

s&rbătorea:

au fostu nefavorabile pentru

|

-

palatini și quirinali

despre. sali și în alte părţi
au fosti salii în cultulu lui
pra Volscilori, carii locuiau
tară la serbarea victoriei.
fundatu

AR

procesiune,

salilora

din Roma

ale Italiei. In Tiburu și 'Tusculu (Laţiu)
Hercules, și învingendu 'Tiburtinii asuspre Mâqă-di la mare, salii aceștia sălIn Veji (Etruria) regele Morrius (40) a
în onorea

strămoşului

cesta a fosu lăudata în cântecele saliare. (41).
Așa
salii,

în mai multe
car

gaciuni

la

mai

pentru

se află: 'urmă

stu Alesus,

și a-

locuri (42) încă din timpuri nepomenite
an fostă
multe ocasiuni san aretatu cu sacrificii
“și
: ru-

salutea

orașului,

au săltatu saltulu naţionali vechiu,

și au cântatu deosebi în cultulu lui
Marte, care e dea specială alu
salilori şi corespunde lui Mars Gradivus,
în combinare cu tumultulu
ce-lu încongiura pe acesta începându lupta
(43);
e
i,

In 1 MARII
C.

Anulă

noi.

E

e

!

| Inainte de Numa, și de la, acesta până
la 44. ant. Cr. când Iuliu
Cesare a organisatu calendariulu, anula
nou s'a serbatu în 1-iu

Marţi,
mare

cu tote datinele sale; dar

din datine

sau

străpusi

pe

de la organisare, partea cea mal
1 lanuariui ; până

ce unele

totuși

au r&masi pe 1 Marţiu, așa p. e. acumasa aprin
să de usu focului
Vestei în templului ei, ușele templului Vestei, a
Regiei, a curieloră, a

caseloru flaminilori s'au încununatăcu lauri noi, senat
ulu a ținutii

ample 'ponuntur cenae, si quae aliae magnae sint, saliare
s appellantur : Horatiu

Oa. 1. 37. 2.

a

a

(39) Ovidiu III. 393. Liviu XXXVII. 33, Polybiu XXI.
10.
(20) Ar fi forma din Mars, Mamuriu. Hartung
II. 164. |

(41) Serv. V. A. VIII. 285,

|
.

(£2) Macrobiă Satira IL. 11. Gruter Inscript. p, 318.
Nr. 1. și Şerviu totă acolo

(43) Ovidiu F. L. 11. V. 89, Ore
nriil.
2247 2248. Afla sall și în Elba, Mou

sen I. N, Ne. 2211, in Laviniu. Prelter p. 307,
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0 ședință

scurtă

ligaliele adecă

ca semna

de

bunu începutu,

porţia indirectă şi astădi sau

u datu

în arendă

plătitu învețătorii

vecpentru

tota anulu ete. (44)
IN 1. MARIIU,
p. Matronalia.

La serbătorea Matronalia s'a veneratu Juno ca și Lucina, Juno ca și
Matrona, și Marte, ca deitate de căsătoria. Juno ca și Lucina a fostă
dina de nascere (45), ca și Matrona (46) a fosti gina mameloră, și a
"căsătoriei,

și a fostu venerată

prin mateonele
După

în

1 Martiu,

diua

nascerii

lui Marte

romane (47).

ce Galii au ruinatu

Roma, Junonii

Lucine i sta ridicata tem-

plu în Esquilinii, pe 6lula cispicu, (48) și în 1 Martii s'a serbată qiua
fundării
aducă

templului.

Tote. femeile

sacrificiu și rugăciuni

feminine,

carea a născutu

grâbiau

serbându

pe Marte

adi Ja acesta templu,
pe apârătârea

celu

tare,

ieâna

mare

ca să,

a naturel

puterii de băr-

batu, și cela mal bârbătescu între dei, care născendu-se adi a deschisu anulu noa. (49)
„„Numal

fecire

și muieri

nepâtate

aveau dreptu

să participeze și să

aducă sacrificiu, apropiindu-se cu nodurile deslegate pe haine (50). Fe(££) Ovidiu

F. L. II. 135. E. Klussman

in Ovidiă, p. 177. Macrobiu Sal. 1. 12.

6. Preller 319. vedi calendariulii, și anulă noi în 1, Jan.
(45) Lucina,
în anul

de la lucire, aduce pe născulă

la lumivă, şi e dîna luminel nouă

noii.

. (46) Matrona
Serviu V. 4. IX.

din Mater ce însemna
216.

mamă, atâta şi materlamilias.

Paul ]. 15.

(47) Ovidiii F. L. IL. 169. Cum sis oficis Gradive (Mars) virilibus aptus, dic
nihi matronae cur tua festa colant. Verriu Flacu in Fast. Pracnest. pune diua
pe 2 Martiă.
(48) Varro L. L. V. 19, 30. Publ. Vic. reg. urh. V.

(49) Ovidiă

F. L.

Ul. 170.

Tibulu

Il. 1. Plut.

in Romul. 21. Paul p. 146

Preller 245.

(50) Serv. Aen. IV. 518, Ad. Junonis Lucinae sacra non licet accedere nisi so:
lutis nodis.
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meile fără morală era oprite înca prin legile lui Numa, ca să vină
a. altarii, și dacă cum-va se atingeau de altariu, a fostu datâre, ca,
aci

să-și despletâseă peruli,
In sinulu

și să aducă sacrificiu de unu mnelă (51).
familiei să petreceau cu multă vivacitate şi bucuriă, și

necăsătoriţii nu puteau lua parte. (52)
Își aduceau. aminte
bineloru,

şi de Romulă, și nascerea lui, de raptulu sacari au fosti întâiele căsătorite în istoria romana, și deosebi

de Hersilia mirâsa lui Romulu-Quirinu, (53)

Marte (Qairinu) la sabini a fosta deu aperători de vița
căsătorescă, fiindu însoţiti cu Nerio, (54) identifi cată, acuși cu Minerva
acuși
cu Venus. (55): Nerio ca soția lu Marte e asemenea, qina apărătore
de căsătorii la Sabini(56)., Raptulu a fosti numai o formă mat
vechiă, de pețirea și căpâtarea miresei, și credându-se Marte de agitatoriulu raptului sabineloru, și bărbatului Neriunii, a deveniti înteme-

ietoru și aperătoru de căsătoria. (57) .
Toţi se rugau
dăruiau

și sacrificau pentru fericirea căsătoriei, și bărbaţi
pe muierile lori, iară matronele adi ospătau pe sclavele lori,

le serviau la masă ca și bărbaţii
turnalia. (58)

pe sclavii loră

la s&rbătârea Sa-

Pentru acâsta, Matronalia, s&rbătorea, mameloru de origine romană,
numită și Kalendace foeminarum (59) era strbătorea cea mai
populară
şi'respectată a fecidreloră

din Roma,

'

(51) Gelliă Noct, At. IV. 3
(52) Horatiu Od. III. $. 1.
(53) Preller p. 243.
ARI
(58) Plaut. Trucul. X. 6. 34. Mars peregre adveniens,
salutat Nerienem utorem suam.
(55) Porphirion. in Horat. Ep. Îl. 2. 209, Est
nubere et item Martio, în quo
de nuptiis habito certamine a Minerva, Mars victus
„est et ohtenta virginitate
Minerva, Nerio est appellata,
(56) In analele romane, Hersilia se TOgă în timpulă
luptei cu sabinil, și începe : Neria Martio te obsecro, pacem da, te
uti liceat nuptiis propris etc,

(87) Preller p. 303, Dionisii II. 67. Plut. Romuli
21.
(58) Solinus p. 3. D.
(59) Hartune II. 65.
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Motivulu

ospâtării sclaveloru,

Au: venilu

ai luati
Atunci

Latinii

cu

îlu spune

armata

ei de la Sabini

asupra

adecă fetele,

tradițiunea' următore.

Romaniloră,

şi au

şi Romanii

nu

'Putela dă sfati, că în locului Romaneloru să
ca mirese.
i

cerului,

ce

sau

învoitu:

m6rgă

selaxele

îmbrăcate

Sclavele ca mirese mergu
cu

bucurii,

și le-au

şi a adurmi.

în tabăra: Latinilora, aceștia le-a primitu

împărțit

între

Tutela conducetorea

ei,

și au

selavelori

început

a se

petrece,

în “medulu

nopţii, când
dă semnulu de focu Romaniloru, aceștia pricepu
bata pe Latini, și scapă sclavele. Intru memoria evenimen-

toţi Latinii durmiau,
și venindu

tului sclavele fură liberate, și măritate cu zestre d& la stata. Pentru
acesta sclavele

în tota anulu la Matronalia

se îmbrăcau, ca și mirese

și erau ospâtate de domnele lori, pentru că Juno, ca şi geniulu tuturori
tre

femeiloră,

femei

nu

era

nu

se putea

diferință

de

mai
stare

bine venera,
şi

de câtu

se petreceau

la

cându îno-l'altă cu

voce bună. (60)

“In-1 MARTIU.
E.

Foculu

Foculii

Vestei.

Vestei

a fosti sfântu, și dacă cumva s'a stins de pe vanu a fostă iertati ca să se aprindă din altu focă,
ca din natură să se procure sau găurindi unt pomu

tra altarului ci,
ci a trebuili

uscată până a datu flacără, sau aprindându-lu la s0re, isvorulu focului
și ast-feliu prindendu

pluli

foculu

într'o sită de

aramă

se ducea

dinei. (61)

Foculu

în tem-

.

pe altaruluiqinei Vesta,

se reinnoia în totu anulu la 1 Martii, ca și în diua începutului anului în timpulu vechiu, asa
cum pe
insula Lemnos, în lotu anulu se aducea focu NOi şi curati
de pe
(60) Loculă tabere! Latiniloră

caprel. Festu p. 49, Capralia
sole! Hartung JL. 65.

cra la smochinulă

apellatur

caprel (eaprificus) la 1acurile

ager, qui vulgo ad caprae paludes dici
cp

(62) Plutarchu în Numa c. 9. Pliniu XVI. 40 A. 1. Hartung 1. 115,

|

dă
Delos,

insula deului de sorc, și se împărlia tuluroru
caseloru. (62)
Apa de lipsă pentru cultulu Vestei a pututi fi
numai curătore sai

din ișvorele Romei sau din riulu Tibru, deosebi
din isvorula dinei
Egeria, în pădurița Cameneloru. Vestalele aducea
âpa în vase pe capu,
şi nu

era iertatu să pună

vasulu josu

până

nu ajungea acasă. (63)...

IN 5 MARTIU.

Isidis

navigium.

Deii cei mulţi în religiunea :vechiă
deități străine.
-

romană

și alte

“ Mai tote aceste

deități

..:
au suferita
Da

străine au cuceriiu

ca să intre
Dă

întâi

îi

Roma, și apoi

de aci s'au lățitu peste. imperiulu roman
ă; dar puţine au remasu .in
puritatea originală, ci cultulu loru s'a
naționalisâtu "prin Romani... .
; În acesta modu a intrati. cultula lui
Osiris, și alu. dinei Isis din
Egipetu.
Ra
|
a
i

- Osiris (la Egiptieni. Hesiri) e qeulu bărbătes
eu.de fructuarea, ţerei
și închipuit ca riulu Nilu; e condiţiunea
de esistinţă a Egipetului;

era credutu
uni

ca rege

principiu

vechiu

de natură,

şi fundatorulu

supusi

culturei,

Deilatea a fosta
eausate de anotim-

schimbărilor

puri, şi pentru acâsta Osiris a fostu deu
muritori, carele mai: lrăesce numai în lumea de josu, iar pre
:pământu taurulu lui Apis
se privesce de iconaşi incarnaţiunea
lui Osiris,
ai
Isis (la Egipt.

femeescu

Hes)

e dina de fructuare

alu lui Osiris, e 'țera concepâtore

și cultură,—e principiulu

prin Osiris (Nilu, carele

aduce roda) şi e dina lumii de sust și de josu.
(64)
Unu cognume

siris ca și tauru,
Se credea,

de frunte a lui Osiris. e Serapis (65)
pentru

că sufletulu

că taurul
lui Osiris

e simbolul

trăesce

(62) Paul. p. 106. ignis Vestae,
(63) Festu p. 158. Serv. V. A. XI. 339,
Ovidiu

după

și insemna 0-

lui și vacaa
monte - în Apis,

fi compusi

lau-

ea
F. L. (Il. 12. Preller p. 542,

(6%) Osiris se asemăna cu Dionisii, şi Isis
cu Demeter la Grec,

(65) Serapis se crede a

Isidei.

din Osarapis, aderă Osiris Apis.
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rula negru,

până

ce Osiris

e rege

în lumea

de Josu;

de aci și Se

rapis cu prevalință e regele lumii de josu. (G6)
|
Cultul sc dice a fi alexandrină, pentru că-aci s'a desvoltaiu mai
tare, și de aci a făcutu cuceriri, dar în cullu ai străbătutu elemente
de cultură, așa în câti conceptului despre .deitate a fostu compusă
din elementele mai multori religiuni, şi sub Osiris adese-ori s'a putut înțelege Zeus, IHelius, Esculapu și alţi dei.
Serapis

a fosti

primită

lapa) și Isis de dina
și aceste

deosebi

femeiloru

de qeu

vindecătoru

şi a navigaţiunii

calităţi ale lora au prevalință

(ca

și Escu”

(luntririi pe

mare)

la Romani.

Cultul a intrata prin Malta, Sicilia și Neapoli, și a străbătută spre
nordi. Unu colegiu de pastofori de ai lui Serapis în Roma s'au lăudatu că cultulu e acela din gilele lui Sulla, +77 ant. Chr. In Roma
Sau - silitu la an. 58.
Harpocrates
nea

cea

şi Anubis,

mai

ant.

Chr.

ca se ştârgă

și au spartu

înfocată a partidei

cultului lui Serapis,

altarele

lori pe lângă

democratice,

pentru

că

Isis

oposiţiucultulu a

fostu străbătută tare la poporulu de josu (67).

In 53. ant. Chr. sau

spartă mai multe sacrarie -ridicate de, 6meni

privați, și totuși în 50 ant.
nou

se spargă

sacrariele,

Chr.

stăpânirea

și nime

nu a

a aflatu de lipsa ca din

cutezati

a strica, până ce însuși consululu a luată

se pună

mâna

securea și a datu

de

întâia

lovitură (68).
lulii Cesare la an. 48 ant. Chr. ca să-și arete principiele demoera” tice și amorea câlră plebe, a sprijinita cultulă; şi triumvirii la an.
42 au ordinatu zidirea unui templu pentru Serapis, și Isis(69).
Augustu deși la începută a ţinuta oprela cultului în lăuntrulăa pomeriului, totuși a îndemnatu la vădicarea fundaţiuniloru private şi
clu insu-și a zidita câte-va sacrarie (70).
(66) Identici Pluton la, greci.
(67). Varro la Tertul. ad Nat. 1. 10. Apoll. 6. Arnobiă Il 73,
(68). Val. Maxim 1. 3. Dio Cas XL +7. XLVIL 16.
(69) Apuleiu

Meth. XI p. 810.

câmpulă lu! Marte.
.
(70). Dio Cas. LIII. 2. LIV. 6,

Isis

Campanensis

şi se crede că a fostă pe
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Sub Tiberiu în 19. d. cr.
crelorii
sau

senatula a păşită

aspru

egiptice și judeice,

restigniti,

templele

Tibru,

în contra sa-

și preoţii egiplici pentru faple immorale
s'au dărăpănati, și idolii s'au aruncatiîn

|
i
Sub împerații următori, cultuli acesta a deveniti
de modă pentru
clasa mai înaltă, — sub Flavii și Antoninii în
Roma s'a înnaintată

chiar și din partea

curţii împerătesci (71),
Caracala a fostu unu adoratoru mare alu lui
Serapis, și
acesta i-a r&dicatu temple noue în diferit
e suburbit a le 'Ro-

Imperatulu
pentru

mei, și serviciului divină Pa înzestrată cu pompă
mare(72),
Din Roma s'a lăţita cultul

Germania,
Im Roma

peste Spania,

apoi spre Dacia, și Algeria (73),
Isis s'a venerata

deosebi

de

Galia, până la Rinu

femei

ca și dina de vinde-

care și de nascere, şi mai alesu de libertine (74),
Serapis s'a susținulu

sale medicale (775).

de clasa de iJosu în Roma,

Cultulu a statu din serviciu divina
Şi din

sârbători anuale,

la mirarea

iernei.

5 Martiu

ntca

iară cultula lui

pentru

în totă diua

primăvâra la începerea

spre

inspirațiunile

diminâța

și sâra,

navigațiunii,

și tâmna

a

a fosta

sărbătorea

i

numită

«Isidis

Navigium»

Isidei (76).

adecă

(71) Svet. în Otho. 12. Lucanu VIII. 831, sub Nero dice:
No in templa tuam
Romana 'recipimus Isin. Tacit Hist III, 74. Invenal sal.
VI. 617. lampsid Comm;

9. Eckhel
D. N VI. 128,

A

(72). Spartianu în Carac. 9, Dio Cas.
a fostă ună templu lângă Colosci, pe

LXXVII,

-

23. Herodiam.

Quirinatii

IV, 6. In Roma
regiunea a G-ea unii Serape-

um; aprâpe de băile lur Caracala a fostii Isis Athenodoria
; în reg. 5-ea
Patricia. Prellerf. 729.
(73),

Inscripţiuni

mal

multe la Orelli

nru 1871.

D. Myth. p. 136.
(74). Tibull. I. 3. 23. Oidiu Amor

L, a

şi mai

departe.

[. Grim

Isis
în

2. 25. Trist, II. 297. Epist. et Ponto

1. 1: 51. Iuvenal V. 487.

(75) Cic. de Div. VI. 59, 123. Nat, Deor. IX. 19,
(76). Cal. Cont.

pune în 5 Martiă,

Certus dies habetur în Fastis, Quo

Cal. Farnese

rust. și Lactantiă |.

Isidis navigium celebratur.

11. 21.

Apul, Meth. XI.

9%6
La acestă
la luna
torea

serbătere

dina era

plină se așeză
sa

marea

în 5

lampe, pe

lângă musica

deităţii, precum
vită după

stropia cu: lapte

curatu,

din ochii

tuturora,

acesta, .serhă-

|
solemnă

cu

mulțime

de cântări.
ei. La

Preoţii ducea

ţermu

de po-

specerii,

o

îmfrumuseța

navigațiunii po-

cu flori

şi apoi. lăsa luntrea pe.mare,
se retrăgea.-la

pentru împeratu,

senatii,

simbolele

sfinţia o luntre zugră-

si ca pe o iconă a începerii

procesiunea,

rugăciuni

Primăvara

mării purtânda în mână făclii, lumini și
și cori

idea egiptână,
cu

tempestăţi și pentru

o procesiune

idolii și sacrele

porulă o împlea

pe mare.

|

Martiă,

poru se ducea la țermulu

făcendu

de

ținutu acuma.

Diminâța

a navigațiunii

şi

cunune,;

și:când

templulu

0

peria

Isidei, şi aci

cavaleri, și totu poporulii

vomani, care de care se grăbia ca se sărute piciorele statuei: argintine a Isidei

în

cidrele ei.
Acâstă

templu,
|

şi se arunce flori, ramuri

e

serbătore

P

E

și cununi
„i

la pi.,

a fosti lăţită în imperiulu romani, deosebi -unde

era: mare (77).
„.

IN 6 MARTIU.
Sacrificiii pentru Vesta.
Vesta (78) a fosta dina focarului (vetrei de focu) ce a fostu, medulu
ba

și principiulu
și

vieţei de casă: :Precum

statulu a avutu

focarulu

stu,

familia,

și Vesta

sa

așa şi

orașulu,

numiti

Dearum

Maxima.
Datinele
hlica alu
“dea

!
familiare
Vestei.

în cultului

Se crede

Penaţilori,

câ Romulu,

Vestei, erescându în Alba-Longa

corespundă . cultului

fiulu unei
cu sciința

pu-

Vestale,

preotese

preoţâscă,

nu a lă-

(77) Petroniu Sat. 114. Preller p. 730.
78) Vesta la Greci Hestia se deduce din sancritulă
gr. ins&mnă

oraşu,' conceptulă

tuturoră caselorii.

Vesta din. Hestia, până ce amândâue
Forsch. |, p. 279. Preller p. 582.

sunt

Vas, a locui, a șede; ă33
Cic, N. D. IL. 27 deduce pe

totă din acea rădăcină, Pott etym.
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|
sati Roma

fără de Vesta, — dar se susține că totuși
Numa-Pompifundatorulu cultului ei, prin care Romanii
ajunseră cu
Sabinii la o comunitate celățenâscă.
Templulu. Vestei a fosta sub muntele Palatină,
cătră foru şi Via
Sacra, nu departe de alu Penatiloru (79),
și Atriu regii numită şi numai Regia, unde a locuiti Pontifex Maximus,
a fostu aci aprope. 'Templulu a fosti numai ca o boltitură a velrei
Vestei, pe care ardea
foculu eternii, ce a fostu însăși Vesta (80).
Diua era.templula deschisu
pentru toți, nâptea bărb aliloru nu le era
iertat sa intre, și numai
liu a fostu

în vestibilulu templului era statua dinci, pentru
că înliuntru foculii
a fosta ieona ei (81). Unu locu în templu despărțită
prin pături de
papură s'a, chemati «penus Vestae» și servia, de conservatori
pentru

cele de lipsă. spre serviciulu divitu; alta locui
închisii era unde se
ținea Palladiulu și alte sânțenii, şi numai vestalinele
puteai intra aci.
Simplicitatea și curăţenia trupâscă și sufletescă
erati cerințele de
frunte pentru serviciulu dinei, și pentru acesta
vestalinele intrau cași
copile, pe 30 de ani, reținându-se de la totă
vi€ța familiară.
La începutu au fostu 6, mal lârdiu 12
vestaline, alese prin Pon-

tifex Maximus

din familiele de fvunte și nepătate

ale Romei,

le ducea

din sinulu familiei, caşi când le-aru răpi,
mata ! capio.» Părinţii trebuiau să sufere
alegerea

oţii altoru
vestaline,
pe cele

deităţi,

și daca

10 ani “invea,
tinere,

Vestalinele

aveai

trei prunci.

dacă

nu

și elu
«Te, a-

erau

pre-

Intrându

fetița la
cultului, și în alți 10 ani înveța
era ierlatu ca să se mărite.
,

10 esereila

și pe urmă

aveai

peste

dicându:

drepturi

distinse : persâna

loru

era

sacră, şi

poporului le venera; av eau dreptu de agraţiare
și de apărare sacrală,
căci întâlnindu-se cu vre unu criminalistu,
dusu spre pedepsire, acesta era scăpată prin întâlnirea cu o Vestalină
etc.

(79) Dionisiă II. 65. 9. A. Hartung II. 113,
(89) Nec aliud Vestam, quam vivam intellige flamma
m. Ignis inexstinctus tema
plo celatur în illo ete. Ovidiii Fast. Libr. VIL v. 285
(81) Q. Mucius Scaevola Pont. Maximus fugien
s în vestibulo Vestae occisus est.

Liv. Epit. LXXXVI. Ante simulacrum Vestae. Cic, N. Deor.
III. 32.. Prellerp. 632,
Marien,

Jitol, I,

7
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"Dar și pedepsele :erau grele
negrijirea ver-unei

pentru

se slingea'

foculu

mai mare o shbiciuia pe spatele
semni

r&u pentru

îngropată

vestaline,- anume

de pe vatra Vestei,

golu, pentru-că

Statu (82); dacă

:

dacă

prin

pontificele

stingerea focului era

ver-una se uita de fecioria sa, era

de viă înb”'o zidire sub pâmântu.

Sub Augusti împtratuli

s'a decisă, ca fiă-care împtrali

d'o-dată .pontifice mai mare,

și din acâsta

a urmati

e toti-

că vestalinele

ai

ajunsi sub îngrijirea lui. Augustu a restituiti onorea publică a
vestalinelori , locuinţa lori le-a lăsato predându-le și Regia, și elu
a decisă, ca vestalinele să se alâgă și din libertine.
Din acestu motivu, vestalinele în 6 Martie — diua în care Augustu
a deveniti pontifice mai mare — au adusu sacrificii de mulțămire

pentru Vesta (83).
Cultulă

Vestei

s'a susținutu

până în momentele

din urmă

ale pă-

gânismului (84).
IN 7 MARTIU.

-

A. Diua lui Vejovis.

„Deulu Vejovis s'a, creduti a fi Jupiter celu tenera, mică, care a
fosti totii-d'o-dată şi dei de sore, și primăvâra s'a veneratu în

acâstă calitate (85),

o

|

| Diua de sărbătore străvechiă a fosta în 7 Mautiă.
|
|
Sacrificiulu ordinari era capra, ce a lăptatu pe Jupiter celui micu,
și sa sacrificat «rita humano,> adecă pentru espiare, placare (86).

(82) Liviă XXVII 1 vol. Max. 1.1.6.
|
(83) Ovidiă F. L. II. 417; Kal. Matt. şi Fast, Praen. Preller R. M. p. 549. în
an. 17 ant. Cr.
(8) Institutulii a, trecuti şi la creştini, prin mănăstirile de călugărițe. Acestea
avură și bunuri, dar imp. Gratianii nevoindă a
(85) Past. Praen; Ovidiă F. L. 11. 429,

fi P.M,

le-a secularisatii. '

" (86) Pe numil lui Antonină Piu se vede o capră cu atributele de vultură, sim-

bolulă lui Jupiter. Pe numir lut Galieni e inscripţiunea : lovi Crescenti. Eckhel
D. N. VII. p, 32, Preller p. 237,

|
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IN 7 MARTIU,
B. Mars,

te

i

Vejovis și Jupiter,

In 7 Martiu a fostu îneă o serbătore , -în
care s'a veneratula o,
laltă, Mars, Vejovis și „Jupiter (87) cași
deitaţi de primă-vâră (98)../

„In 7 Martiu a fostu și diua sânțirii templului,
lui, Vediovis, Vejo-

vis sau Vedius, ce a statu între dou& -pădu
riţe (89)...

IN 14 MARTIU, |
= Momuralia,
| Cele

12 scuturi

sau ancile,

i

ce le-a purtată cei 12 Sali, preoțit

lui Marte, sunt 0 referință simbolică la sistema
lunară a anului

organisatu prin Numa în 12 luni (90).

|

e

„

-

Acelu faură, carea făcută lui Numa cele 11 ancile
, asemeni ce-

lei cădute din ceri, s'a chiimata Mamuriu Vetur
iu (91) care a fostu

privita ca o deitate.

|

i

e

In Qiua ultimă a procesiunil mari a Salil
oră, în 14 Martiu (ant.
Cal. Mart.) sa ţinuta sârbătorea Mamuralia
(92).
In 14 Martiu ca şi în presâra lunci nâue
de primăveră, ună oma
sa îmbrăcată în piei grose, și alții îlu purta
u prin Roma bătându-lu
(87) Kal. Praeneste.

Iovis, Martis, Vediovis

inter. duos lucos;;..i

i

it,

(88) Vedr Lucaria din 1 Febr. In Kal. Const
.a fostă serisii: Arma ancilia movent. Preller p. 319, adecă în oriente o sărbăt
âre a lu. Marte şi a Saliiloră,
.
(89) Vitruviu, IV. 7, dar Geliu și Dionisiă o
punti între Capitolă şi Regia. G.

R. Hartung. II. 56.
|
|
(90) Io. Lyd. de mensibus IV. 2. Corssen
Namens

Mars,

1853 p. 38,

(91) Varro LL, VI. 45, Ilaque
veterem

memoriam,

E
îiber' die Form.

ii
iind Bedeut. des

”

Salii quod

cantant Mamuri

Veturi

significant

(92) Kal. rust. Farnense pune «Sacrum
Mamurio.> În regiunca a G-a a fostă
statua de plumbă a lu Mamurius lângă
templulă lut Quirină și Vicus Mamurius

lângă Quirinală. P. Victor reg. urb. VI. Ovidiă
F. L. II. 519, aşa Ka. Mall. și Vatic:

Preller p. 320,

|

Ş
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cu bețe

albe şi lungi,

și scoţendu-li

afară din cetate,

îli

numiau

Mamuriu Veturiu (93).
Mamuriu e o formă din Mars, Mamers sa adjectiv, Veturiu din
Vetus (vechiu, bătrână) care din vechime trebuia să însemne anulii
trecută, timpulu decursii, și asti-felu Mamuriu Veturiu represintă pe
Mars din anulu vechiu, pentrucă Mars în înţelesulu calendarului
romanu vechiu a fostii deu de luna lui Marţiu, și începându-se o
dată de aci anului noii, a fostii conducetorulu celori
ce a ajunsi lanu în fruntea, loru (94).
M. Veturiu a făcută cele 11 uncile,
dutu

din ceru,

a fostă uni

luna de pe ceri,

daru

şi însemnă

ca și urditorult

de la

regula

cari la tote idurile se arăta din
de la Jupiler

dar

acea

Jupiter,

12 luni,

adevărată
ce se

a că-

referâză la

eternă a schimbării

noi

până

luniloru,

ca și lună plină, și se derivă,

de lumină

și celu

mai

putinte

dei

ali cerului.
| Scuturile Saliloră ati fosta în formă de optu arabicu, adecă la
mijlocii de ambele părți erai scobite, cam în forma pe cum luna

n6uă e scobită (95).

.

,

Ă

IN 15 MARTIU.
A

Anna

Perenna

Perenna,.

a fosti dina de la care

viță şi îndestulare

cu cele de lipsă

nutritore și fructuătore
gela, acuși

Auna

de primâveră

dinei lângă 'iber,

ţinută
pe calea

în 15 Martiu
llaminia,

acuși

Io. Lyd.

de

sănătate,

dina

şi ea se cu-

caşi o babă

(Idus Martii)

bâtrână.

în

păduriţa

întâia pâtră de mila,

și srbă-

i (93) Serv. V. A. VII. 188, cui et diem consecrarunt,
ad artis similitudinem.

îndelungă

şi anuli nou,

ca și fată tenără şi mândră,

"Sărbătârea ei sa

cereau

spre traiu (96); a fostu

«quo pellem virgis caedunt

mensihus IIl. 29. 1V 86. G. A. Hartung II. 165.

(94) Preller p. 317. Hartung [. 156. Mars la Sabini şi Osci Marmers

Fest. p. 96

(95) Veqr 1 Martiu. B.:3) Preller p. 318.
(96) Ut annare perennareque
tung IL. 229,

commode

liceat. Macrohiă

Sat. [. 12. G. A. Iar-

101

târea s'a numiti : Feriae

Annae

Perennae

via flaminia

ad

lapidem

primum (97).
Poporului
cielăţi,

eşia în păduriță,

se petrecea

carele câte pahare
tece mal

n6ue,

şi Anna

de

cerulu

vină

nemodeste

liberu,

pe iarba verde
ori sub

formându

so-

corturi, .și ramuri, şi

bea, atâţia ani își doria. Cântau cân-

și săltau, iar

" cântau cântece

Perenna.

sub

se așeza

tinerii desmierdaţi

despre

o aventură

gesticulau,

și fetele

a lui Marte

cu Anna

Marte a spusă qinei Nerio (Minerva) simțulu stu de amore
Perenna

i-a promisi

ajutoru,

dar ea

s'a îmbrăcatu

în vest-

minte de mirâsă şi în figura dinel Nerio a intrata li Marte (98).
Sărbătorea
lună

e la întâia lună

plină în primăvâră.

schimbătâre în cursului anului,

A.P.

e

dina de

și ca în totă luna e şi tânără și

bătrână; la Idulu lui Martiu se serbeză ca amorâsa
lui Marte, și
astu-felu ea e și cea vechiă și cea nouă, cu referință la schimbarea
lunel şi a anului.
Mamuriu
înainte,

.

Veturiu

aci

cu peile pe

spate la

Mamuralia.,: cu o di

se vede a fi o fiinţă de însemnătate șii corospundelore

Perennel (99).

mat
Annei
|

”

Venerarea ei la rîuri, încă arată că e 'dină de:lună (de pe ceru)

(97) Astă-felă a fostă întrodusii în Kal. Valicanu la 15 Martiii. Preller 304.
Mergândiă

cu soții la păduriţă

«perenne auspicium,>

pentru-că

treceau
dîna

peste

rîulă

Petronia

Hartung 230. Varro la Gelliu in Noct. A. XIII. 22. Te
se Lato, Pales Nerienes et Minerva,

și aci ţineai unii

avea putere peste trecerile riuriloră. I. A.
Anna ac. Peranna. Panda

Fortuna. te ac. Ceres.

(98) Ovidiă F. L. IL. 523 și 675.

(99) Pe timpulii lur Ovidiu, învăţaţit cercaă deducerea numelui dineyși unii o
cugetaii a fi Ana, sora regine! Dido, alţii diceaă că'e lună,

«sunt!

quibus hace

luna est quia mensibus impleat annum, Ovidii IL, 657,
|
;
Mal este părere, că Anna Perenna e din Amnis perennis, rîii neincetatii curgători, de 6re-ce dîna în Roma

la Tiberă, în Laviniiă la riul Numiţii

totă la rîuri a fostă venerată în 15 Marti,
şi riurile se împlu.

Perenna vocore.

Placidi

sum

când isvorele

nympha Numici.

Amne

şși proste

se desfundă de noii
perenne latens, Anna

Ovidiu Jil. 554. Astă-felă şi Mommsen Unterital. Dial. p. 248.

Par Preller R. M. p. 306, dice: Numele el corespunde apriatii celui grecesci:
îm wa vea, adecă luna vechiă, luna, nouă, și de aci E e annus=anulii, şi
anus=hbabă, precum formațiunile hiennis, triennis,
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'pentru-că inele de lună iubesc apa și dispărerea
v6ză

adesea-ori

prin perirea

în apă,

lunei 'se moti-

şi pentru-eă qeităţile de lumină

se nascu- din apă și -peru aci:
:

"Annei

Perennet i-au sacrificatu nu numai singuraticii, ci și statulii,

deci” a anulu cultii desvoltatii (400);
pl

N

15 MARTIU.

r
ți

|

,

| n.

Dics

Iovis.

aula ur 1 Macţia «a , fosta încă o di de sărbătâre vechiă.. a lu Ju„piter, . ai
a
e pr
„a
Pe

Capitoliu, s'a. adusi

sacrificii

pentru

Jupiter

sub, inspecțiunea

„pontificelul : 'Maximu și a Vizginci Maxima a Vestalinelori, și saerifi„Ciulu „a, fosti. pentru fericirea statului romani, și bine-cuventarea
anului

nuoi,

pentru-că

consulii în timpulu republicei

R. la Idulu lui Martiu intrau în oficiele lori,
sad multatu pe
Salir au

1 lanuariu.

fostu destinaţi

531—601

an.

și acestea mai târdiu

.

adi să salte şi

în onorea

lui

Jupiter, . pe

„ Capitoliu și pe..Comiţiu (101).
IN 16 ȘI 17 MARTIU.
Sacra

“Biula 'Tibru,

ce curgea

Argeorum.

prin Roma,

a fostu de însemnătate

Romani, — s'a închipuit de deitate, Și în cultă

pentru

sa numiti 'Fiberi-

nus, Divus, Pater Tiberinus (102),
- Tradiţiunea principală

despre Tiberinu €, că Rhea

Șilvia vestalina

născendu pe Romulu și pe Remi, fu aruncată în Tibru, și deulă 'Tibe“vină

a primit'o

de muiere,

„referința riului câlră
(100) Eodem

quoque

şi a făcut'o de dina

cultului
mense

"Tibrului,

ce

arăta

Vesel,

et: publice et privatim ad Annam

Perennam sacri-

“ ficatum itur.:Macrobiu Sat. |. 12...
(101) Prelier R..M.

p. 320. lo. Lydus

de mensibus IV. 36.

- (102) Tiberinus la Serviu V. A. VIII, 33. Pater Tiberinus la Virg. gen. 1Y 369,

Divo 'Tiberino. Orell. inscrip. Nr. 4916,

103

Inundările
siunea

dese

în părţile mar de jos ale Romei au făcutii impre-

unei puteri

pontificii

și

naturale

augurii

îndeite, şi pentru acesta, preoţii

pomeniau

în

rugăciunile

lori

romani,

pe Tiberină, ce-

rendu ei salutea Romei.
Despre reverință

"

religisă,

ce s'a data riului 'Fibru în timpulu mal

vechii, dovedescii Sacra Argeorum, adecă sacrificiele Argeiloru (103).
Aceștia

se credi a fi fostu petrecătorii

din Argos

la Roma

liului, dar

după

s'au

aruncatu

şi sai

aședatu

lui Hercules,

în Saturnia

la piciorului ceapito-

despărţirea loru de Hercules, în

în Tibru

și au perită

cari au venită

dorului de Pabiă,

aci.

De atunci ei se venerâză în 24 de capele (numite și. Argel), credându-se ca genil, larii aceloră locuri, căci Roma până.
la 'Augustu
era împărţită, în 24 de părți (104).
Capelele s'au credutii a fi mormintele Argeilori (105) și în 16 și 17
Martiu preoții au ţinutu procesiune mare la aceste capele, şi au adusi sacrificie de espiare (pentru morţi) (106). Preotssa, Flaminica Dialis
s'a înfăţișatu
moria

cu

pârulu

despletita,

Argeilorii, — întruni

măvera, și pentru
curiă (107).

acâsta,

IN

adecă în jale, verisimilu

timpu,

când 'se

adoua
E

di

a

desparte

în me-

iârna de pri-

fosti'sărbătâre

și de. bu-

17 MARTIU.

A. Liberalia.

Pe lângă Ceres s'a veneratu şi Liber

(103) Argeos

dictos

putant a principibus,

qui

și Libera.

cum

Hercule

Liber e. deulă

Argivo venerunt

Romam et in Saturnia subsederunt. Varro L. L. V. 45. Ovidiă F. L. V. 650, Argeus

e

din

argos, nume

apelativii

de

locii, și însemna

pământii

albă

O. A.

Hartung II, 104.
(104) Dionisiu |, numera

la Idulu
(105)
- georum
-(106)
(107)

30, iară Varro totii acolo 27 de capele, până ce acesta

lui Maiă (vedi) numără 24 de Omen! de papura. Liviă1, 21. Preller 515.
Argea loca. Romae appellantur quod in his sepulti essent quidam Arillustres viri. Paul. p. 19.
Ovidiu F. L. II. 791.
Lange R. Alth. ], 72. Prellerp. 515,

104

SO

vieţei
și

naturale,

de

la

se

căldura

conceptului
plinirea

ce

sorelui,

femenin.

de ci peniru

cari

pentru

produete

la

umedela
fructe,

poporulu

pământului,

iară

bine- -cuventarea

acâsta

măn6se,

de

dărueseu

EX dărueseu

roduriloru,

e

condiționâză

Libera

e

câmpurilor

și

agronomici

fruciuositatea

vitelor

se
Și

niloru.

ruga

a Ome-

Liber (108) s'a chemati de regulă Libor Pater,
—și specialmente s'a

veneratu

ca, păzitorulu

și dăruitorulă

de bine-facere

„a

a

agrilori

de

ț6ră, pentru. ce a, fostu venerat și lânga Silvan
us (109).
In 17 Martia (XVI, cal. Apr.) sa serbatu în
Roma sârbâtorea Liberalia (110).:
Darulu

de sacrificiu s'a chematu

Liba,

ce însemnă

va, făcută din far (farina), miere și oleii, şi se dedea
Liber.

Preotese

cesta și uni

bătrâne,

cuptori

încununate

mici

cu sine

cu

iedera

prin

tâtă

purtau
Roma,

cumpărătorulu să-și facă sacrificiulu (111),
- Liberalia a fostu
lori,

toti-de-o-dată

și

turtă de jert-

pentru deuli
aluatu de aca vendendu,

s&rbătâre

civilă, căcr pruncila pubertate adi li sa îmbrăcată <toga libera»
au intrati în unele drepturi, iară Liber a devenilu și

cari au ajunsi

și prin acâsta

deulu libertăţii și a vieței mat nerestrinse (112).

(108) Libor se deduce

din rădăcina lib in. limba vechia

loeb. Loebhesum

et

Loebertatem antiqui dicebant Liberum et Libertatem. Paul p. 121.
Sabini Liberum

Lochasium appellant. Dictum autem quia graece loibe,
dicitur res divina, Serv.
V. G. 1. 7. Libare e în legătură cu rădăcina acâsta avândă
înțeles de bine-cuventarea, curgătâre a plinirii rodulul vegetativă. Preller
p. 441.
(109) Lib. Patris et Silvani. Mommsen Inser. Nr. 3984. Orel,
Nr. 1487, Sunt dei-

tăți, vechie italiane, şi Liber se identifică cu Bachus, Libera cu Perseph
one dela
Greci. Cultulă acestora a străbătută în Italia Și în Roma,

şi sai

topită

cu Li-

beralia, ce până la an. 186, ant. Cr. s'a numitii în genere Bachanal
ia. Vollmer
die Myth. aller Nationen. Preller R. M. p. 714.
(110; Kal. Matt. Ovidiu F.L. MI, 711. Kal. Farneic. Liberalia, Libero
în Capitolio,
(111) Tert. Apol. e. 42. Varo

LL. VI. 14

(112) Sive quod es liber, vestis quoque libera per te sumitur, et
vitae liberioris
iter. Ovidiu F. L. 777, Preller p. 445, Hartung II. 135,

.

IN
E.

17 MARTIU.

Agonium

Martiale,

Intră dilele agonale (113) a fosta şi 17 Marti
, numită în specie <A-

gonium Martiale», serbată într'o di cu
Liberalia (114). Agonia de aqi a fostu în ondrea lui Marte
, şi pentru acesta, Salii

agonali ai Quirinalului au

fosta angajați la serbare (115).

IN 19 MARTIU.
Minerva

în Axentinu

sai Qîna artificilorii.

Minerva (116) e dină italiană, dar cultu
lu etruscică și grecu a avutu influență asupra cultului ei, mal
alesi în Roma, şi numele ei

însemnă

o putere divină a minţei,

cugetirii,

și invențiunii, .

La Etrusci, era o (lină fulgerătore a
înălțimii și a invenţiuniloru,
anume a musicei cu flucruli (tubi, tubae
, libiae) pentru serviciul

divinu;

prin influența grâcă a devenita şi
dina poesiei şi a dramel,
s'a identificatu și cu Pallas Athene,
și pentru acesta a fosti dină și

de resboiu, iară mai târdiu și precisi,
qina invenţiuniloru, artiştiloru,
măiestriiloru și a 'sciințeloru (1 17).
|
Sacrificiele ei mai vechie au fosti
pe Aventini, Capitoliu şi pe

(123) Dies agonales at fostii mai multe
peste ani, şi în calendară sa însemnatii
Agon. Ago. Ag. şi sunt 4 dile : y Ianua
riă, 17 Martiă, 21 Maiă "şi ÎL Dec,
dar nu
sunt sărbători identice. Preller 320.
Ovidiă P.L.L. 317, v,721.
(114) In Kal. Vatican e <Agonium
Martiale. Masurius etiam secunda
fastorum
- liberalium dies inquit a pontificibus
Agonium Martiale appellatur. Macrobiu
Sat. 1,

p. 15. Agonium Paul p. 10.

(115) In libris saliorum, quorum cogno
men Agonensium, forsitan hic dies ideo
appellatur potius Agonia. Varro L.L.
VI. 14. Muntele quirinală încă s'a numit
ă
şi Agonus, Agonalis, de aci Sali agonal
es, agonenses. Preller p. 139. 320.
4
(116) Minerva sai Menerva la Etrusci Menerf
a, Menrfa, e din rădăcina men
de unde purcede mens, grecesce menos. Quint.
1.4, 17. Minerva dicta, quod bene
moneat. Paul. p. 123, In axamenta Salilo
ră se află promenervat în loci de moncţ

Fest. p.:196. Hartung 1, 78. Preller p. 258,

(117) Liviă XXXII, 1. XLV, 33. Virg. Aen.
1,42

196

Coeliu; pe Capitoliu a avutu ţela sa de drepta lui Jupiter, fiindu de
stânga Junone, şi a însemnată principiulă inteliginței și alu spiritului, alu ideilor (118), formându aceste 3 qeităţi, trinitatea, romană.
Templulu ei pe muntele Aventinua fostu vechii, și ea a fosti
aci venerată

ca

şi patrona

libiciniloru,

dramatiștii și artiștii s'au pusu

sub

și aci au

pentru

avulu

locali. oficiosi

şi apoi

scutulă

și scriitorii,

Minervei

adunările

lori lori, cari au .venerati.. în templului

poeţii,

din Aventină,

și eserciţiele

cete-

acesta şi pe Liviu Andro-

nicu ca pe fundatoriulu cetei (119).
In 19 Mariiu a fostu diua nascerii Minervei, a sânţirii templului
pe Aventinu și a artistiloru.
|
|
In acâstă di Salii au săltatu pe comiţiă, în ondrea Nerienii, Qînei
“sabine,

care mal

târdiu s'a schimbatu

cu Minerva.

Cu salii erau şi

* pontificii și tribunulu celeriloru, și aceștia sacrificau (120) și se crede,

că în memoria
cutu

pe

confederaţiunii lui

comiţiii,

sa

adusu

în

Romulu

cu '. Tatiu, ce sa fă-

legătură

și raptulu

Sabinclora

cu

serbătârea, de primăvară a lui Marte (121).
IN 19 ȘI PANA

IN 23 MARTIU.

Quinquatrus si "Pui ustrium.
„A

cinceadi după Idulu lui Marţiu s'a numită Quinquatrus (122) și
a fosta di de serbătorea Minervei, ca qiua nasceril și sânțirii templulul din Aventinu.
Mai

târdiu s'a. perdutu

|
înţelesula

|

acesta și

s'au

(118) Ovid. F. L. II. 835. Capitale vocamus ingenium solers,
Varro. VII.

3.

Preller p. 239.

Plato

appellat coclum

Iovem,

terram

Junonein,

serbatu

5 qile

ingeniora Dea. est.
ideas Minervam.

|

(119) Fest. p. 338, Valer. Max. III, 7, 11. Ovid. II. 809,
(120) In Kal. Vatic.
Praenesti:;

Faciunt

a stătută : Quing. Feriae Marti.
in comitio

saltus

adstantibus

După

Ver. Flaccu

pontificibus

în Fasti

ct Trib. celerum.

Mommsen : Saltu cum pontificibus. Varro. L. L. V. 83. Preller LI. 321.
(121) Fest. p. 371. Serv. V. A. 1. 7. Martial. X. 76. veqi consualia 21. Aug.
(122) Se numera dela Idus : Triatrus,
p. 254.

Quinquatrus etc. Varro L, L, VI. 14, Fest.
DN
,
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SO

pentru . Minerva, adecă din. 19 până
și 23 Martiu, de. Gre-ce numeruli 5 a. fosti sacru Minervei, și dilele:
s'au numită Quinquatrus

maiores (123)...

-

E

-

e

In 3 .qile sa. serbată cu. liniște, în a patra
—-:se crede că în onorea Minervei belicse — de la împăratulu
i Augustu 'încoce cu 'ludi
gladiatori, și în a, cincea a fosti curățirea
religi6să a tubiloră (124).
Caracterul

liniștit ala sârbatorilora a fosti pentru
arte și sciință,

începându de la pruncii de scolă „până
de

la

aceste

dile

căpătau

la profesori

și artiști, caer

vacaţiune

şi apoi se începea cursulu
de daru (minerala) acuma, își căpatau

noi, — și profesorii în formă

plata (125).-

Si

a,

Fetele și muierile încă venerau la acest
ă serbătore pe Minerva,
ca pe urditârea lucrului. maiestros
de lână, în torsi și în țesătură,

căci era datina ca

muierea să. se îngrijâscă

tului și ale prunciloriu, Și acâsta, sc
ţinea,

de veștmintele bărba-

de o virtute în Roma.

'Tota felului de maestri, ar tișt, profesori,
medici, poeţi, oratori etc.

primindu | pe Minerva
și poporală

mare

vioşiă,

mal

iar

în

lar şi artiști (126),
In 23 Martiu,
pentru

curățirea

de

de' patrâna
tâte

casele ,

la Nero

diua din

loru,
Și s'a

încâce

s&rbătorea a devenitu
susţinutu și

cu daruri “publice pentru

i

urmă, a fostu sârhătârea

festivă

sub împeraţi: cu

sco-

< Tubilustrium>,

religiosă a tubilori și altoră instrument
e

ce se fo-

losiau la serviciul divinu (127) și sa ţinuta
în Atrium Sutorium
(curtea, călțunarilori) pe Palatinu, Se. sacrif
ica unu mielu pentru
(123) Varro LL.

VL. 17, Quinquatrus : minusculae dictae luniae
Idus, ab simi-

litudine Maiorum, quod tibicines tuim. feriati vagant
ur per urbem ct conveniunt

ad aedem

Minervae.

Preller p. 262.

024) Ovid. II. 809. Serviu in Georg. 1, 277.
(125) Horat. Ep. II. 2, 197, Juvenal X. 114.1. A. Hartu
ngIl, 79. vea 1: Martiă C.
(126) Quinquatrus satis iucunde egimus, Svetoniu
în Octaviană 71. Tacită. Annales XIV. 412. Numi de la Nero, Titu, Nerva
ete. arată pe împăratulă în tronă

„ împărțindă daruri și icâna Minerver cu atributele.
Preller p. 262,
(127) Ver. Flac. în Fast. Praeneste. Varro L. L. VI.
1. Tubi, quibus in sacris
utuntur.

|
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lustrarea tubiloru (trompete, țeve, fluere) și anume prin <Tubicines
Sacrorum,> 0 câlă ce se ținea de statulu preoţescu (128).
In qiua din urmă a Quinquatrului s'au lustrată și armele, anciliele Salilora,. pentru

că și adi au

avulu

procesiune, fiindu veneratu

„Marte cu Nerio (129).
IN 20 MARTIU.
Pelosia.

Cultulă lui Serapis a avutu încă o formă din Pelusium, și Serapis
sa venerată în 20 Martiu prin serbătorea Pelosia (130).
”

IN 24. MARTIU.
Q.B.0.F.

In 24 Martiu

«Rex

sacrorum» a datu sacrificiu

diua

fasta,

de espiare pe eoiav în calendaru a fostu întrodusa : Q. B.
C. F. adecă: Quando Rex comitiavit, fas. Salil și la acesti sacrificiă
aa luată parte, și acum şi-au încheiati funcțiunile religiose şi oste| miţia,

și a fostu

nitore din luna deului Marte (131).

IN 22 PÂNA ȘI 27 MARTIU.
Magna Mater şi Atiis.
Cultulu divini a Mamei Mari (Magna Mater, la Greci Kybele) din
Pessinui în Asia mică a străbătutu la Roma sub resboiulu alu donilea
„ punicii,

şi s'a lăţitu la poporu cu mare

„pulu lui Mariu

și Sulla

207 ant. Cr.,

fanatismii,

mal alesi pe tim-

în cât senatulă a fostă con-

(128) Fest. p. 351. Pauli p. 853, Gel. în N. A.L. 12, Ovid. F.L.IUIL
(129) Quinquatrus a quinquando,

i. e. lustrando,

quod

eo

die arma,

ancilia

lustrari sint solita. Charis1. p. 62. Mommsen C. F. L. p. 359, Horat.Ep. IL.
2,
209. Preller p. 321,
(130) Kal. Const. Pelosia. Strabo XVII p. 806. Mare. Ant. Piu 23. Preller
729,
(130) La Fest. p. 278. şi adi Rigifugium. Preller p. 821. Q.R. C.F. Veqr
24
Februariu.
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strînsi,; ca în urma

unul

oraculu

sibilinu

să ordoneze

- dului Kybele la Roma (132).

aducerea ido-

Cultulă a fosti în legătură

cu datine estraordinare și s&rbătrea
Mari și a fiului et Alis, ce se ţinea cu începutului primăverei,
s'a iertati a se serba cu tote ceremoniele numal
prin împeratulu
Mamei

Claudia (133) 41—44. ant. Cr.
Simbolica

!

și spirituhi

sârbaătorii e, că Mama Mare caută 'pe Atiis,
care s'a perdutu, și iar se află, îlă cauta în dureri, și-lu află în bucuriă.
uniculu.

fiu ali

sei,

S&rbătorea a ținută din 22 până şi în 27 Martiu, adecă 6 qile
(135)
Diua întâia în 22 sa chiămati Arbor intrat (arborele
intră)
pentru-că

atunci pinului ca și simbolulii

desmembratului! și mortului

Attis s'a purtată în templuli Mamei Mari
înfocate, şi aci s'a învelitu cu înfășurături
sețati cu flori. Așa

Mama Mare

a dusi

între văitările cele mai
de lână, și s'a înfrumu-

în peșteră pinulu,

sub

care

Attis şi-a, datu tinerețele înfloritore, l'a înfrumusețatu cu
viorelele, ce
au cresculu

din

sângele

lui,

Pa înveliti

în

fâșii

plâns cu vaele înfocate (135).
După

acesta ati urmati

încâlditore

trei qile de jale şi de postă,

s'a numitu catabasis (136).

Diua în 24 Martiu s'a chiămatu
In acâstă
sântă,

și mărirea

slobodiau

Dies Sunguinis

di Galii (preoții) cu : Archigalu
sânge

cea

mai

înaltă,

și se ardeau,

gropaţi cu pompă

și

și a

timpulu

(diua sângelui).

se aretau în [furia lori cea

își vulnerau și mutilau

trupulu, își

iar unii murindu în chinuri

orat

în=

mare (137).

(132) Das Leben der Râmer Kohner p. 666. Gr. Myth. Prelle
rÎ. 503,

(133) Io. Lydus de mensibus IV, 41. Zoiga Bassir. L. p.
45. Marquardt Hand:
buch der R. Alt. 1V. 316,
(134) In Kal. Const. se pomenesce

pentru prima dată.

(135) Arnobiu V. 7. Notele lui Mommsen la Cal. rom. Preller
R. AL. p. 236.
(136) Sveton. în Otho 8: die quo cultores Deum Matris lamenta
re et plangere

incipiunt, Arnobiu

Î. c. Quid significal temperatus

ab alimonio panis, cui rei de-

distis, nomen castis? Macrobiu Sat. 1. 21. 10. Dar pentruc
ă pinulu sia purtată
întruni mormânt de forma peșterer.
|
(137) Tertulianii în Apolog. 1. Prudentiu Peristeph. X,

Ss

110 __

_ Diua de. 25

Martiu

viare din grpă (138),
gere asupra: nopții,

sa numiti rtitariu,
când

diua de bucuriă şi de în-

sorele în primăvâră,

când: s6rele - ese din

şi diua are

ecuinopțiulu

de

învin-

primăveră,

adecă, cresce qiua (139) şi fiulu Attis se preda iar Mamei Mari.
„ Diua din 26 Martiu sa numita Reguietio, qiua de liniște.
Diua din 27 Martiu s'a chiămată Dies. Lavationis, diua! spălării,
scăldării Mamei

Mari

în: Almu,

„riurelula

ce .curge

în

Tibru,

căci

chipulu de pâtră a Mamei Mari su purtalu pe unu cară cu procesiune mare până la riu, ca să-l spele, și toți.se îndesau pe
„ lângă. carii.
„Acâsta

însemna

|

a

reîntâreerea

din mormântul

susu, a luminei, precum memoria
- Îngrijirea
'de procesiune

morţii l&

lumea: de

sosirii Mamei Mari la Roma (140).

și de spălare o aveau

Quindecemvirii

pa-

latini, preoți întroduși din ansa cărțiloru sibilice (141);
.

După

acâsta 'a urmatu

qi de bucuriă

felu de. carnavalu, fiindu -icrtati

pentru Roma

de a face glume

întrâgă,: unu

și a purta

mască;

şi la acestea și patricii participau cu plăcere (142).

IN 28 MARTIU. .
Initium

- Cultulu Mamei Mari

și ală

lut

Caiani.

Attis

străbătonda

la Roma,

s'a

amestecati și cu alte elemente.

(138) Hilaria ein Tag der Freude und der Auferstehung aus dem 'Grabe. Preller p. 737. Hilaribus, quibus omnia festa et fieri dehere scimus, et dici, Lampridiu in Alexander Severu 36. Aurelian 1. Myth. aller Nationen, Dr. Vollmar,
Mayer, Conv. Lex.
i
N
(139) Quo primum tempore sol diem longiorem nocte protendit. Macrobiu Sat.
21. 20, Iulianus de Deum Matre V. p. 168.
(140) Stat. Silv. V.1. 222. Marţial III. 47. Val. Flace, Argon VIII.
” (141) lam nunc Cyheleia novit limina, et Euboicae carmen legit ille sibyilicae.
Stat, Silv. [. 2. 176. Lucanu

[. 599.

(142) Herodianu 1. 10. Augustinu

|

|

de Civ. D. II, 4. Preller p. 737. -

di
Sau saerificatu tauru și berbece, şi sacrificiele s'au numitii Tauro2
bolia și Kriobolia,

cu scopu

de

espiare,

placare (143), și anume :

taurulu pentru Magna Mater, iar berbecele pentru Attis.
Magna Mater, mama pământului, bătrâna care șede în dâluri, a
deveniti

mama

și e o <fecioră

luturoră

fără

deilorași a lucruriloră,

de mamă,>

ședându

carea

în tronu

e nenăscută

lângă Jupiter.

Lângă ca e Attis, 'cărnia i-a dărniti, tote și - «pălăria cu stelele»
şi carele caşi dei s'a întors la ca, în veci e cu ea, și printrînsa

tote le: efeciuâză și crează (144).

|

Attis după natura sa e qeu

de sore şi în dedicaţiuni de altare:
- se numesce Panleliu, deulu universalu de sore și Menotiranu, domnulu lunelori
Aceia

și timpurilor anuale.

cari aduceaii

tele vieţei,

se bâgai

sacrificii,
înte'o gropi

cereau

curăţire și iertare: de păca-

astupată

cu

scânduri

găurite, și
de vită sacrificată curgea - prin găuri asupra loră, și se: sâniar acâsta se considera de botez de sânge, şi i se atribuia

sângele
gerai,

puterea curățitore a unei renasceri (145).
a
Astu-felu de sacrificii au adusu nu numaisiguri, ci Și comu_nele, coloniele, cetățile şi provinciile representate prin mai -marit lori.

Locului acestui sacrificia de sânge
a fostu Vaticanulu, la circului lui
Nero

sau

la

Caianum,

precum

sa

numiti

acestu

circu

în: Ro-

In 28 Matia s'au începutu astu-felu de sacrificie peste anu, acum
s'a deschisu sacrariulu în Caianu și pentru acâsta s'a numiti Initium

(143) Preotulă sacrificatorii sa

numită 'Paurobolos;

Ori Kriobotos, stati ră.

dicată altave cu capulă de taură om de berbec Și cuțitulă sacrificatonii, Inscript,

IE
Ore]. Nr. 1899. 2319,
- (144) Zotga Bassiril, 1. p. 99. 103. Orel. Nr 2336. Preller p. 739.
(145) Orel. Nr, 2332. 'Taurobolia, crioboliaque in aeternum renatus. Henzen
Nr. 6041.

Qui ct

steph. X. 1011.

arcanis

pertusiohibus in

aclernum renatus.

Prudentiu

Peri-

!

(146) Tocmai pe acestă locă e zidită biserica lut St. Petru și Pavel.

.
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Caiani (147).. Impăratula Heliogabalu a lasati a se sânţi în
sânțenia

Mamei Mari (148).

IN 30 MARTIU.
Ava pacis.
La altarulă Păcii din câmpului
sacrificiu.
In diua acâsta

se adresau

hui Marte

rugăciuni

în 30 Martiu

nu

numai

cătră

sa

făcuta

dina Pax

(pacea), ci și cătră Concordia și Salus (149) (vedi 30 Ianuariu).
IN 31 MARTIU.
Luna

în

Aventinii.

Luna. (150) la Sabini și Etruscl s'a veneratii ca şi Qiînă, și e numerată între deităţile venerate de T. Tatiu, şi sta cătra Sol (Sere)
în acea referință ca și Diana câtră Ianus (151).

Luna, cu predicatulu
templu

pe Palatinu

Noetiluca (lucitore de n6pte), a avutii. unu

și altulu pe Aventinii,şi n6ptea

a fosta aci lu

minată (152), şi Luna ca qină de lună a fosti venerată în 31 Mar-

tiu (153).
După
larmă

superstițiunea
cu

de atunci, întunecimea de lună se amâna prin
talere de aramă și cu instrumente de suflat, adecă : flueru,

(147) Kal. Constant. 28. Initium Caiani.
chiă e dinprejurulă Neapolului,
„timpulă

anulă
Antoniniloriă, an. 138—180.

In Italia monumentul celt mar ve=

133 d. Cr. In Roma

a intrată cultul

pe

(148) Acl. Lampria. în Heliog. 7. Matris ctiam deum sacra accepit, et Tauroboliatus est. Preller p. 741. !

| (149) Ovidiă F. L. II. S81. Preller p. 614. 624.
|
|
(150) Luna la Etrusci Losna, Louna, din o rădăcină cu lux , lumen, adecă
lucire. Cic. Nat: D. II, 27. Luna a lucendo nominata, eadem est enim Lucina.
(151) Pe ună inonumentă apare cu atributele pe jumătate de lună lângă Pol-

lux, pe altulii ca Lalo (Lara) lângă Aplu (Apollo). Gerhardt Etrus, Spiegel p. 171.

(152) Fabretti Glos. ital. 1067. Tacit. Annal. XV. 41.
(153) Fast. Praen. Ovidă F. L. III. 883,
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OO

ra

- țeviă, ete. (154), Lama călâtoresce în trăsură, cu, doi
„catiri, iar. Sol
cu patru. cal (155). Luna și Sol la olaltă sunt simbol
ele eternității,

pentru acesta au cpilelulu de eteme, de ore ce
când unulu resare,
cea-l' altă apune, și aceste Jeităţi în rugăciuni
se chiamă pentru sa-

lutea imperiului romanii sa a împăratului (156).

“SERBĂTORI

IN. APRILE . ...

IN 1 APRILE
A.

Venus

Genetrix

și

Verticordia,

Intâia di a lunei a fosti sântă pentru dina Venus,
și modului cum
s'a veneratu arată influința cultului greci și orientală
alui Afroditei (1).

In acesti timpu se deschide de noi pământului,
și lăstarii și florile se
din. €lu, și cultul Vinerii arată „conceptului
unei inea :vegetaţiunii încolţitâre, a unei dine a înnoirii
fructuosităţii anului, și
a primăverei; și pentru acesta Venus la Roman
i a fostă de natura
dînei Flora. Prin cultului greci şi orientali
Venus a devenita în
Roma și de dina iritațiunit femeine,și a
Xoluptăţii amârei.
In 1 Aprile s'a venerati Venus deoseb
i ca genelrix (genetore,
născ&târe) şi mama poporului romanu (2),
și cu: predicatulu ':Verticordia, ca dina educaţiunii şi moravurilor
bune femeine deosebi
înnalță

(154) Livit XXVI. 5,

|

i

(158) Lunae

biga, datur semper, soligue quadriza, castoribus
simpli riteedicantur aequi. Tertull. de spectac, 9. Paul p. 148,

(156) Preller R. M. p. 289.
(0) Aprilis se crede unii predicalii a “ dînel Venus,

identici

cu

Aphrodite

la

Greci. Ovidiă F. L. 1V. 61. Maerob. Sat. 1.12, Aprilis
se deduce din aperio (des-

chidii) ah aperiendo,

L. IV. 125. Preller p. 388. Hartung II, 143.

(2) Ovidiă F.L. 1V. 30, arată ca Anchises cu
Venus a „născută pe Aeneas, acesta

pe Lulus, şi dela acesta și-a trasi originea familia Iulia, și
luliă Cesare.
Marien. Alitol, 7,

-

quod ver omnia aperit. Varro Ling. Lat. VI. 83,
Ovidiu F,

8

|
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prin matrone (3). Templului ei a fostu pe via Salaria lângă porta colina.

| Muierile beau adi beutură din lapte, macu pisezatu, şi miere, pentru că şi Venus a beutu de acesta la căsătcria e; și adi se
scaldă "Venus, adecă idolul de marmoră alu ei în apă de mirtu,
și acestă scaldă o ficean și muierile (4.).
IN
B,

Muierile se
norocului

isvoru

rugau

1

APRILE.

Fortuna

femeiloru,

la

bărbaţi.

IN
e

Femeile

căsătorite

Unele

care

se privia de dina

îi sacrificau

tâmâiă

la unu

Lot plăcute bărbaţiloru (5).

1 APRILE

Concor

se rugau

o.

Virilis.

adi de Fortuna "Virilis,

caldu, ca dina să le ina

piulu bunu alu

|

ai a.

adi și de dina

Concordia,

vieței familiare, în carea buna

ca

princi-

înțelegere e lucrulu .

de frunte (6).
IN.3

APBILE,

Sucrificiti lut Mereules.
„: Recarană,

uni

erou

de

putere

estraordinară

şi-a păscutu

vitele

(3) Bal, Praeneste. Val. Max. VIII 15 12, Preller p. 395.
(£) Ovidiă IV. 135 150. Mommsen după Verr; Flaccu: frequenter mulicres suplicant honestiores Veneri verticordiae, Forlunae virili huimiliores etiam in bal-

neis. Despre originea cuvântului Venus : Reichards Suchier in Metham. X. «+7
Hierodulele in porturile fenicice s'aă chiămată

Benoth,

fete, de aci la Romante

Venus. Preller p. 383. dice; Venus e nume vechiă italiani din rădăcina Ven, ce
însemnă a pofli, iubi. Vana in sanscrita e amabila, vanas e iritaţiune, și din o,
rădăcină cu venustas. Martuny II, 248. In cantecele saliare şi documente de
sub

regi, numele Venus nu se poinenesce. Gwener la Gali, şi Bretoni, adecă în celtica însâmnă

Venus — lăsânduse G. afară, în Wener

allămă

Vinerea.

|

(5) Fast. Praen. Macrobiu Sat. 1, 12. 15. Ovidiă 1V, 145, Harlung IL. 236,
(6) Preller R. M. p. 624,
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în valea lângă: circulă maximu
i-a

furatu

(mai mare) și Cacu (7): ună tâlharia

opta. capete. și le-a

dusa

în

peștera din

Aventinu;. dar.

Recaranu (8) s'a bagatu la elu, și
devingându-la Ta ucisi și a. reluată vitele. .
|
Tar
a
După recâștigarea proprietăţii sale,
a redicatu :-Ara Maxima . (altarulu celu mai mare), sub muntele
Aventinu, și. aci 'a''sacrificatu hay
Jupiter Inventor a decea parte (decima).
din prada (9). !
îi.
Acestu Recaranui, la Romani numiti
și Garana (10), e. Hercules

venită la Roma (11).

Intre Aventinii și Palatinu
păscutui vitele, și pe acesti
tor, iară în templu a fosti
beliduce triumfătoriu (12), și,
pe

care
după

triumfa

Ie

Si

a fostu . forulu boariu, unde. Garanu
şi-a
foru a: fostă templulă: lui Garanus
.Viestatua lui. Hercules în vestmântu.
de
înaintea templului a fosti. Ara Maxiraa,

se sacrifica , decima. spre ; ospălarea
; cetăţe-

niloru (13): pai
pat
Dima ppii
Unu alta templu alu lui Hercules Victo
r a fosta la porta 'Tri
Bgemina, aprop
e

de

lăcuința. lut Cacus,

unu altaru redicatu de „Hercules,

Inventor o junincă (14).

dă

(7) Servit L. ce. Cacus secundura,

și , înnaintea

templului

pe. care a sacrificatu

fabula

EP

i

să

Pa

Vulcani

a fostă

lui Jupiter
:

Pa

Alius. fuit,

.

Lăti

pasi

re, ignem, ac
fumum vomens, qui bicina omnia populabatur,
Virg. Aen. VIII, 190,
E
" (8) Recaranus din re şi caranus, nume
vechii latină, însemnă re-car-atori”
readucatorii. Hartung II, 24,
RE
aia
Ie

“(9) Cassiu la Aur. Viet, de orig. gent.
Rom. C. 6. Dionisiu 1,29. Plutarchi
Quest. Rom. C. 18. p. 267,
,
tie
zi peer
aa i i
(10) Caranus şi Garanus, g. in e. cași
Cermalus Germalus, Ceres,. Geres, Niebuhr 1. 431. Hartung II, 24 si Recarană
e identică cu Hercules, Serviu : Solus
Verrius Flaceus dicit Garanum faisse pasto
rem magnariim virium, qui Cacură af
flixit, omnes autem magnarum virium
apud veteres Hercules dictos;
:
- (11) Aur. Vict, e. 6. Eo regnante forte Recar
anus quidam graecae originis, in2.

gentis corporis

et maâgnarum

virium

pastor qui erat forma ct virtute

caeteris:

antecellens, Hercules appellatus.
a
arte
(12) Pliniă H. Nat. XXXIV, 7, 16, Macrobiu
Sat. II. 6.
RI
a.
(13) Athen. YV. 65. Hartung II. 25,
a
n
(14) Macrobiu Sat. III, 6: Romae autem Victor
is Herculis aedes duo sunt una
ad trigeminam portam, altera in foro boario.
Plutarchu Quest. Rom. e. 60, ....-,
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SO

“Pe'acestă altară în toti anulu la 3 Aprile (UI: Non. Apr.) pretorului urbani a:-sacrificatu : lui : Hercules o junincă, şi carnea s'a
dati spre” ospă&tarea poporului, și . preotulu sacrificatoru nu și-a înveliti capulu — precum era datina — ei numal încununat cu laură,

<operto. capite>' sacrifica (15).

Ia

:: Pretorulu: dedea::vinu. din-.pocalulă - de lemnu

din

Hercules a băută, .şi la masă nu era culeatit —

după

ședea (16).

....--::

i

i

:

care

și însuși

datină — i

ae

.

Inţelesuli veneraţiunii a fosta învingerea asupra inimicului,eta
tigarea. proprietăţii -răpite și susținerea” dreptului. Sacrificiul a foste

acuși 'lui Jupiter Inventor acusi: lui Hercules (= Recarani,
Victor,
:
i: Dacă unu
mare,

cetățânu

a avută

câștigă

decima:o sacrifica pe Ara

mare, sau

Maxima,

a

dându-o

Garanu)

ereditu

avuţiă

cetățenilor ; așa

a sacrificatu Luculi, Crasu, Herenniu (17).
pe

ta

!
Fortuna,

pri

IND

APRILE,

Fortuna Publica pe Quirina li,
y

.

.

:

j

e

.

i

x

i

dina, norocului

s'a veneratu în Roma sub felurite predicate, "cari s6 referâză la: stati, cetate, popor, perss0nă ete. F ortiina
cea de mai mare insemnatate a fosta Fortuna, Publica, sau a popo-

ului romană (18).
» Acâstă dînă a venitu. din. Orienti .prin Macedonia la Roma, aci
și-a depusu aripele și călțunii, și s'a scoboritii. de pe slobu, ca să!

remână, pururea la Romani, și de aci să domnesea peste lume.
“(15)-Varro Lin. Lat. VI. 34. Quod

praetor Urbis, quotannis

-

facit, quom Heruli

immolat publice iuvencam: Strabo V, 1. $3. Serv. Aen.VIII, 276. Macrobiu Sat.
III, 12. 2. Videmus et in capite Praetoris urbani

nam facit. :
(16) Gell. Noct. A. XI. 6. - Macrobiu

Sat.

lauram coronam

cum

rem divi-

1, 12, 28.

(17) Varro L.[. VI. dt. Atqie inde Ilerculi dceima appellata est, ab
eo quod
sacrificio quodam fanatur, Hartung II, 28, Preller R. M. 650,

-(18) Liviu1. 46, II, 40, Cicero pro Mil. 32. 87, Pe monurnentulii Arrius
Secundus.a statu.F..P. R,
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„Pe

muntele Quirinalu a fostu templulel,
u şi. diua, fundărit templu

lut și a cultuluis'a
: serbatu, în 5 Aprile (Non.: Apri].),:ca..; serbătâre
politică (19).

-

e

IN 10 A

sfata, ca i Mama 1daca, «adeca gina Whole
să se aducă.la
va

fi

devinsu

Roma,

(20).

căci atunei

din Pessinu
a ajunsu

alesu pe Scipione,

carele „intra, în: Ttajia
„i

Ziar

ta

a „tramisă soliă, la regele. Atala,

a. predatu soliel. Petra, sânta, ce la locuitori ;se

credea, că e Mâica Mare (21). .
In 204,

«din Pessina i în Anatolia;
MENIR

„In 205, ant. Cr. senatului roman
și acesta

au

inimiculu

IE

A

ea

ta

cati

transportulă pe mare la Taracina, și senatula a
ca pe. civele celu mai, buni ca să „mergă. înnain-

tea dinei,șȘi elu; sa dusu cu preotesele,, ei și at scosi petra, pe. fermure, iara de aci Claudia Quinta vestalina a purlato în Roma, „e

șindu totă “cetatea și timâinda dinei. Resultatula
an. 203, Hanibalu fu scosu din lalia, și a urmata
Mama

Mare

s'a veneratii

Și la Greci numită

a

fostii, că în
secerișu buni.

Megale

Meter, la NoMater Idaeai și idolulu ei din Pesinu a ajunsu la Roma
în 10. Aprile 204, şi deocamdată , s'a, băgatu în templulii Victoriei
Palatine, apol, sa ordinată redicarea. templului;ei lângă ; alu lui Apollo Palatina.
|
mani

Magna

„ Asta-felu :10 .„Aprilea dev enilu serbălore, ca,;și diua fundării cultalui
(19) Ovidiu:F. L. 1V. 375, Liv, XIII, 13,
5, Platarelia Quest.
€
Rom. 106. „Dio
Cass. “XLIL 26, Preller p. 336, Nartung IL. 937,
na
DE
ul:
(20) Idaea, dela muntele Ida, şi dina în sensulii strinsă e dna. de munte,
e
mama, natura, care a, născutii pe deuliă; celă mal mare. „Live XIX.

10. “Preller

Gr. M. 1. 503. Kybele in sanscrita Gibal, de aci nemţesce Qiehel.. Se pote
aduce
în legătură şi chivera nâstră.

..

.

II:

PI

e

„. (21) Strabo XII. p. 567.. Val. Max. L, d. Prudent. Mariyr, Rom.
207, Nigelus
lapis evchendus essedo muliehris oris clausus argento sedet.
Preller p. 47,

crede că a fostă pâlră de metcoru.

8

Mamet Mari pe Palalini, şi serbătârea s'a numit
i Megalesia Sacra (22).

”S'a: fundatu!.totă-de-o-dată și Ludi (jocur
i) publici, numiţi Ludi
Megaleses.
_ Aducerea, cultului Mamei Mari, la Roma,
a deschisă epoca, în

care

sau

întrodusă

la Romanii mal multe

deităţi străine și venerân-

du-se aceste „Până + la-- superstiţiune, cultul
u națională a începutu.a
suferi şi a. căde (23),
i Cultul "Mamei Mari! s'a, introdusă cu pomp
ă mare, și sa. îngri-

jita de” funii preotii şi de : 0 preotâsă, de
origine

frigică,

și de cultu

sau iniata” și: “preoții numiţi gali (24), cu cari se ţinea în toti
anulu
procesiune în jurulu Romei, și cerșindu pentr
u Mama Mare, cântau

cântece

sânte : despre ea în limba elenă și sufau
în' fiuere ' frigice,
-"Celoră "de origine romană li sa: oprit
participarea la acestă procesiune, și la orgiasmele frigice, legate
de cultu, și preoții gali cer-

şetori, 'au fostu despectați în Roma (35).

“Patriciloru 'romani le plăcea de cultulu qinei,
pentru ludii ce se
începea “ încă din 4 Aprilia” şi pentru ospetările
împrumutate în-

tre el 6).

|

e

au

IN UA APRILIE,

Fortuna Primigenia,

In! Praeneste' s'a veneralui

Fortuna Primigenia, "dină de natură. și
de sorte, şi s'a privita: de mama. deilori Jupiter și
Juno.
11.122) Megalesia, dicta a Graccis, Varro L. L. VI. 15, Sa qisui
și Megalensia|pre- .
cum : Ludi megalenses. Preller p. 448. Hartung II, 135.
“'(23) Wilh. Kohner Das Leben der Rămer p. 676, Ovidiu F.L, IV, 247,
îmbracă

„aducerea cultului într'o legendă,
Pro. „Coelio 14 34
(24): Gali: după Ovidiu FL.
Gallus lângă Pessinus.

şiș se ilustredă şi prin
W. 363, Herodianiă- I. A

Virg. Aen. Iă.
Se deduc

dela

50 Cic:
riulă

(25) Cic. de Leg. li. 16. 40. Dionis. II. 19. Serv. V. Georg. IL. 394,
(26) Verr.- Flace. în Fast, Praeneste. Ovidiă F. L. IV. 352. Preller p.
$5l. SaCrificiulă “pentru

cu ierburi,

dina: Sa numită

moretum, şi a stati din amestecătură de lapte

”
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Numeriu Sufficiu, îndemnatu prin argtările din visă, la Praeneste
i-a ridicati ună
cu doi prunci

templu

pe braţe.

Primigenia — după
nerătore,

pe .0o stâncă, și aci sa Veduta

:ȘI pentru

mentului, Jupiter

idoluhi dinei,

,

dedicaţiuni — însemnă
acesta

și Jano,

.deii cei

mai

ședu cași

întâia născută,

poterici

tote ge- |

al cerului, Și, pă-

prunci sngetori

pe braţele

mamei (27).
„In templulii
Jupiter Puer
țimântu alu

acesta,

nu numal

(pruncu) și Juno,
templului

Fortuna
au

Primigenia,

fosta veneraţi

din partea mamelori

ci şi prancii ei,
«

într'ună despar-

cu prunci (28). Diua cea

mal, sântă a dinela fostu în Îi Aprilie, când antistea, cumunala
Praeneste a sacrificatu dinei. și pruncului el

uni

viţela,

din

și a desti-

natu o di, în carea toți putea să întrebe oracululii qînei (29).
In resboiula cu Hanibala, după lupta de la Cannae, praenestinil,
sai purtată eroicesce la Casilinu, și de atunci Fortuna Primigenia
a căpetatu. veneraţiune generală, îneâtu şi capii statului îi sacrifica în

Praeneste, și Romanii.se rugau aci pentru salutea poporului (30).
„.Cultulu

dinci Fortuna

Primigenia

în r&sboiulii

cu .Hanibalu a in-

trată și în Roma, și aci, cu predicatul Fortuna Primigenia Publica,
a avulu templele sale pe Capitolu și pe Quirinalu (31). Fortuna Pri-.,
migenia Publica a fost considerată și de o qină generală a sorții
și a vindecării,

și a deveniti

și aperătorea

Romei

și a Laţiului (32),

"(27) Gie. de Divin. II. 41. Is est hodie locus septus religiose propter Iovis Pueri,
qui lactens cum
sie

Junone, Fortunae in premio sedens, mamimam
colitur a matribus. Plinit XXXIIL 3. 19.
„ba

appelens castis- '
I

(28) Despărţimântuli s'a chiămati Junonarium: Ovidă.:F. L. VI. 62.seri
del Instit. 1855, p. 85. Preller R. M. p. 562,
„(29) Calind. Praenestei dă multe desluşiti pentru religiunea: romană. Ver
Flacc. arată că pentru aq! a statii JL. 14. April. Festum Maximum Iovis et Fort,
Primigeniae,

utro eorum die' omnibus matribus oraculum

patet. Mominsen

C.I.

L. L. p. 410. Sacrificium Maximum Fort, Primigen.
!
(30) Sueton. în Octav. 72. 82. în Tiber, 63. Gel. N. A. XVI. 13. Orel, lnseript,
Nr. 2485, Horaţiii, Od. 1. 35.
- (31) Dio Cass, XLII. 26. Plutarchă în Quest. Rom,

363. Martung II. 238,

(32) Tacită, Annal, Ul, 71. Martial. V. 1. PN

106. Preller R. ML.a

.

5p5,
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IN 12 PÂNAȘI 19 APRILIE,
Ia
Trei

deită

în

cu num6

i: Corealia,
vechi italiane, Ceres,

Liber” și Libera

sau

verieraia la o-P altă, nu numai întruni templu,
ci și într” ună timpu.
Cultulu acestorii deități e de origină elină (33)
și e dintre cele mai

străvechi culturi

celine în Roma, așa în privința ideilora religi
onare,
precum. şi a' ritului,
Pemplula numiti : Aedes Cereris, Liberi Liber
acque' a fast Yotaiă

de A Postumiu dietatorulu la an. R. 258 (496 ant. Cr.)
zidita lângă

cireu, și peste trei ant sânţită sub consulul
Ceres

rel, e creătore

fructu (85).

pământului, în! specie a agricultuşi ea îngrijesce ca seminţele să încolțesea și să
. deo

“Cultulă s'a întrodust din motivu
Porsena

Sp. Cassini (34).

e dina' bine- -euventării

și partida Tarquiniloru

că Romanii,

avendu' resboiu cu!

și în câţi-va ani

secerișuri rele, căr=i

țile sibiline' au recomandati venerarea deitățilori eline'de agricultură, precum aceste se venerau în Italia Brecă (de osti)
şi în Si-!

cilia (36).

Pieotesele Coreril se aduceau 'din acestă Italiă anume
din cumnie.
(33) Ceres corespunde dincei Deineler-Liher lui Dionys
os, şi Libera Persephonil
.
.
.
aa
i
(3%) Templulă a fostă pe câsta Av entinului, și după
architectură și decorațiun! a, fostă zidită de: maestri greci. şi e întâiulii csempl
u în Roma, unde până
acuma predomnise arta etruscică. Plin. II. N. XXXV. 22.
45. Liviti XL, 2
„(35) Cic. de nat. Deor. II. 26. dice că' Ceres mal înainte
s'a dis Geres, a
gerendis fructibus, antiquis enim C. quod nunc G, şi însâm
nă sămânță, încolţire,
lăstarii. Aqi se primesce deducerea lui Serviu V. G. [.7.
Alma Ceres — a creando,
dicta, quamvis Sabini Cererem,. panem „appellant. Așa
dar Ceres din creare, c
la Greci,

e de origine cn .cuventulii:vechiă,
Kerus

Cerus sai

Kerus. Preller p. 403. Cerus sati

a fostă numele pentru Geniă în Italia vechiă,-și e nemi cu
Ceres, : Creo.
după sanscrita Kri,. a face, crea. Varro L. L. VII. 26. lanus
duonus Ceres, adecă

Ianus bonus creator. Preller p. 80,
(36) Dion. VI. 17. 94. Tacită în An. 11.49, Becker Rm. aut. p. „4.
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şi Elea, cetăți confederate; limba cu terminologia: cul
tul
'ai remasă
ui
grece, și.ritulu pentru sânțirea “preoteseloru, dar:cu
încetulă și acesti

cultu sa:romanisatu (37)...

i

iei

Prin cultulă grecu a străbătuta şi la : Romani” mitul
despre răpi- .
rea Proserpinei, fata Cereri,și adecii:: La o ospăta
re ce 'a' dat'o
Aretusa,. deiloru' din' Sicilia, Proserpina cu ăoțele sale
ai: eulesu flo

pe câmpulu primăverel,. dâr Pluto, deuli din
lumea de: josu, a'râpit'o..Ceres 'audindi acâsta, în dureri furibunde
își căuta fata, până

ce: înoptase. Noptea.. aprinde

doi

pini

făclii, prinde balauri la carului săi,
şi "Attica,
pe
ulii despre

urmă

la jarulu Aelnei,

să-l -aiba de

şi trece peste mare la Corinta

la. Asia

Proserpina;

și peste: tota lumea și'a întrebatu și ceapoi stelele:aa mânat'o la sâre și 'acesta
i-a

spusi că unde se află. Jupiter face judecata,!ca
Proserpina (38) sa
ȘG(ă. jumetate de ană' la. Pluto, şi jumetate la
mama sa Ceres(39).
În

bei,

timpula

cari în

întroducerii. cultului s'a fundatși oficiulu edililo
r pleinteresulu plebei (poporu săracii) aveau grije
pentru: a-

ducerea; bucateloru "(cura 'annonae) și de piaţa de bucate,
și! acestu

institută de cdili a fosta în legătură cu cultulu : Cereri
; *avendu
localulu de ofi
în:ciu
templul dinei,. şi împărțindă bucate pentru

plebei (40).

m

Astu-feliu Ceres și templulă
plebeiloru,

nt
ei au deveniti de simbolele: libertăţii

și dina toti-Vo-dată

Capitoliului

erau

de apărălorea
apărătorii: patriciloră.
_

pu
(37) Fest. p. 72. Gracca Sacra, Cic. pro Balbo 24. 25.

lege Lat

lori,

până

ce deii

Sacra Cereris. Cic. de

(38) Proserpina după Augustină de Civ. Deor. IV. 8. dice
: Proserpinam prae-

fecerunt frurmentis germinantibus, —'dictam “a proserpendo, Arn6b.
Il. 33. Quod

sata .in lucem proscrpant, cognominatam' esse Proserp
inam: -Serpere, “proserpere
la Plaut. Poen. V. 2. 74, în înțeles de a se' șerpui, precum
sămânța întolţindi
În' pământă, se serpuesce până ese afară.. Preller p.i%43,
Pote'că Proserpina e

din Persephone

la Greci.p. 591. e identică cu Libera. Hartung
II. 83.

(39) Aci se înţelege s&mânţa care vr'o jumătate de
ană e în pămentii, adecă

la Pluto

şi răsărindă cu fiâre și fruetă, altă' jumătate

sa, dina' bucateloră.

(40) Liv. Il. 55. Pliniă H, N. XVIIL 3.4,

de anii e la Ceres, mama
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La an. R.:389 .pe lângă edilii (dela. Aedes) plebei,

s'au alesu. și

curult și aceștia, au îngrijit de bucate și de
ludii cerecali, daţi în on6rea Cererii, iară 1. Caesar a denumiti
dol edili plebei NOI, și

„aceștia au puriatu. grija,;ludilora cere
ali (41). .
. Serbătorea Cererii sa numiti Gerealia și a
ținuta —— după calendarele din timpulu Augustiloru —: optă dile, din
12—19 Apriliu, șii gina
de frunte „ca. sărbătorea vechiă a fosta 19
Aprilia, .
TI
„ S&rbătârea s'a. începutii în 12, cu procesiune
solemnă prin circu,
și. cu ludii, cereali, și în decursulu

s&rbătorii, plebeil se ospetau unii

pe alții, ca patricil la Megalesia (49).
„Edilii în
Gmeni,

19 luau

și cărora

Da

parte

la sacrificiu și în circii, ce se umplea de
li se arunca semințe, flori și deosebi nuci,
ca sim-

bolulu - vechiu alu : fructuosităţii mănose (43).
„ Astu-feliu, Cerealia
şi a agronomiloru,
ospetare

era o sârbâtore de primâvră a semeniătur
iloră
cari încununați cu frunze de cern săltaa
și la

cântau . versuri

trucă., Proserpina

întru

venerarea

a veniti. de la

Pluto

Cererii,

ca să Şedă

era

bucuriă

pen-

la mama. sa, și

acâsta. de bucuriă promite secerișu buni (44),
„„Avaţia trădătoriloră se confisca și dăruia templ
ului Cer erii, și consuliele senatului se depuncau aci, ca tribunii
plebei să le citâsca

și. poporul să, le sciă (45),

IN 18 ADRILE,
Tupiter

Vietor.

Lai Jupiter Vielor, eca și Qeulur mai înalta alu
votre,

Q. Fabia

(1) Liv.: 1 4. Pliniă H. N. XXXIV. 4. 9, Cie.
in Vecr, V. 14,
(42) Ovidiă F.L. IV. 339. Varro de reg. rom.
|. 2. (1. Gell. N. A. XVII

2.11,

Cereales cennac, adecă ospătare bună,
CR
(43) Fest. de Idolatria 10, Fest. p. 258,
pomenesce de sacrificii de porci de
aură şi de argintii. Orel. Inscr, Nr.
2493, Fest p. 147. Nuces initi in cereali
bus.

Tacit, An. XV. 53. Preller p. 486.
De
(45) Ovidiii F. L. 1V, 392. Claudianui de
raptu Proserpinae Ia Iul. Firmicu Mat,
7, p. 10. Preller p. 435,
(42) Dionis, VI, 89, Liv. UI. 55, Pliniă
XXAW. £. 9,
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Se

Max. Rullianu, învingetorulu Samniţiloră la an.
R. 457, i-a votata
întâiulă templu (46), şi mal târqiu îi sa edifica
tu mal multe.
Diua dedicaţiunii și serbătorii a fosti în' 13 Aprile
(47).
Unu „templu

a, seduta

de frunte

a fosti pe Capitoliă

în „trout, | pe. capii cu cununa

unde

„hupiter.

drtpla cu: figura . Victoria, şi încongiuratii de
victorii (48).

IN 13 APRILE,

Ea

Libertas e o

Mera

pe

ui

pi

„+

Victor

de arginta și de ceri, în

iz

tii

ți

,

ERE

îi

o

idei, ce stă în legătură cu. Jupiter Liber (49), cu Li:

| ber Pater, şi 'eu Libera; și Libertas la începul
ii a însemnată o vi6ta
bine cuvântat de deil fructuosităţii, o vi6ță
fară de grije, si desmerdată.

“Mat târgiu Liber las, după dieptulă publica, a fostii o ideă
contrariă selăviel, adecă libertatea” cetăţenilor, și în fine'a 'înseia
năltă scaparea de jugul

„potismu.!
Dina

irâniei și mai i alest sub împeraţi sciparea, dei dos

i
Liberlas” Sa

nehipuilă

cași o

femeia

frumosă,

ca şi Ver
nus, — şi templulii el a fost înnălțatu de '. Sempr
. ( rachiu pe Aventină, întru memoria eliberării multorii sclavi.
i
Sub republică « Atriuni Libertatis» a fosta unii locală
pentru vicța
publică, aci se publica legile și ordonaţiunile, se
emancipau sclavii,
și censorii își avea cancelaria| și archivulu,
Ia

Serbătorea pentru

dina

Libertas

Intro di cu a lui „Tapiter Victor (50)
(46)
(47)
(48)
teus in

Ovidiu IV.
Ovid. ibid.
Dio, Cass.
Kapitolio

a fostă în 13

Ani da Ar)

a

F. L. 621, Liv. X, 29, 42.
Preller p. 177.
IN
XLV,.17, La L, Renier inseript. Nr. 1890, Jovis Victor Argenhabens in' capite coronam argenteam querqueam. folior.

(49) Jupiter Liber se as&mănă

lui Dionysos

la Greci.

Jupiter

cu acestă pre-

dicatii vine în inscript. la Mommsen Nr. 3568. 3760. Orel. 2488.
Preller p. 173.
(50) Ovidiă IV. F. L. 621. Liv, XXIV. 6. s'a venerat în Roma
şiși Jupiter Li-

bertas. Preller p. 174.

.

ta

-
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IN

15 APRIL, E.

. Fordicidia Sail Hordieaia,
Dina

ellus e păinentulă

a

îîn “contriaritale cu cerula, și s'a numita

Mater Tellus (mama pămentuli), sânulu femeiescii și marmescii, carele
concepe

s&mânţa,

ca să

o

redea omeniloră
și 'Tellus e identică. cu „Lerra, Mater.

mentu,

Tellus (51) a fosta venerata și la olalta
care

se

reîntornă

cași

fruetă și nuătri-

cu Ceres, şi e grâpa

tote vietăţile, 'şi pentru

acesta

a

fostă

în

rugată

deodată și cu deil de desubtu și cu Manii (52).
„e6na dinei, Tellus are simbolele ce corespunda. agriculturel și economiei,

şi

ea e încă

(ina

concepțiunii

femeine,

a căsătoriei,

ordinii.

și a

o

Templului el la ridicatu consululu P, Semproniu în 268, ant. Cr.
In onorea dinel Tellus, ca mamei fructuatore, care lasă. ca s8menţa

să

resară

din sânulii

ei, să se

câcă

și să

dea

secerișu,

a

fosti o strbătâre vechiă, instituită încă de Faunu, ori de Numa,
din
ansa

secerişului

reu șia

fătării smintite „a burmeloru.

Serbatorea sa numiti. Fordicidia şi Hordicalia (53) şi sa. linuta în
15 Aprile.

.

„ Ponltificii sacrifi caz
mpa

c grea

diJinei Tellus

de semeni

o Vacă

și „anume

și 80 de părți în 30 de curii, ca
peniru stati și „cetățeni (54)..

din.

de felata care în “acestă
vacă 0

parte

pe

sacrificii de, espiare
EI

capitolia

și curățire

(51) Pe lângă Tellus a fostă o deitate Tellurno, ce se
dice partea bărbătâscă,

a dinel. Dionisiu H. VIII. 79. Preller p. 402. Hartung IL. 83.

" (92) Varro. L, L. V. 64. Haec enim omnes

denuo, quae dat cibaria. A. Victor Caes. 33

terris genles
in

peperit

Gallien : quum.

ct

resurnit

irruens vulgus

pari clamore Terram Matrem Deoscque inferos praecaretur, Preller
p. 403.

(53) Bos forda sâă bos horda înstinnă vacă de fătată,
'cu .vitelulă în fole.
Varro L. L. VI. 15. Paul p. 83. Fordicidis, p. 102.
Horda. Din aceste cuvinte nu-

inele sărbătorii, Preller p. 403. Hartung 1, 84.
(54) Ovidiă F. L. 14. 629, deduce

fordă din ferre —a

636, dice ca pentru t6tă curia se sacrifica
in Banati

însâmnă

o turmă de vaci,

deosebiti câte

purta, a duce, și lav.

o vacă. — Ad

horda
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Era dalina, că trăgeau vițelula nefetatu, mal nainte de a arde
mațele vitei în focu, și apoi ardeau vițelulu în altu “focu, până ce
se
facea cenuşiă. . Vestalinele păstrau cenușa; și 0 amestecau cu
alle
substanţe pentru curățirea poporului la sărbătorea Palilia.

IN 19 APRILE.
Aprindereea
Doi

Vulpii.

căsătoriţi din prejurulă Cârseoli au

batul lucra, pămentulu,

avută

unu

bună,

și bar.

iară muierea, cele de casă.

Copilulu loru a prinsă o vulpe, care adese. ori. pr&da puii,
și învelindu-o în paie și în f6nu, a aprinsu-o și i-a, datu calea,
iară vulpea a fugiti prin bucatele de la câmpu şi le-a aprinsu.
Pentru acesta o lege din Carseoli demanda, ca „tota vulpea prinsă,
să se
omoră (55). Acesta e mitului,
a
Ea
. "1
In 19 Aprile,, ca diuă de frunte Și din: urmă a cerealelori,
la ludii
cereali în circu legati faclii de coda vulpiloră, aprindeau
facliile, şi
pefugaă vulpile prin cireu, — ȘI asi-felu ce. a făcutu „vulpea cu bucatele, aceea se face adi cu ca.
Pa

pe urmă

Vulpea, şi aprinderea
suferi
roua

câmpurile
rece

vulpei e numai

semănate

său bruma

de

uni simbola la pâguba

şi plantele răsarile
nople

umedesce

ce o

pe acesti

timpi când

vegetațiunea,

și urmeză

ferhinţela de s0re, de se aprindu. "bucatele, adecă capătă. rugină.
| „Act. e timpulu stelei cânelui,

căreia i se atribue influințla
a aprin=.

derea bucatelori şi sărbătorea e, ca să, se« amâne totii răul (56).
IN 21 APRILE.

Palilia mat tari ii şsi Romain,
„Italia încă de la începuta a fostii deosebi ț6ra . crescerii de vite, a
(55) Ovidiu F. Li 1V. 679. Nam vivere e captăm. nunc quoque lex volpem
Carseolana, vetat.
i
(56) Preller p. 437. Vulpea: e simbolul flamet, Așa a făcută Samson
cu câmpurile Filisteiloriă, şi însemnă curățirea religissă 'prin foci a semănătur
iloră. |.
A. Hartung 1. 132,
'

-:
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Pi

pâșuniloră. de vite şi a păstoriloră,
cari
: se
dintr'o.parte
Până

nu

mutau

în. alta.
Sa

întemeiată

agricultura

cu turmele loră

și nu s'a desvoltată

viaţa po-

litică, — viaţa, păstorâscă. a fosti” viața
poporului, dar acesta și mai
lârdiu avea întâistate,

domestice (57).
Vi6ţa acesta

vara umedă,

pentru

că agricultura

a

nu putea fi fară de vite

a păstorilorii. latini,. și-a aflată pentr
u iârnă și primă-

unu locu de

scutu

acolo, unde mai

târdiă s'a zidita

cetatea Romei. — Loculă unde Romuli a încep
utu fundarea Romei,
mai
târdiu s'a dqisu Roma

quadrata, în prejurulu muntelui Germa
lus

(muntele -gemeniloru) pe unde s'a arăta
t și

a lui Faustulu (58),

i

e

colibele lui Romuli şi

-

- Aci pe celi-laltu munte sta ales loci
pentru colonia cea mai vechiă, s'a înconjuratu cu brasdă de aratr
u, și s'a numită Palatium,

iară muntele întregu s'a chiămatu Palat
inus, punctul centrală alui
religiunii păstoriloru, şi alu tuturoră tradi
ţiuniloră' şi instituțiuniloru
romane, la cari se referă reminiscințele
cele mai vechi ale Romei.

Palatium își deriva numele sân dela dina Pales.

Pales (59) e dina

păstorilor,

a susținerii

şi

sporirii

N
precum

a

nutrețului și a pășuniloră viteloru domestice,
deosebi a' oilor. Ve(57) Varro de reb. rom. |], 1. 9,
dice : «Românorum

vero populum

a pastotibus esse ortum, quis 'non dicit? quis
Faustulum nescit pastorem fuisse nutricium, qui Romulum et Remum educavit
?'non ipsos quoque fuisse pastores, ohtinebit,
quod Parilibus potissimum

condid: ere
urbem,. |. Preller R. M. p. 364, 1.

A. Hartung Die Rel. der Răm. II, p. 149,

(58) Preller p. 701. Hartung 1. 302. Becke
r Hand), der. rm. Alt. 1. p. 105,.
Coliba lui Romulă: a fostă în formă cum
faci păstorir coliba până pasc turma pe
ună loci, şi mal târdiă coliba a fostă
păzită de preoţi, şi întru memoriă

s'a susținută multă timpi. Fabius Pictor
. Dionisiă I, 79. Hartung L. 303,

(39) Pales a fostă dină considerată deosebi de
femeina. Pales dea est pabuli.

Hane

alii inter. quos
Varro,

masculino genere vocant,

ut hic Pales, Virg,

Aen.
II. 297. Serv. V. Ge. III. 1. Arnobiă Sat.
Ii. 40. Pliniă în list. Nat. XVII, 72
dice că Pales și Palea, din începută a,
însemnată nutreții pentru vile, adecă
paie, plâve. Scrutările filologice mar târdiă
ai aflati că Pales se deduce din

rădăcina

sanscrita

pd,

ce

îns&mnă

a

susține, a

apăra, de. aci

palayami

a:

|
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nerațiunea
în Laţiu,

dînei din Palatinu (60), s'a lăţitu nu numai în
Roma, Și
ci și departe peste Italia, pe: unde numai sau
crescuti

vite domestice.
i
Pales a fostu toti-de-o-dată și dina fundatore și ăperatore
a Pa-

lațiului adecă,
Roma,

a întâiei

a deveniti

colonie pe muntele
și dîna fundaării Romei.

Palatină,

și redicându-se

Pales a avutu coznume de Pastoricia (61), Rustica, Silvico
la (69),
Matuta (68) cu referință la viaţa păstoriloriu, și cogmunele
Magnă (64);
Veneranda, Cana (65), (irandaeva (66) cu referință la fundar
ea Romei.
Serbătorea îniru reverința dinet Pales s'a numita Palilia
(67) și
Sa

ținuui în 24

Apriliu

(AI Kal. Maj, ), și serbătorea; a fosta privată

şi 'publică (68). .

e

a

„Cea

privată s'a referat mai numal la: viaţa vastci
cata și la: gatinele
poporale, iar cea publică deosebi în Roma
la diua' fandării Romei şi

a statului romanu.

-:

Di

Da

A

a

ea

E

păzi, pândi, şi e rădăcina comună pentru pa-sco, “adecă
paseu: “zăcut și zăv (de

de turme)

ba şi pân-=stăpână

la slavi se deduce tolii din pâ: Curtius Gr.
Etym-

|. 245. Preller R. M. p. 366. Hartung II. 150,
(60) In religiunea romană

IE

se mar pomenesce

o-dină

|

Palatua, dina apărătâre

a Palaţiulur. Acâsta se crede identică cu Pales,
anume ună predicat ală cr
Palatua, a avută preotulii săi propri «flamen palatua
lis» şi Sacrificiulă pentru
qină s'a numită palatuar. Preller p. 365.
(61)

Pastoricia la Floru Epit. [. 15. Schol, Ver. [II,
1. 78.
(62) Rustica Silvicola la Ovidiu F. L. IV, 74.

(63)
(64)
(65)
(66)
(67)

Matuta Ia Mommsen
Magna, Virg. Ge. Ul.
Ital. Theb, VI. 1.
Nemesiu Eclog. . 68.
S'a numită și Parilia,

quater memorant

habuisse

Dial. Ital. de josă p. 273. -.-:
1. Veneranda 294.
|
Preller p. 366,
Ovidiă F, LIV. 721. Parilia poscor. VI. 237, Dena
Parilia

Romam.

Pleiadele, cari sb arăta în primă

veră dela ver sai numiti Versiliae și Sidus Parilicium.
Plin. H. N. XVIII. 26.
246. Fest. p. 372. Uni deducă Parilia dela parlu pecoris,
a nasce,a făta, pario,
de unde avemii și nor părinte, dar e din Pales pentrucă Palilia
și Parilia e srămutarea

lu | în r, caşi în Lemures,; Remures.

(68) Schol. Pers, |. 72, Varro sic ait: Palilia tam privata, quam publica”
sub,
et est genus hilaritatis et lusus apud rusticos.
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De

cultulu

dinei s'a (inutu, că în dina

acâsta se afuma cu o meste-

cătură. din sângele calului de „Octombre (o s&rbăt
âre) preparatu de
virginile vestale cu cenușa unui vițelu nefetatu, și
arsu la serbătorea

Fordicidia

și din postaia

de pasulă, și se stropiau

cu apă sânţită,

ce

se credea că are. efectu de curățire religiosă.
Ii
Dinei se aducea de jerifă o turtă sau, pogacia
de maălaiă măruntu,

ori de pisatu şi o cotariță plină de acesta,
pe urmă de mâncare și lapte câlduțu de
crificiulu

de sânge,

ca la serbătorea

precum
dre-ce

pentru

îi plăcea

nu

dinei,

era ierlală

sporirea

sa-

şi” bine-cuvân-

s

tarea, animaleloru. domestice, să nu, peră nici
una din ele (69).
„Adi mai de multe ori se dicca astu-feliu de
rugăciune (70); «Bină
Pales! dăruesce spori vitelor, asemenea şi
păstorilorii;. ca să iasă

din stânele

mele, lipsa rempinsă, și dacă-am păscutu pe
câmpi sacru,

sai am ședutu sub arbore sacru,
șune

de pre

pământu ; dacă

am

și dacă Gia nesciindu a rupti păintrati

ochilori noștri au fugiti nimfele,

în gaiu

opriti,

și dinaintea

şi qeulu jumâtate țapu, dacă se-

cera mea a despoiati dumbrava! de ramuri umbrâse,
unde diei bol-

nave i.sa dati frunde din coșară, dă, iertare
a cădutu

grindină și mi-am

adăpostitu

oile

vinei mele!
sub

unu

și

templu

când
dela

(eră și am turburatu laculă nimfeloru! să nu
luaţi în socotință, că
oile mișcându unghiile, au turburatii apa!
'Tu dină! “îmblândesce
pentru 'noi isvorele, și deităţile isvoreloru,
pre dei împrăștiați prin
intrega dumbravă, nu lăsa ca să vedemu driade
le, nici scalda Dianei,

nici pe Faunu

la amiadi,

când

odihnesce

pe câmpă,

|

<Mână departe bolele, să fi sănătoși Gmenii
şi turmele, să fiă și

cioporulii apărători

de cânt vigilanți,

puțini,

mânatu

de câtă am

diminâța,

fă ca sera

să nu readucu mai
nici să gemiu, readucându lâna

Giei, ruptă de lupă. Indepăriâză fomea rea,

ierburi și frunde să fiă

de prisosti, și apă ca să-și scalde încheieturele și să bee.
Ugere pline

(69) Et observatum deinceps, ne qua. hostia Parilib
us caederetur, ut dies iste

a sanguine purus esset. Plutarchă

Roma

C. 12, Hartung

IL. p. 151.

(70) Tradusă din Oviditi F. L. IV. 747-775. Mat este o rugăci
une la Hartung

p. 181, dar se vede a

fi estrasă.

Pentru

identitatea

adi la noi, o publică întregă după Ovidiă,

ideiloră din ca, în cele de

|

|
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se mulgu și cașulă se aduca arătă
(bani) şi să de€”

cirgere de zerii
limpede prin împletitura (strecurătore)
rară. Berbăcele să gonâsca, și

dia semânţa concepută să o 'redee,
ca în strunga' mea-să am ' mulți
miei; lâna să fiă mole ca pe nici O
fetiţă: să o sgrabele, şi încoridsă
pentru - mânile tinere! Ce me rogi,
să se întâmple! şi noi dinei
Pales, dâmnei păstoriloră, în toti anulu.
îi facem o tură mare 13
- Acâsta dicea' păstorul de patru ori
“întorsu spre răsarită , Și pe
urmă în
ou
roua

viă își spala mânile.

,

„Păstorii în zori de diuă săturând
u oile, faceau' pregătirile: pentru
curățirea religiosă a oiloră. . Spre
scopului acesta stropiau' cu apă pa
mentulu

la strungă și pe urmă îli mătu
rau cu: inătură:: de nucle, și
înfrumuseţau Strunga cu frun
de și ramuri, și usa“ înzestra
tă 0'-aco-

peria cu 0 cununi mare. Atunci.
fac
fumu
ea
vână
u
tosu de: sum:
pore, şi Gia bălăia în cuprinsulu: fumu
lui, - +. ii

Pe: vatră se făcea focu din ramu
ri de rosmarină, - bradu,'olivu
şi
dafină

(lauri), și daca acestea pocniau lare;
se: credea ''de: săimriii!

bunu. Asemenea făceau şi pentru oile
cedin.
lestaul
: ui 71).

Osptarea cu mâncări şi băuturi 'se
ţinea: afară 'la câmpu pe loca:
ierbosu (72), și se bea şi o amestecă
tură de lapte cu musti TOȘU, și'
„Ospălarea era urmată încă de
o cu rățire religiosă prin focu, anum
e ::
se.

făceau porşori de fâna și paiă

sau de târși, se 'aprindeauși între
sunete de chimvale și de fluere
se mâna turma 'de trei-ori: peste
focu'
şi pe urmă
și păstorii sariau

de

trei ori peste 'focuu! Toţi 'se
petr

eceaii cu bucuriă; pentrucă păstorii
: beau ' şi cântai''maltă;și făceau.

multe vorbe despre sărituri,

de -dre-ce înainte 'de' săritură

și “după
aceea se bea şi se cânta (73), ne
i ii ti
ui
“Despre petrecere se afla şi aceste (74):
umeau de vinu cânta pâsto-

rulu serbătârea

sa Palilia. Acuma

voi

lupilori

vă ţineţi departe

de

(71) Ovid F. L. IV. 785—744. Ilartung IL. 154 pune,
lângă ateste şi tămâiă,
|
|
|
|
| i
E
SR
(72) Propertiu IV, 4 75, Tibullă 1.5, 87,
Sa
Sa
(73) Ovidiă L. F. IN. 725-780, Dionisiu 1. 88, Virg.
Georg, II], 4.
(74) Tibullă 1V. 5, 87. Hartung 11, 150,

Preller p. 367.

dariem JMitol, 7,

9
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strungi. Elu aprinde acuma după datină. porşore mici de târși, şi sare
peste flacăra

sântă.

Matrona

tata „de urechi și-la sărută.
zescă

nepoţelulu,

cuţi.

In „on6rea dinel, Omenii

umbra r&cor6să
"umbră

și pe
a. unui

din, hainele

nunată și pocalulă
Palilia,

nu numai

lori

devine

Moşului

lângă

nu-i

gângăeşce

se aruncă

arbore vechiu

sau

și-lu înzestrâză
sârbătorea

feciorașulu

de

E încu-:

loru.

în Italia, dar cu tim-

el și a statului romani,
s&rbâtore

Roma

cade

păstorilor și a poporului rusticu,

pulu, în Roma, prin crescerea
multu

unde:

împletite.

plificată devenindu mai
și începutulu

cu cela mi-

pe icrhă,

cu non

pe

să pă-

își facii acoperemântu

ci şi ca sărbătorea fundării, Romei s'a lăţita

Romei.

apuca

cade cu greu ca

anii sei vechi
tineri

ce stă înaintea
ca

născâtore,

politică,

s'a mai

cași diua

nascerii

statului romanu.

prin : Dea
a fosti personificată

Roma

o

dină

am-

eroină

,
ase-.

menea Minervei, Roma vechiă, după tradițiunea Romei și pe Capitolia s'a, aflatu statua. ei (75).
Catulu

a ziditu unu templu lui Jupiter Capitolinus, carele în drepta

sa ținea pe Dea

Roma (76). Iadrianu a ridicati în Roma unu templu pentru Dea Roma.și Venus Genitrix (mama poporului romanu)
aprope de arculu triumfalu alu lui 'Titu.
„Acestă templu. „(templum Urbis) a. fosta dedicatii în 21 Aprile, aşi. sârbătorea qinei Romei sa numiti
deca la Palilia,

Romaia.

„Juli „Cesare pentru .qîna Romei. a întrodusu cursă cu cal, sub
Adriani
s'au; ordonată
:
procesiuni,— și în cireu, ludii circensi (77).
„An alle părți ale imperiului,

s'a veneratii

Dea

Roma

încă:

şi mai

de multi, și sub -Augusti împăratului, cu acesta la olaltă, și au avutu s&rbătoreşi ludi comuni, p. e. în Neapole s'a disu Romaia Sectg
ee

(75) Orel. Inser. Nr. 3674,
(76)! Set. Oct.'94. Dio Cas. XLV. î. La Kohler Gesamelt. Schrit,

ut. p. 26,

August şede pe ună tronii cu Dea Roma.

77) Athen. VII. p. 364. Eckhel D. N. VI. p: 501. pe
fostii «Urbs Roma Aeterna.» Orel. Nr. 1776.

numit lur Hadriană a
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basta,

adecă : ludi Romae

et Augusti 78).

Ba

Dea

Roma,

venerân-

du-se și prin Greci a avutu temple chiaru şi în Asia Mică (79).

IN 23 APRILE.
Priora.

Vinalia

A.

_Vinulă culesti de cu tomnă se lasa. să se cocă și curețe și numai
în primăvară

seîncepea

a se bea din ela.

Mai înainte de a gusta cineva
daru

de vinu

într'unu

din

a

vinulu stu,

vasă numiti:

calpar,

Rae

dedea lui „Jupiter

și darulă

avea aseme-

nea nume.
Pentru

începerea

ora în 23 Aprile

gustării vinului,

se ţinea s&rbătorea Vinalia pri-.

și gustarea acâsta a fostu și în, templu (80). (Veqi

11 Oct.).

i

IN 29 APRILE,
B. Venus:

Legumenarii

și grădinanii în 23. Aprile șiși-au. ținuta

sârbatâre cu

solemnitate,în pâduriţele. dinelori Venus, Mureia,. și Libitina (81). „i
„Mai, târdia sărbătorea acesta. a. fostu deosebi în onrea Venerii;
Volgivaga, și ai serbat'o femeile. prostituate, can veniaă: cu cunune.
de mirtu şi rose pe capu

Erycina,

Venus

la templula

votati de. L..

Portiu Liciniii n 184, şi dedicata în 181. ant. Cr. (82).
(28) Ună

templu

şi preotii alu

(79)

D. Rome

Tacit. Ann. W. 37. Liviă Lu.

Hartung Îl. 173.
(80) Pliniă XVIII. 2

şi

a ur

August in , Oscia, Ora.

.

|

Nr. 7472. 7174.

3. p Victor. reg. „urb, A Preler

şi 29.

Ac

p.| 708.
|

a

a
ne gustabat

quidam

novas

fruges aut

vina

antequam sacerdotes primitias libassent.. HartungII, 36. Ovidiă F..L. IV. 863,
o
,
Vinalia. Kal. Mafi. și Praeneste. .
(81) Kal. Capran.
Murcia.

Fest.

p. 265,

pune

sacrificiă pentru

Iară Plularchi

inesce Vineralia, și spune

Venus

Quest. Rom.

la circulă Maximă
45, în loci de

adecă la

Vinalia nu-

despre daruri de vină la teinplulii Vineril. Asifelă

se

înţelege cum de sacrifica vină noii lut Jupiter şi dinel Venus. Preller p. 388.
(82) Ovid. F. L. IV. 125. Nec Veneri tempus quam ver eral aptius ullum, vere
nitent terrae ete. Verr. Flac. in Fast. Praeneste,
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„IN 25 APRILE.
A. Robigalia. |

A fosta o deitate Hobigo, după unii Robigus (83)
s'a veneratu încă

din vechime

și în apropiarea

Romei

a avutu

pădurița

Robigo a fosti preste câmpiile cu bucate,
gina, aprinsura

bucateloria, 'și de la ca 'se- “cerea

ruginei.
Cu Robigo se venera
Numa

ari

fi întrodusu

“prile (85).: "Economii

ajntori

în contra

Mars și Flora la olalta (84) și încă regele
serbătorea

se rugau de acâstă

nei, cruțarea

sa.

şi ei i se atribuia ru-

semenăturiloru

hobigalia,

dină pentru

cocătâre

ce se
apărare

și pentru

puriloră și a păcii (86).
În diua acesta în pădurița

lui Robigus

ținea în 25
în contra

A-

rugi-

binecuvântarea câm-

(cinci mile de la Roma pe

calea Claudia cătră Nomentu) flamenii sacrificau tămâiă
, vinu, o Giă

şi cățele: cu: p&ră roșu,

ca sacrificiu de espiare,

Romei s'a: humitu catullaria. — Acuma
nelui, care

se credea inimica

era timpul constelaţiunii câ-

bucatelori,

crificau căţelele roşiiA 67). După sacrificiu
mari și mici (88).
(83) Robigo

se deduce din robus, identică

şi de aci o porta a

și pentru

împăcare

se sa

s'au! ținulu ludi cursori
i

cu zufus

ce

însâmnă roşu. Din

tohus e aI roibă, cală roşeatii. Grânele dacă se brumeză
, și pe
ferbinţâla s6relul, se aprindă, roșescă, ruginesc
ă,

urmă le arde

(85) Tertul. de Spectac.5. Post hune Romulum Numa
Pompilius Marti et Ro- ”
bigini fecit. Varro, R. R. [. 1. 6. quarto Robigura'
ac Flotam, quibus propitiis

neque rubigo frumenta atque arbores
p. 379. :

corrumpit. Plin. H. N. XVIL 29, Preller
|

(85) Kal. Maf. Praeneste, Paul. p. 267,
(86) Verr. Flac. la Fast, Praen.

|

Feriae Robigo

ne Robigo fiumentis noceat.

via claudia

ad

milliarium

Y

(87) Paul p. 45. Catularia porta Romae dicta est, quia non longe ab ea, ad

placandum

caniculae sidus, frugibus inimicum

(88) Ver. Flac.

rufae cânes

immolabantur.

in F. Praen. Sacrificium et ludi cursoribus maioribus

busque fuit. Ovidiă F, L. 1V, 905. Preller p. 438, Hartung
IL 147,

minori-
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Vi

IN 25 APRILE.
B.

Serapia,

„In 25 Aprile a fosta şi sărbătorea

5 Martiu) (89).

Serapia

ae

pentru

Serapis .(vedi

IN 25 APRILE.
C.

Tinerii

desfrânaţi.

De la alia Cesare - încâce, tinerii destrânaţi
+ și-au [inuta serbâto-

rea lori în 25 Aprile la templula

(seg vinalia priora) (90).

Venus

Erycina, lângă porta colina,

IN 28 APRILE,
Vesta în Palaţiu. |
Augusta împeratulu,

dupa

ce a fosti alesu de

a înstitaitai unu cultă nou alu
în “Palaţiula stu,
„fel de culta

căci după

în aapropierea

Pontifice Maxim,

Vestel : și alu Penaţilori împărătesei

datina vechiă era de lipsă să aibă astsa.

In 28 Aprile a fosti s&rbatârea

dinei

< Vesta

diua fundarii cultului er (edi 6 Martiu) (91).

in

Palatio»

ca în

|

„IN 28 APRILE.
-F orala.

Flora e dina de origine vechia italică, şi a -fostă
venerată. între
dei lul T, Tatiu și deosebi în Italia de mijloca.
Flora e dina- fori(89) Kal. Farn. rust. însâmnă adi: : Sacruim Praria
e item serapia, Kal. Const,
în 29 Aprile. Serapia. Preller p. '730;
(90) Verr. Flăce. in Fast, Praeri. la 25 Aprile.
Arnob..-1V. 7, Serv. V, AL
720. Venus militaris, quae castrensibus Nagitis
praesides et puerorum stupris-

Preller p. 396.

(91) Ovidiă F. L. IV. 949; Ver, Flac, Fast. Praen. Preller
p. 549,
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lori

şi

a înfloririi,

ceva, tote
multă

sunt prin

venerată

ori

unde

pe câmpu

şi

pe

munte

puterea. Florer (92) și pentru

cași Flora

Mater,

mama

de

de vegetaţiune (93).

înfloresce

acâsta

primăvară,

a fostu

şi născâtâre

„Floa ra
fosta și dina înfloririi tinerețelora, a speranţei bună a femeiloră, astfelu în parte în ințelesuli Vinerii. In înţelesulu poporaliă
„a, fostu asemenea dinelori pământului roditorii (cași Acea Larentia
a țarinei Romei) şi cugetată

ca'

0

meretrice

plăculă

tuturora,

for-

mându-se în înţelesulu acesta mai multe mituri despre ea (94).
Flora a avutu .o lună propriă la poporuli Sabină, Marst, şi Samnibu,

sa

numita

Flusare, „Și luna

a corespunsi

în primăvară (95).
Unu

templu

i-a fosti pe Quirinalu,

timpului de înflorire

altulu lânga

Greu Maxim

Numa

« și

i-a pusă preotu propriu, -flamen iloralis (96).
Cultulă Florei a fosti vechiu, dinainte de T. 'Tatiu,și în limpulu
când bucatele înfloriau, “şi economii: aveai frică, că bruma și rugina strică florile ;:vegetațiunii,

aduceau. sacrificia pentru Cina plăcută,

carea în t6tă Italia a avutii o serbătore plină de veselia și de glume(97).
Soibătorea Florei sa numită Floralia, și s'a ţinuta 6 dile, din 28
Aprile până în 8 Maia.
(92) Ovidia F. L. IV. 945. și V. 201, Lact. L. 20. 7, Deam Anxerunt esse quae
floribus praesit,

eam

oportere placari ut fruges cum
.
-

arboribus aut vitibus bene

prospereque florescerent.

(93) La Martial V, 22. 4, Rustica Flora. Lueretiă V. 37. Cic. in Verr. V. 1£. 36.
Flora Mater. Arnobii IIL. 23. Flora illa genitrix et sancta.
(94) Lact. 1. 20. 5. Flora quum magnas opes ex arte meretricia quesivisset,
populum scripsit heredem certamque pecuniam reliquit etc. Preller p. 379. Inţe-

lesulii e că multet lumi îi place de flâre, pentru 'acâsta ca e meretrice ; după
flore urmeză

bucate, prin ce
mulți bani poporului romană,
(95) Mommsen

câștiză

bani pentru acesta după

mârte

ca agronomi.

a lăsati
|

I. N. Nr. 6011, și Dial. ]t. de josi p. 339.în inscripțiunea. din

Furso din 38.-ant. Cr. e <mense Flusare» în cea, din Amiternum 'ală. Marsiloră
e «mesene Flusare». Orel. Nr. 2488.
!
(96) Tacit. Ann. II, 49. Varro L. L. VII. 45. Mommsen

|
Nr, 5192.

(97) Ovidiă F. L. V. 331. Lucretiu V. 13, 93. Pliniă 'H. Nat, XVIIL 29, 68, :

|
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La începutu a fostu numai o di, în 28” Aprile, “că
templului Florel de lângă Circu

rerii.

fundărit

La an. R. 516 (238 ant. Cr.) i sa întrodusi'''și Judi Mlorales,

carii din an. R. 581
cești ludi, sărbătrea

sau ținutu regulatu în totă: anul; și prin ai
s'a lungitu până în 3 Maiu (98), și în. timpulu
natura a îndemnatu la bucuria, și pentru a=

acesta de primăvară,

cesta petrecerile au fosta voiose.
In 28 Aprile
înfrumuseţată

-:

ii

ușa palatului umperatăseri
cu cunună

de ceru,

dafin (arbure de laur) (99).
“La

diuia

Maximu, în apropiarea templului Ce:

Floralia ' 6menii

flori, și la mâncare

se

alu lut

Augustu “a fosti

și” la: tota bora

.

::

încununau,

se punea uit

i

i

și-și 'înfrumuseţau ”uşele cu

se împrăștiau : flori! pe masii (100), și emciele

se îmbrăcau. e pistrița.

Di

ein
se

e

sasaroni IN MA.

FI

oul

e ăi

IN 1 MAD. N

ai

A, Maia și Bona Dea
N

Maia. e ;0, dină care dă
tore,

0 din

promovâtdre

E

a

îmmărire,
și bine

NI

a

îmmulţire

eo

RI
IEI VE:

Vegetaţiunii crescă-

cuventătore a câmpului, și în ru

găciunl. sa disu «Maia Vulcani» și Maiesta, muierea, deului Vulcană;
carele asemenea e den bine-făcetoriu și fruetuătoriu de natură. :Astfelu Maia (1) în luna lui
naturei, împreunată

tul verei.

Maiu

e puterea înviătore
și: însuflețitore- a
cu focul sorelui, ca să producă Norea $ şi: “rue-

ii

|

i

e

ti

(98) După Velleiii Pat, 1, 148, şi Pliniu ibidem, "Floralia 'S'a întrodusii
<ex Qra-

culis Sibyllae ut omnia bene deflorescent». Verr. Flace, in Fast: Praeneste. După
Mommsen Î. N. Nr. 698 Flora a avută circulii săi. Ovidii F. L. V. 185. Incipis

Aprili, transis in tempora Maii alter te fugiens, cum venit, alter. habet.
(99) Ovidiă IV. F..L. 953.. Preller p. 382. Hartung II. 141.

(100) Hartung Il. 142,

ii

iz

. (1) Tusculanii aă avută dei. de primăvară pe Deus Maius, şi pe Jupiter. Maius
asemenea deă'de primăvară, şi cu acestia s'a veneratăşi Maia. Macrohiă Sat, I.
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ONORA

Bona

Dea

e deitate de pământu, eo qină a - femeiloru și conși e depinsă cu: 'sceplru în mână, pentru ce & dină
regină .. „ași. Juno. — Maia. se 'dice a.fi ună predicatii pentru
Bona
Dea,:: Și asftelu, sunt. identice chiar și cu Fauna, ce însemnâ
ză,. bună,
cepțiunii femeine,

blândă (2). ;

a

In. temmplula qiner. Bona Dea, o: loză de viă se înfașur
a. pe lângă
capulti idolului ei, unu vasă cu vinu setea lângă
ea,:şi se . vedea

unu ş6rpe. sântu, şi în templulu

ei se păstra totu. felulu ' de erburi

lecuitore,, ce le împărțiau ;preutesele dinei între;
morbose. .
Bona Dea se dice fata lui Faunii, și virgina care
nici când

părăsitu, chilia. sa, nici când

a.;v&duti bărbata,

dutu,pe ea, și. pentru

nu, era iertatu,

templulu

ei, ca să sciă

acesta
si

si pomenâscă

şi-a

nici barbatu o a ve-

ca bărbaţii 'să: intre. în
numele el, şi. nimenul să

spună numele ei, pentru ce sa chiămati nepomenita (3).
In alte mituri Bona Dea, identificată cu Fauna și Fatua, se
dice
muierea lui Fauni, și- e nimfa (dina) de pădure, adecă totu
de vegelaţiune,

fructuatore și concepălore, și totii de-o-dată a fosti eestatice mișcată și râpilă sciitore de farmece, l€curi, și de
cunoseinţe

ascunse, (ca și Circe, Medea, Heeate) şi. pentru acâsta s'a numiti
și
Fatua cu înțelesul de profetica, prespunâtore (4) cași Fauna.
” Saerariula- vechiu

a 'dinei Bona: Dea a

fostu în

Roma: pe costa

12, 17. Maius” și “Maia sunt şi la Latinir vechi Fest. p. 134
"Mercheel în Ovid.
F.:L; p. 79. Preller p: 142. Orel. Nr. 5637, Maia, Maius,
6 dintro rădăcină cu
maior, magis, și însâmnă may mare, adecă îmmăritoriă. Dela
Maia Maius îşi
irage. numele lună Maiă. Preller p. 351. Hartung IL. 110,.
„+ (2) Maia e predicatulă de la Bona Dea, sunt dine de pământi şi identice
cu
Fauna (= Fatua) după Macrobiă Sal. [. 12. 21. Auctor est Cornelius Laheo
huic
Maiae, ie. Terrae, Aedem Kalendis Maiis dedicatam sub nomine Bonae
Deae, et
candem.. esse Bonam Deam et ; Terram, . . . hanc eandem Bonarm
Faunamque,
et..Opem et Fatuam pontificum libris indigitari. Preller p. 351. Hartung
II, 11].

„(3) Serv. V. A. VIIL 314. Hie Faunus habuisse filiam dicitur omnium
castis.

simam,

et disciplinis omnibus eruditam quam quidam, quod nomine
diei prohibitum fuerat, Bonam. Deam appellatam vollunt. Cic, Harusp, C. 17.
Preller p. 353.
Hartung 196,
(4) Martianu
patam

Cap. I1.» 167. Lactantiu Ic, Quam Gabius Bassus Patuam. nomimulieribus, fata: canere consuevisset. ut Faunus viris, lus

.tradit, quod
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muntelui

Aventinu,

într'o păduriță,

unde

Remu

a privita: la păsâri,

Claudia Vestalina

la 1 Maiu, ca qiua

iară templulu a fostu peste păduriță (5).Templulu

acesta, Pa. sânțiti

de .sârbătârea 'vechiă a. Maici și Bunei ine (6).
„Livia,

maierea

:

lui Augustu,

de aci s'a qisu «Bona
plulă în altu. locu, dar

Dea

a reedificată. unu templu alu inei, și
Reslituta ;> iară Adrianu i-a.: pusă tem-

toti în acela prejura:
DEI
La sărbătorea acesta Flamen Vulcanalis a
făcutu sacrificiula pen=
tru Bona Dea, și femeile erau încununate
cu loză împletită, Şi. "se
pelreceau în "veselia.
Mărirea
târdii

dinei se vede din: predicatele Sancta; Sanetissimă,
și mal
Coelestis; și Juno si Magna Mater încă
se 'numescu Bo-.

nae Deae (7).

II

Rae

a

IN 1 MAILU,

ial

N

aa

| LB Laralia.

|

|
PI

i

Lares (lar, ris) în sensi generali însemnă: spirite
le bane, ale pământului, în sens proprii însâmnă «Domni» și
sunt „asemeni cu

eroii (îipwz6) Grecilora (8).
Lares

după

sensulu

SI

generală

sunt

Manes

tin. XLIU. 1. Fauno fuit uxor nomine Fatua,
uae
pleta, velut per furorem futura praemonebat.
unde
fatuari dicuntur, Preller p. 439 și 333.

(9) cari

specialminte

assiduo

spiritu divino imadhuc, qui inspirari solent,

(5) Gell. N. At, XII. 23. Varro L. [. V. a.
(6) Ovia. F. L. V. 155. Cic, pro Domo 33, 136,
Macrobii Sat. 1 12, a.
(7) Mommsen Inscript. Nr.. 4608. Orel. 1523, Sunt inscrip
ţiuni şi pentru Venus

şi Phosporus

cu

predicatulă

Bonus

Deus,

Preller p. 356.

Hartung Il, 110. 196.

(6) Lares compitales traduși heroes pronopii la Dion.
Hal. 1V. 2, Plutarchă in

Serviă Tulliă. Quest. Rom.
truria Lars

10. traduce lar familiaris cu. heros Vikouros. In E(lartis) era unii predicatui pentru nobilii de frunte,
p. e. Lars Por-

sena. Liv. Il. 9. Preller p. 72. Se vede a fi însemnată ca,
şi ad! lord la „englesi,
ce se deduce din lars, Lar se află adi-ca nume de familiă
la noi, anume a, can-

torului gr. cat.. din Macou. .

„ 49). Non. Marc. p. 66. Manum

.

,

)

..

.

dicitur clarura, Inde volunt etiar Deos Mtanes,

manes appellari id est Lonos ac prosperos. Preller
p. TB

Si
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—

sunt sufletele curate .și bune ale.'re pausaţilora, și lares ” cu manes
se dicu asemeni și cu genii (10).
La Latini lares (şi lases) sunt numai spiritele metamorfisate, genii
apărători
mal.

ai

târdiu,

caselora,
la

eugetați

Romani

strămoșiloru.și moșiloru.

de

fericiţii din

timpulu

lares''.au

fosti

— Ast-felu

Lar e ună concept

spiritele

vechiu ; și

transfigurate.
ale
ideala, căel

p. e. Larulu familiei, a casei se privesce de urdirea și spiritulu
și geniul
aperătoriu

alu casei și a familiei,

şi nu de sufletului

din. casă (11), :
Și mal

târqiu,

împărțindu-se

ale celoră buni după morte
„însă larve (19)..
Așadară

larula

spiritele

sau

familiei

Omeniloru

unui
în-bune

numiti lares (ari), ale
Dea

(lar familiaris)

e

repausatu
și rele,

celoru râi

spiritula apă&rătoru

alu

familiei și casei, și pentru acâsta se numesce <Lar Pater» și însemn6ză și însăși casa, locuinţa (13).
Atrii se numia, chilia unde se aduna și mânca familia, și în atriu a fosti
rilori

vatra pe care au stată

(ca şi a penaţiloru)

iconele

cioplite din lemn

cu toga încinsă în

susi,

a la-

și cu toneriuţe

ori canna în mână (14), veneraţi cași deii casei.
Stăpâna casel și a vetrei avea datorință de a' se îngriji de larulă
” (10) Censoriu de D. Nat. 3. Eundem
moriae prodiderunt.

Serv. V.

A.

esse genium

esse quos veltustas genios appellavit.
(11) Graniă Flac. in libra ad Caesarem. 'lar
Preller 71.
!
(12) Apuleiu de Deo Socr.

romanos

ex lare

multi veteres me-

qui putent

Manes

cosdem
|

familiaris

ct

genius

generis.

i

p. 152, Aug. Civ. D. IX. a.

Preller p.:487.
” (13) Plaut. Mere. V. 15. Dii Penates meum
Maerob,' Sat. II. 7. 3. Eques

ct Larem,

INI. 63, Sunt etiam

Martianu Cap.

parentum fumiliaeque Lar
egressus "meo,

Il. 155,

Pater.

domum revertar

mimus,
(14) Varro la Non. Mare, p. 531, in foco larum familiarum. Plin. H. N. XXVIIL.
20. 81. focus larum, quo familia convenit. Serv. V. it. |. 726. et ut ait Cato, et
in atrio et duobus ferculis epulantur antiqui. Schol. Horat. Epod. 11. Iuxta focum dii Penates positi, fuerunt Laresque
rum, focus sit habitus.:

inscripti ideo - quod
e

ara Deorum

La-
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familiară,” vatra să i-o ţină curată, și s6ra mar înainte de a se culcă
să i-o măture; la tote calendele, nonele şi idurile să-i pună: cunună
N
i
vatră și să-l: aducă ună

pe

darui

adecă

Laril la totu prândulu căpătau

sacrificiu,

-

i

sacrificiulu, dăruirea lori destinata,

din mâncare şi băutură, anume: după înțâiulu blidă de mâncare, li
se punea și loră în teneruțe (patellac) mici pe vatră, şi în tăcerea
cea măi

profundă

li se arunca câte-ceva” și în flacăra focului. !
„La tote festivitățile familiare, larii se ungeau cu câră, şi se înfrumusețaui cu cununi mari, în cata abia -se vedeau chipurile lori,
şi
la tâte serbătorile familiei, p. e. diua nascerii, intrarea feciorului
în
anii băârbâţiei, când toga cojilărâscă o închina ' lariloră,—reîntâ
ree-

rea din călctoriă orl resbelă, la caristia luai parte de bucuri, —

și „la

lipsele,

jalea

familiei,

casei (15). -

erau

Sa

“rugaţi

E

pentru sfatu 'cași - deii

a

Ii

„Dacă o familiă se mula în altă casă, muierea încuinuna po liruli
familiara, cași locuința noua să fiă bine-cuvântată (16). 'Tota miirâsa,
intrând întâia Oră în Casa bărbatului 'sâi, plătia unit banu bărbatului și larului familiar, ca să fiă primită în societatea loră (7. -: |
Acestui cultă ali lariloiua fostă: vechii în Italia, la Datini, Sabin,
Etrusci și Romani.
- Lari! familiari, numiţi și de casă (domestiel), eași arii: privaţia
poporului,

aii avuti s&rbătorea

lori se ținea de sacră
unde

nu

lori <Laralia»

popularia,

adecă

în 1 Maiu.

astu- felu de

era de lipsă conlucrarea preoțiloră, și ce 'se

Serbătorea

cultu divina,
ținea” în fia-

care familiă, la tâte clasele poporului (18).
'
îs
pa
Acâstă sărbătâre a fosti întru venerarea “bătrâniloră, moșilorui tre(15) Cic. republ. V. 5. 7. Sanctis Penatiumi Deorum, Larumque

familiarum se-

'dibus. Cic. pro Domo. 41. 108. ista tua „Pulchra libertas Deos Penates ct familiares meos Lares expulit, Juvenal XII. 87.: inde donăum repelam
parva 'coronas accipiunt fragili simulacra: nitentia cera.
- (6) Salust. Cat. 21, illos, binas aut amplius domos continuare

familiarem, nusquam ullum esse, Preller p. 489.
(17) Yarro

la Non. Mare.

p. 531. Dion. H. IV. 14,

(18) Kal. Venusinum. Fest. p. 233.

graciles bi
nobis larem i

Ă

140

cuţi din viață, și Romulu a datu luna
lui Maiă întru venerareaMo:
șiloru, până ce Junii.a fostu a junil
ora (19)..
In timpului
lemnu, ci de

ma!

târdiu

pStră,

şi la cei mal

metalu-san

şi

avuţi,

larii nu

de argint,

şi

au

la cei

fosta

de

mai! avuți

* schimbându-se moduluide „edificarea
caselorii, și anume sala familie cu vatră, unde au statu laril famil
iari, s'au făcuta locu deosebiti pentru

lari, numită

Lararia,

sau

ună

dulapu

în care s'a pusi

laril la intrada, ca să se salute la intra
re și eșire, san o chiliă a-.
anume în formă de capelă domestic
ă și lângă: dormitoră (20).

„: Imperatulă

Alexandru

Severu

a avulu în palatul sâu două lararie,

unuli lânga dormitori cu icânele lui
Orfeu, Abraham, Cristosu, A-

lexandru

celu

mare,

ieonelele

moșilori.. sei și ale împ&raţilori

sacrați, și aci își făcea rugăciunile câtre
dei;
ieânele poeților

și ale autorilori

în altă

con-

larariu - erau

vestiți, a lui Cicero, Virgiliu ete. ..

Lară familiari, după cultulu vechiu,
și în sensulu strânsu, pentru

o familiaa fostă

numai

unul,

până

ce Penaţii (veqi Penetralia) au

fosta doi, — dară mai târdiu cultuln
loru s'a identificata și ameste-

catu, nu

numai cu alu genieloru, qeilori apără
tori de casă, ci şi cu
cultului repausațilori renumiţi din,
familia, ba de sub împerați laruli

familiari s'a veneratu
timpii,şi în.unele

case

la olaltă

cu

și.cu

geniului

geniulă

împâratului

patronului

din

acela

familiei, adecăa

unul bărbatu, din viaţă, carele a făcut
u multă bine familiei (21)..
| (19) Ovidiă.

F. L. V. 74. Hinc sua maiores.

tribuisse

vocabula

Maio tangor,
et aetati consoluisse sune. Et Numitor
dixisse potest : Da Romule: menscin
hune
senibus, Ovid. F. L. V. 497. Mensis”
Maius * maiorurm nomine dictus, v,
78.
Juniusa juveniim nomine dictus erat. Varro
de vita pop. rorn. Lib, II. Preller p.
87.
Maiores însâm

nă ma! mart şi se înţelegi părinț
ii, moșii, strămoșii, şi fiindă
a
cincea lună închinată mat maril
oră, s'a nurnilă Maius. Din Maius
s'a formată
la nor Mosiu. RR
. o
e
(20)

Sveton. in. Domit. 17. în Octav. 7. —
Jul, Capitolinu in

Antonin. P,.12,
Hyeronim. Esai 1. XVI. c. 57. Sveton
în Vitell. 2, Iul. Capit. in.Marcu Ant,
„(2D Filos. 3. Orel.. Inscript, Nr. 1604,
2411. 2412, Preller p. 486—498, Har-

țung |. 44. 11, 183. 244,

.

A
Ca

IN 1 MAIU: "

C. Lares

praestites,

Precum

fiă-care casă și familia a avuta larii săi,
așa şi Roma a
pe al să publici, Lares praestites, cari
apăraă și scutiau ce

avutu

tatea. Acești lari eraă doi inși: unulu pruncu
l, altulu june, îmbrăcați
în pele de câne, și urmaţi de unit . câne, simbol
ulă . paqirii de râu.

Larii prestătători se diceau

pruncii

lui

Mercuriu

cu

Lara

sau

La-

runda (22). - :
Da
|
Aceşti lari au avută ună altaru forte vechiu,
unde la: 1 Maiu,!
sărbătorea loru, li se sacrifica, şi o capelă pe
Palatina (23): Augustu
a rădicatu diua de 1 Maiu de o serbatâre gener
ală a lariloru cetăţii:
Romei (24).

IN 9, 11, ȘI 13 MA...
Lemuria,

Până ce laril aa fosta genii ap&rători al familiei și
ai „casel,. lar.
vele sunt spiritele îngrozitâre, sufletele rele (25),
„ir.
|
Larve se facu sulletele: repausaţiloră, “cărora: nu li s'au
făcută dainele religiose sau li s'a, făcută nedreptateîn viaţ
:p.ă;e. sau .u-

cisi, și

luci;

sai

pentru

sunt

acâsta sunt

neliniștite

sufletele .Gmeniloră

și

cu

umblă

fapte,

noplea

ca

și nă-

rele, și din pedâpsă

“(22) Varro L. L. IX. 61. Fest, p. 95. Ovid. F.L. Il. 613.
Lara se identifică 'cu

Mania, Mana genita, dina de lumea de josti, şi Mercuriii e bărbatul
ui, pentru că;
portă sufletele repausaţiloră în altă lume.
a
aa
o

(23) Gic. Nat. Deor. III. 25. P. Victor. rep. urb. X. Hartung 1. 61.
(24) Ovidiă F. L. V, 129. Plutarehu în Quest. Rom. 5i. se află
'şi Jupiter Pra:.!
„estes şi Geniii Praestes. Preller p. 486,
|
Si
(25) Larva e din lar şi va. Lar e bărbătescit și bună, larva e
femeina şi rea,
e Psyche la Greci, anima (sufletu) la romani, privindă la ființa
ideală, va da înțelesulit contrarii pentru lar, ca şi ve vanus, vanesco, la
începutul cuvântului:
p. e. vecors, vesanus, vegrandia. Va se vede a fi originea
pentru ba de aqi, la

Franci pentru pas. Preller 72. 136,.
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DT

nu

se

în Roma
blarea

poti

odihni;

sa

creduti

și râtăcirea

ței lori,

ba încă

sau

sunt

suflete

reîntorcerea

lori

pe pămeântu,

și putinţa unei

citate,

morțiloră

chiămate,

Ast-felă

din

mormânti, umfamilier:și a locuin-

cercetarea

comunicaţiuni

între

vii

și

morii,

cari se arată în figurele cele mal înspăimântătore (26).
“De o natură asemenea cu larvele au fosti și lemurii
(27), spirite
ce umbia nptea în figure înspăimântătore de nâluci și
de animale,
şi de umbrele rălăcite ale menilori morți înaintea dilei
morţii (28).
-- Romulu

morte

omorindu !„pe fratele.

onorati.

Faustulu

s6u

și Acea

pe. culcuşulu

la

Larentia,

plânsu pe 6sele lui, și cu murgitulă
câdutu

Remu,

înmormântati

nutritorii

€ nimicu

de câtu

lupă,

m'a

gropa

ta, frate!»

omoriti

lori. Curându vedură aprâpe umbra sângerândă
umbră

unu

golă.

frate.

Si voindu'ei

Fii, pe carele

Sângeratu,

sa-lu

ca

și

îmbrățișeze,

și acuma:

m'a

scăpată

mine

să

spiritulu

nevâdutu !
EL spuseră

acestea

au

de sâră reîntornându acasă au

a lui Remu carele le-a dis : «Ce a fosta. odată Rem
nu

şi în:

fraţiloru

lui Romuli,

carele

ordonă,

ca

pentru

rea sufletului lui Remi, să se țină strbatorea Remuria (29).

unu

mergi

în

se făci
liniști-

_

Acestă serbătore sa numitu și” Lemuria, Lemuralia și s'a ținutu
în nopţile din 9, 11, '13, Maiu (30).
In Feby. la :Feralia poporulu se apropia prin sacrificiu de moșii
(26) Liv. UI. 58. Manesque Virginiae; mortuae quam vivae felicioris

domos

ad pelendas

per - tot

poenas vagati nullo relicto sonte tandem quieverunt.
(27) Ovidiă F.L. V, 481 dice că din Remus s'a făcută Lemur,
Aspera mutata est in lenem, longe lempore litera quae toto nomine
prima fuit,
:
(28) Schol. Non. Marc. p. 135, Lemures, larvae nocturna
e et sacrificationes

imaginum et bestiarum. Ovidiu 483, Augustin Civ. D.1X. 11 dice,
că unit numescă
Lemures

preşte totii sufletele

repausaţiloră şi numal larvele sunt duhuri rele
şi năluci. Horat. Ep. II, 2. Lemures umbras vagantes hominum
ante diem mMortis mortuorum, et ideo meluendos.
(29) Ovidiă F. L. V. 481 — 483. Mox ctiam lemures, animas
dixere silentum
(mmortuorurm).
j
|
.

(80) Ovidiă V. 419, pune trel dile asemenea Kal. Mat, și Venusianum. Ovidiă
480. lucemque Remuria Lemuria. Preller p. 499. Lemuralia. Hartung L. 55,.
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e n

se din gropă, iară Remuria din inceputa a fostă o
strbătâre a su-:
fleteloră cari nu aveau liniște, si se deosibea de Feralia
prin aceea
că se credea,

cum

că în aceste

trei

nopți

lemurii

esu n6ptea

din

inorminte, și umblă în tote părţile căutându-și locuințele
vechi. Pen.
tru liniștirea sufletelor,
se scula la medulu
facându

cu mâna

Pe urmă

în

aceste

trei nopți

nopții, şi desculți
semnă,

și astfelu

își spăla mânile

în

apă

totu stăpânulu

și descinsu
speria

curată

de fasole nâgră în gură, şi umblându

umbla

și pefuga
de

isvoru,

prin- casă

prin casă,

sufletele (31).
își

băga bobe !

le arunca

lulu seu

dicându : «Acestea ți-le dau, și cu aceste
cumperi pe mine și pe-ai- mei,> și acestea le repeta

casei,

bobe

îndărame

res-

de- 9 ori, fără:

să se uite înapoi, credendu că umbra mortului culege
acele b6be(32)..
„Se. mai spăla odată, și lovindu în table (taniere) de aramă,
se ruga
de suflete ca să se îndepartă, dicându : Manes exite paterni
! (esiţi:
sufleteloru părintescl) și pe urmă:era iertati să caute
împrejuru.!
„Cu timpul larvele s'au creduli numai de duhuri 'rele, şi:
de nă-:
luci, cari pe cei vil îi sminteau din fire, ba și în lumea
de josu pen-:
tru cei morți încă erau

turburătâre,

şi se închipuiau

și ca şi sche-

lete; și Mania a încetatu de a: fi mama Jlariloru, ci sa
numitu a lar-

veloru (33).

IN

7—44 MAIU.
Vesta,

Vesta e dina focului de pe vatra Romei și a 'caseloru,
preste tota
e dina focului sântu de pe altaru,.și acesti înțelesu
a trecutu de la.
ea în cultă și la servele sale, vergurile vestaline, cari rugându-se
pentru poporului

romani,

se numescu

Vestalinele nu. servescu numai
(31) Ovidiă V. 433, Sienaque
tacite, ne levis umbra

qine.

„i

Vestei ci și

dat digitis medio

poporului romanu, şi

cum police

unctis, occurat

sibi, - .

a

(32) Varro la Non. Mare. p. 135. Quibus temporibus in sacris
fabam _iactant

nociu ac dicunt se lemures

(33) Seneca

domo

cp. 24. larvarum

p. 128. Sunt qui Marriam

extra ianuam

habitum,

larvarum

nudis

eiicere,

ossibus

maâtrem, aviamve

cohaerentium.

Paul

putant. Preller p. 501,

:
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așa aparu ele

la pregătirea

matetrialelori sânte pentru sacrificiu
și
anume : la serbătârea Fordicidia
și Palilia ; şi mola - salsa:
ce 0 .pregătescu la” Luperealia,;
Vestalia și la Idulu lui Septembre
nu
e; numai pentru cultula Vestei,
&i și alu altoră' qeitaţi..
Spicurile de : lipsă pentru far (făină)
din mola salsa, s'au” culesă
espiare,

din..7 până

în'14. Maiu prin. trei vestaline, “cele
mai

bătrâne, pu-:

nându-seîn coșară. de secerișu,
apoi s'au prăjitu, pisatu şi măcinata,
La făina acâsta sa adusu și
sare pregătită ;: anume, sarea
s'a
pusu în avanu şi pisezatu;, pe urma
s'a băgatu într'o 6la de pământ,

acoperită bine, și, ca să nu resufle.
s'a lipiti cu” gips. împrejur, și
astfelu :s'a-pusu 6la în cuptoră și aci
sarea. s'a cristalisata într'unu

darabu

întrâgu.. Atunci

Sa pusu

într'unu

vasu

templului

Vestei,

şi sa

s'a scosi

sarea

ce sta în

și tăiatu cu

cămara

Versalii apă

firizu: de feri,
de materialele: pregătite a

curgătore

peste

sare.:

Din făina; și sarea pregatita s'a: făcută mola
salsa, numită adese
ori
și mola casta; far pium, ce au

ficiulu pentru poporuli romani (34).

IN

12 MAIU.

Mars

August
a veneratu

folosită Vestalinele la totii saeri-

Ultor,

împeratuli, în interesulu familiară
a dinastiei
pe

Venus

şi pe Mars,

a introdusu

tru Mars Ultor (Marte reshunătorului),

ice unulă

în câtu nicâiri- să nu se mai afle
asemenea;

impedecati în cugetul său.
an. 42. ant, Cr., în reshbeluiti
lui Marte de a-i ridica uni
Cesare (pro ullione paterna),

cultă

Iulia, care
non

pen-

|

|. Cesare a edificat în forulu seu
templula

trix ; și a avulu de cugelu să edil

unu

pentru Venus

pentru

Mars,

Cieni-

dar astfela'

iară fiindă ucisă a fostu

Augustu,

fiulu adoptivă a lui Cesare la '
asupra lui Brutu și Cassiu, a făcutu
vota
templu pentru resbunarea tatălui
seu 1,
și de aci e Mars Ultor,

(3+) Fest. p. 138. numesce Muries,
rată, Preller p. 546,

şi mola salsa însemnă făina şi sare
mu- |

i
“Templulu

sa

rădicatu

pe

forulu

lui

Augusti,

numiti

și foruiă

Martis, și a fostu unulu din cele mai pompâse în Roma,
iecte de memoria despre

“Acestu

templu s'a sânțiti

lui Augustu,

și cu-ob-

Aeneas şi antecesorii lui 1. Cesare.

în 12 Maiu an. 2 ant, Cr. în presența

și diua sânțirii, dedicaţiunii

templului

a rămasu

de ser-

bătâre anuală (35).
In documentele de consacrațiune a fostu decisi, ca
cesarii tineri,

când

at

luati

toga virilă, să sacrifice

în acestu

templu ; senatulu

aci să sc sfătuâscă despre resboiti, pace și triumfă ;
diregatorii înalți,
trămiși în provincie,

se

pună

statuele

de aci să plece,

de

fostu ca, gloria dinastie

aramă a

şi

în apropiarea

templului să

tuturoră

triumfătorilori. Scopul a
Julie să fiă în legătură cu numele poporu-

lui romanu (36).
IN 13

MAIU.

Rosalia.

Scriitorii amintesci, că la Tudi Florali, unii cari cureau împrejur, |
aveau

flori și mai alesu rose, și prin grăbirea cursului, aretau trecerea, întregei suavități naturale, adecă că frumusețea pere ca
florea.
Rosa mai multu de câtu tote florile a fostu simbolul: primăver
ei

şi alu veseliei, și rosa,.a. figurau în acâstă
ocasiuni private și publice (37).

calitate

și în Italia cu

După feriale (calendarulu de serbători) din Capua, în
Capua a fost serbătrea roseloru, iară după calendarulii
tini, s&rbătorea roselori sau Rosalia în Roma a fosta
„ S&rhători private de asemenea natură se pomenescu în

13 Mai în
lui Constanla 23 Maia.
orânduelile

colegieloru singulare și în inscripțiuni monumentale (38).

(35) Kal. Mal. la 12 Maiu. Ovidii F. DL. V. 697, Vellei
ler p. 325.
(36) Dio Cass, LV. 10. Svet. Oct. 29. Hartung II. 162,

|

Pat. IL. 100. Prel-

(37) Philostrată Ep. 55. p. 360. Ovid. E. L. V. 194

|

(38) Avellino Opusc. III. p. 247, Marini, Arvales p. 573, Preller p. 381.
Aarien. Mitul, 1

10
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IN
A

15 MAIU.

Sacra

Argena,

Puterile elementare s'au privita de sânte, și deosebi puterea curgerii apei;

iară cutezarea

Omeniloră, ca

uni

rîu

să-lu subjuge

prin

punte (39), s'a credutu de păcatiă.
„Rîulu

Tiber adese

“că acesta

e mânia

rita numai puntea
puntea,

se

părţile

riului

făcea

ori a esundatu

şi a strieatu punțile, și s'a disu

lui Dumnedei, și pentru

sublicia, și numai din
sacrificiu
sub

'Tiber,

cu

lemni.

ceremonii

supravegherea.

acâsta republica a sufe-

Când se reînoia

felurite și de amend6ue
pontificilorui

(pontifices

a

ponte faciendo), cari avea între insigniele loru și câte o secure.
In 15 Maiu
s&rbătâre

de

a fostu sacrificiulu argielori

pe puntea

sublicia și o

espiare.

Pontificii aduceau

sacrificiu,

şi pe urmă

vergurele

vestaline arun-

cau de pe punte în rîulu Tiber 24 de figuri de omu (40) împletite
din papură sau pipirigu și legate cu mânile și piciorele la olaltă, şi
aceste figuri se chiămau Argei. La ceremoniă erau de față pretorulu cetăţii și alte persâne magistratuale civile.
Sacrificiulu a fostu qeităţii Tiberului, pentru ca deiloru de mare
Și de riuri sacrificiului li se aruncaîn apă, şi e apriatu că a fostii
sacrificiu de espiarea, rescumpărarea poporului. Se crede că figurile

acestea
Roma

se aruncau

în

memoria Argiviloru (41), cari au venitu la

cu Hercules, și anume,

că Hercules a întrodusu datina acâsta
în loculii sacrificiului de Omeni, — şi figurele sunt cași ecuivalentu
deităţii pentru

6menii

aruncați

în 'Tiberu,

pentru

că sunt date

cum

că la Idulă lui Maii se aruncat bătrâni câte de 60 de ani (sexagenarii de. ponte) în apă.
(39) Inscripţiunea pe capulă podului lul Traiani la Dunăre a fostii : Ecce sub
jugum

mititur Danubius.

(40) Unii punti 30 de figuri, pentru că în Roma

era '30 de curil în cary aă

fostii împărţiţi cetăţenii. Martung II. p. 103.
(41) Argivi! poporă din Argos, de aci. Argel. p. 106.
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Figurele

de papură

24.

representa

24 de părți ale Romei

(cași suburbie), și tota figura, represen
ta
ce îlă dedea o parte de cetate (42).
IN

15

a. fostu deuli

vechie

omulă . de sacrificiu,

MAIU.

B. Dies Mereurii

Mercuriu

pe

et Maiae.

neguțătoriei

și deulu apărători alu nepuși alu colegiului lori. Cultulu lui
s'a întrodusti
sub influința legăturei de comerciu
cu Grecii, căci Roma vechiă nu
a âvulu comerciu indepenâinte,
și Romanii pe Hermes, deulu de
coțătoriloru

(mercatores)

mereiu ali Girecilori lau numiti Merc
uriu (43). |
Templulu lui Mereuriu, de la, capâtulu
circului maximu s'a fundati la an. 259, în Idulu lui Maiu,.
cu referință la originea lui Mercuriu de la Jupiler, deuli tuturori
idurilori, și de la. Maia, identificată cu Maia mama lui Hermes,
NI IE
ae
S&rbătârea neguțătoriloru a fostă în 15
Maiu, cași diua în „carea

s'a dedicati

acestu

templu

deităţii lui Mereurit (44).

.

In diua. acesta neguţătorii sacrificau
nu numar lui. Mercuriu, qeului de vindere şi de cumperare, ci-și
mamei lui (45), şi aprâpe de

templu

spre porta

capena

era ună

diua de adi își aduceau apă (46).
Neguătorulu

aci își îmmuia

ună

isvoru,

de unde

neguțătorii în

|
ramii

de

|

lauri ȘI-ȘI 'stropia ca-

pulu, iară acasă marfa sa, rugându-se lui
Mercuriii, ca să -se spele

(42) Festu p. 334. Paul p.75. Varro L. L. VII.
4, Ovidiă F. L. V. 621, Plut,

Quest. Rom.

32. Preller p. 515. Veqi 16. și 17 Martiă.

-

o

(43) In inscripţiunile vechie se află Mirqurios, şi Mircur
ios, iară Hermes în E-

truria s'a numiti şi Turms, ce se crede că sa, format
ii ca Turan, din grecesce
Urania. Mercurius se deduce mar de aprope din morc
es— marfă. Preller p. 597,

(44) Paul, p. 148. Maiis Idihus mercatorum dies festus erat,
quod co die Mer-

curii aedes esset dedicata, Martial. XII. 67, Maia
Mercurium
(45) Mai multe iuscripțiuni cu <Mercurio ct Maiae»
.

creastis Idus.
|

|

(46) Ovidiii F. L. V. 673. Isvorulă e adi în grădina Camald
ulensiloriă, preoții.
dela S. Grigoriă. E. Kluszmann F. L, lui Ovidiu p. 199.
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de pe capulu
câştigu

în

Cultulu
mane

cu

su Și de

pe marfa

tote.

93

sa vina de

înșelăciune, și să aibă

.

lui Mercuriă
simbâlele

a străbătutu

lui, cari

sunt

din Roma

preste

tote țările ro-

bățulu

şerpi

și

cu

punga

cu

bani (47).
IN

17,

19 ȘI 20 MAI.

Ambarvalia.
Acea

Larentia a fosti muierea

flatu pe Romulu
avutu

lu Faustulă,

păstorulu carele a a-

şi pe Remii, și i-a luată să-i crâseă. Acca (48) a

12 prunci și ea cu ei în totu anulii a

sacrificatii pentru

meânturile (pro agris) sale, dar murindu-i uni prunci,
Romuli cași pe fiu adoptată în loculi pruncului, și a
legiulu de «fratres arvales> (49), cari purtau cunună de
gătura albă de lână (in fulae). Colegiul: fraţilor arvali
institutu din cele mai
și rege,

vechi și de frunte în Roma,

fiindu frate arvalu

a redicatu,

vada

încă

colegiului

pă-

a primitu pe
fundatu cospicu cu lea fostă unu
Romuli
și a

ca

întăritu

religiunea. agricultorilori (plugarilori).
» Colegiului fraţilor arvali a avutu înainte stătători, numita A/agister, şi s'a alesi din anu

în anu

la serbătorea anuală,

şi a avutu

suplinte pe Promagister. Sc crede, că și Romulu a fostii magistrulu
colegiului. Dacă a muriti unu frate arvalu, loculu lui s'a împluti
prin cooptaţiune,
Colegiulu

o formă

a avuti

propriu ; și pentru

de

flamenulă
serviciu

alegere
și

din partea

proflamenuli

și pregătirea,
de

celoru-alalți

fraţi. .

adică preoluli

săi

sacrificii și de ospătări

(47) Inscripţiunile la Orell. Nr, 4404. Mercurio lucrorum potenti et conservatori.
Nr. 1409. Deo Mercurio Nudinatori Nr. 1410. Mercurio Negotiatori. Preller p. 596.
(+8) Akka

în sanscrita însemnă

mama, Şi în limba prunciloră s'a disă Atta..
cu larit, şi alunci e mama. larilorii, e nutricea lui Roşi Remiă și astă-felă niama fraţilorii arvali. Acea e încă dina ţarinel Ro-

Larentia e în legătură
mulă

mei, și atunci e identica cu Flora. Preller p. 422.
(49) Varro L. L. V. 85. Fratres arvales dicti sunt; qui sacra publica faciunt
propterea ut fruges ferant arva, a ferendo cet arvis, fratres arvales 5 dicti.
Pliniă
H. N. XVIII. 2, 6. arvorum sacerdoles.

ate 9
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a avutu camili, adecă prunci ministranţi din familiele cele de frunte,
și apol personagiu de serviciu. Incuiători (eluceri), strigători, scriitori etc., și se număra

între colegiile de frunte

Adunările și funcțiunile loru
torințele religi6se regulate,

mite trebuiau

au

preoţesci ale Romei.

fosti ordinare, dacă făceau da-

și straordinare,

dacă

din

ocasiuni anu-

sa facă serviciu divinul.

" Centrulu tuturori afacerilor de serviciului divină a fosta cultulu
pentru Dea, Dia adecă dina Dia, precum se numesce deitatea venerată de fraţii arvali în documentele loru. Acestă qînă a fosti o deipământu și de agri, de o însușire cu Tellus Ceres, Ops,

tate de

Flora, Fauna, sau doră și identică cu acestea, şi specialminte idenlică cu Acea Larentia, dina țarinei Romei (50).
Pădurița

dinei

a fosti

de drâpta

Tiberului,

la

drumului

câmpu-

lui, şi cinei mile romane de la porta Romei. Pregătirile se făceau
în casa magistrului, iară cele momentâse pentru serviciulă anualu
alu dinel se împlineau

în păduriţa anumită.

Serbătârea în ondrea dinel s'a ţinuta în Maiu, pe timpul când
sau

copti

primele

fructe de

câmpi,

și erai

aprope

de 'secerișuă.

După documentele aflate de lâ fraţii arvali, serbătorea s'a ținuta în

17, 19,

şi 20 Main; une-ori cu dece

dile. mai

târdiu, adecă în

27, 29, și 30 Maiu, dâră după cum s'aă coptă bucatele în Italia cu
clima

caldă ; și magistrului

înainte dilele sărbătorii,
Serbătorea sa numiti

la începutulă

anului (1 Martiu)

spunea

Ambarvalia (51) și ca ordinariă s'a ținută

în dilele anumite. Cea straordinară, se ţine de sărbătorile mobile. :
In 17 Maiu, adecă întâia qi de sărbătâre fraţii arvali au serbatu
în casa magistrului ori în a promagistrului. Diminâţa s'a [inut serviciu

divinu

pentru

Dea. Dia

cu sacrificiu de

tămâiă Și de vină, și

(50) In tradiţiunea Romei, Hercules e geniul creatoră şi binefăcători
ală ţa(pământulă) Romei, şi Acea Larentia e amoreza lui, şi astfelă ea
cu Dea

vinei

Dia e identică în cultulă fraţilor arvall.

" (61) Ambarvalia e compusii din ambio,

amblu împrejur,

tură, loci de aratii. Hartung II p. 145. pune
(V. Id. Maj.)

o qi de

și din arcuim, ară-

Ambarvalia pe ul Mai

aaal80.
fraţii atingeau bucate uscalo de anu, și verdi din anulu acesta
(52),
o pâne încununată cu lauri se da împrejur din mână
în mână,
idolul: dinei se ungea, și apoi se ţinea şedinţă. După amâdi
fraţii
se: scâldaui și adunându-se se ospătaii cu patru camili ministranți,
şi
apoi iară 'sacrificau tămâiă și vinu. Pruncii aceștia după
datina vechiă ducea din mâncări şi deosebi din fructele noue
câte ceva pe

altaru,
și

primiai

unguente şi cunune, atingeau

punându-se

După

acesta

la masă,

fraţii

ce rămânea

arvali

se

se

despărțiau

încă odată cerealele,

împărţia. și. ducea

strigându

: feliciter! (no-

rOcosii).
In 19 -Maiu, adecă a doua di de s&rbătore,

acasă.

frații arvali

încă de

diminâţă se adunau în păduriţa. dinei Dia, unde erau templulă,
altaru mare,. și mai multe altare mici, unu tetrastylu și unu
circul.
„ Magistrulu aducea sacrificiu de espiare anume dus purcele
și o

vacă albă (53) pe urmă frații se
giosii), mâncait din pureele

adunau

și din sânge, și apol porniau în procesiune
cu cununi de spicu şi cu legă-

cu capului acoperiti

și încununat

tară albă, și umblau

în

numele

tuturora

magistrulu

cu

păduriță po

sacrifica unn

condi toți daruri de

tămâiă

flamenulu

în tetrastylu (edificiu reli-

miclu

la altare,
grasu

și de vinu,

și

unde
după

magistrulu
sacrificiu,

se reinlorceau

în

adu-

la templu, și

înaintea

templului făcea altu sacrificiu, iară
toți aduceau unii daru în Gle, făceau rugăciuni asupra 6leloru, şedea pe scaune de petră și, împărținâii poporului adunati

în lăuntru

pâni încununate cu lauri, se
templul.
juruli altarului,
me

reîntoreu

chipul

dinei

și se

închidea

|

„ Afară fraţii arvali
taține! Marte,

ungea

începeau

unu

salii

şi

încâtăa

numită

tripudium, împreîn trei grupe, şi cântau : Lariloru ajuciuma asupra poporului; sătulu de strepilu

se impărţiau
nu lăsa

în

templului

teu,

de

a sbiciui

caii

tăi de

luptă ete.
(52) In documente : Fruges aridas ct virides contigerunt. Preller p. 426,
(53) Ad aram immolavit porcilias piaculares duas luci coiquendi et operes faciunâi, ibique vaccam honorariam albam ad foculum immolavit. Marini p. 309,

Preller p. 427,

(51
După

ceremoniele

flamenă

pentru

în circul

acestea,

anulu

dînei Dia,

fraţii arvali alegeau

viiloru,

țineau

unde una

ospelare

pe magistru

comună

și pe

și se duceail

pruncu anuine destinatu dedea semnu

ca să se încâpă cursulu cu bige (doi cal) și quadrige (patru cail),
şi după aceștia urman săritorii (desultores) sub presidiulu unuia sau
mai
nune

multoru

fraţi, carii împărţiau

de premie

rami de

palme, şi

cu-

argintii de spieu.

După

cireu, se reîntoreeau

la casa "magistrului îîn Roma, mai mân-

cau și, sacrificându cu amirosuri și cu vină, împărţiau cunune și alte
daruri şi se despărţiau.
,
In 20 Maiu, adică a treia di de serbătore, se repeţian ceremoniele
din diua întâia.

IN 21 MAIU.
Asonalia,
Mars e între cei mai potinți dei de sporirea, animalelori și de agricultură,

e dăruitoru de bine-cuventarea

naturală

totă paguba (averruncus) ce 'o aduce 'timpulu
calamități asupra câmpului.
In onorea

lui Mars

s'a ţinutu în 21

Main

și amânătorii de

râu, morbulu și alte
|
serbătorea

Agonia

sau

Agonalia. (Vedi 9 Ianuaria) (54).
IN 23 MAIU.
Rosalia în Roma,

(Veqi 13 Maiu),
IN 23 MAIU.
Pubilustrium,
Vulcanu

se

privia de faurulu mmaiestrosti și de antestatorulu tu-

turoru lucrurilori ce se producu prin focă.
Din acestu

punctu

de vedere

deulu

Vulcani

a, avulu

o s&rbătore

(5%) Ovidii F. L. V, 721. ad lanum redeat, qui querit Agonia quid sint. Varro
F. L. VII. 602. Preller p. 301. E. Kluszinannîn Ovid. p. 161. 199,
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in 25 Maiu,

şi atunci

se produceau

trâmbițele

şi alte

instrumente

de metalu ce
şi ce se folosian la serviciului divinu se lus-

prin foci,

traă, adică se curăţiau în înțelesu religiosi, şi lui Vulcanu
de focu i se făcea sacrificiul. (Vedi 23 Martin) (55).

deului

IN 24. MAIU.
0. 8. C.F. sait Regifusium,
Acâstă

serbătore. e identică

cu acea

din 24. Februariu,

IN 25 MAIU.
Fortuna Primigenia.
Templului

Fortunei

Primigenie

pe muntele

Qauirinaln s'a votati în

resboiulu cu Hanibalu la an, 204 ant. Cr. și s'a
sânţitu la 25 Main

în 194

-

De atunci

acestă

di s'a ținutu

de serbatore

dedicațiunii acestui templu (56), (Vedi'11. April).

ca

diua

fundăril şi

IN 29 MAIU.
Ionos

et

vivius.

Virtus (virtutea) adică vitejia militară și Honos (ondrea) adică
re-

cunscerea,
In Roma

prin

onore

s'au ziditi

celățenâscă
mal

au

multe

fostu

temple

peniru

la olaltă sau deschilinite.
Q. Fabiu

Verrucosă

în an,

233

îndeite,

.

aceste

ant. Ce. a redicatu

deităţi sau

templu

pentru

Honos lângă porta capena. M. 'Marcelu, cuceritorulă
de la Syracusi,
a renovatu acestui templu și a adausi o țelă
pentru Virtus. Scipio
junior, după cucerirea Numanției, a edificată
unulu pentru Virus,
şi Mariu

din pradile

dela
4

Cimbri

și

Teutoni

a redicatu

altul

pen-

(55) Ovidiu F. L. V. 725. Preller p. „509,
(56) Ovidiă F. L. V. 229, E. Kluszmann p. 199.
dice că P, Semproniă Sophu Pa zidită, și Q. Marciu Ralla Ta sânţită,

tru ambele

deităţi și astfelu învingătorul

își rădică

și sieși monu-

mentu.

Honos

s'a închipuiti

ca uni

june

copilașa, și Virtus

ca o. fată

tînără.

August

a destinată diua 29 Maiu de sărbătorea comună

storă deități cu

influință asupra

a uce-

sorții imperiului (57).

SERBĂTORI

|

IN IUNIU.

IN 1 IUNIU,
A.

Juno

Honeta.

,

Calendele, adică întâia qi a lui Junii (1) a fostu închinată în specie Junonii Monete (2).
.

Camilă a facuti. votulă, și la an. 410
s'a rădicatu

templulă

Moneta,

Romel (544 ant. Cr.)

în cetate pe acelu locu unde

Manliu Capitolinu (3).
In 1 lunii a fostu diua fundăril
Juno

alu

a fosta casa lui

|
templului

pentru

cași dină de înălțimi și cetate,

Juno Moneta,

se caraclerisâză

și

(57) In inscripţiuni la Orell. Nr. 1842. Virtuti et Honori. Nr, 3681. Honoris et
virtutis causa, Liviă XXVII. 25. Cic, de leg. II 23. Preller p. 613.
(1) Ovidiă F. L. L v. 41. Tertius (Maius) a senibus, juvenum de nomine
quartus. V. 78. Junius a juvenum nomine dictus habet. VI. 88. lunius est
juvenum,

qui fuit ante, senum. Numele Junii e dară de la june.
j
În fasti Laurcntiniloră
de la Lanuvi iu, Aricia, Tibur și Praeneste, Junii s'a numită Junonius și Junonalis dela Juno, și Paul. p..103 dice: Junium mensem dictum putant a
Junone.
Idem ipsum dicebant Junonium et Junonalem. Vedi şi Ovidii VI G1, est ilie
mensis Junonius ete.
|
(2) Predicatulă Moneta se derivă dela acea împrejurare, că aprâpe
de templu
a fostii Monetăria statulul (Preller p. 252), sa că chiar în templu
s'aă făcutii
monetele (Hartung II. 69), sau dela moneo a admonea, care a admoneată
la ună
"cutremură de pămentă să i se sacrifice o serâfă de fătali. Cic.
Div. 1. 45. 11. 32,

(3) Pe acestă locă înaltă
Becker Hanâb, 1. 392,

e aqi biserica şi mănăstirea

$. Maria în Araceli,
"

15%

prin

aceeu,

că cornicii

(paserile), i-au

foslu

sacri,

și dincolo

beri înt”unu locu alu dineloră Cornisce a fosti venera
tă (4).
cii se ținu Ducurosu la înălțimi, și serveseu de societa
te și
dîne de cetăţi p. c. dinei Pallas Athene în Athene
, totu de
sunt paseri de timpu, căci prin croncinirea lori
prorocescu
Și pentru acâsta sunt pasârile profetice ale Junone
i (5).

de']

Cara:
altoră
odată
plâia

IN 1 IUNIU.
Be

Mars cu predicatul

Mars

Gradivus,

Gradivus (6) a avutu

serbătore

comună cu

Juno.

Templului lui Mars Gradivus a fosti pe Via appia, cu
frontispiciu
cătră porta, capena,

și dela

templu

până

la portă

ticu, adică cale acoperită,
Beliducele,

când

pleca

acestu templu, și ţinea

cu

ostașii. la resboiu,

o lustraţiune

mată.

a fostă
venia

unu

por-

cu armata

(curățire religi6să) peste

la

ar-

|

La 1 lunii se ţinea sacrificiu în acestă templu (7).
IN
Cc,

1 IUNIU.

Tempestus.

Tempestaţile

(viscolele, vihorile) și vânturile s'au venerată în
Italia și în provinciile apusene, ca demon! şi binefăcători
și periculoși
pe uscati

și pe mare.

- (4) Paul. p. 64. Preller 252. Corniscarum divarum locus
erat trans Tiberim
cornicibus dicatus, quon in Junonis tutela esse putabantur.
Lat. Cornix, nem.
Krăhe ung. Varju. fe. corneille it, cornachia, românesce
clra negră sai
croncaniă.
(5) Ovidiă Liber Amor. II. 6. 34. Virg, Georg.
Preller p. 253,

[. 383. Horatiu od. III. 17. 12.

(6) Gradivus din gradior a porni, pleca, merge,
— e Marte celă ce pornesce
armata, Paul. p. 97. Gradivus Mars appellatus
est a gradiendo în bello ultro ei-

troque.

|

(7) Ovidiă VI. 191. Liviă XII. 1, Preller p. 309.
323. Hartung 11. 162.

:
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.

“Intre demonii binefăcători a fostu Favonius (8) identicu cu zefirulu
la Greci, și era fructuatoru

elă aducea

primăvara

pentru

că pe la mijlocului

lui Februariua

şi rindunâua.

Intre demoni!

stricători au fostu vânturile de m6qă-nopte, cari se
nordici, ducândi cu sine o recâlă străbatetâre Ja
meduhă, și care ucidea vegetațiunea tînră. Aceste vânturi
se chiămau Septemtrio şi Aquilo, care veniau cu aripi de
vulturi, simbocărau

lulu

din munţii

pentru

amâdâdi

nori

o

putere

asemenea

deşi, sau

tomna

aducea

sirăbătotore

au fosta: demoni

şi

stricători, căci aduceau

ferbințelă adormitore, şi
mulle

tempestăţi,

asăltătore (9). Vânturile de
cu sine

se chiămaii Auster, carele

și se credea a fi înzestrat

geri cași Jupiter, și celu-alalta se chiăma Africus, ce

cu ful-

sufla de

că-

tre Africa (10).
Tempestăţiloru

și venturiloru (lempestatibus ventisque) li se rădiși altare la porturi de mare şi la picirele munților
i înnalți, unde lăcueseu ele, „aşa la muntele Volturi
din Apulia, carele
pentru Italia a fostu scaunuli venturiloru și a
dati numele Voltucau

capele

rius (11) pentru vântulu de acolo.
Deităţile de tempestăţi

piter, domnulu

lori

pe

și de vânturi se venerau și la olaltă cu du-

uscati,

mare (12).

și

cu

Neptunu, peste cele de pe

|

(8) Favonius (caşi Faunus)

spirtă de munte, se deduce din Facere. Lucretiă|,

11. Genitabilis aura Favoni. V. 735.

Praenuntius

phyrus.

ante pennatus

graditur

Ze-

(9) Varro la Non. Mare. p. 46. Ventique frigido se ah
axe eruperant frenetici,

Septemtrionum

filii secum

ferentes tegulas, ramos syrus.

(10) Luer, V. 742. Inde aliae tempestates ventigue

secuntur;

turnus

altitonans Vol-

et Auster fulmine pollens. Serv. V. A. VIII. 429. Nonnull
i vero manubias fulminis his numinibus i. e. Jovi Junoni, Marlio ct
Austro Vento adserunt

attributas. Virg. Georg. II 177, Nigerrimus Auster. Preiler
R. A. p. 291.

(11) Și Volturnus după (10) Mora, unde se dubescă șubele,
se numesce piua
în Reșinari, și este o cadă unde se aruncă şubele în
apă rece, şi aceea se numesce Vultore, cuventii de o rădăcină cu Vultur oxl
Volturius,
|

(12) Inscript. Orell Nr. 5615. lovi Optimo

tatum.

Maximo

autori

bonarum tempes- .
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Venturiloru bine-făcâtore, fructuătore şi liniștitore
(tranquilitas) se

dedeau
țiale

sacrificie albe,

și de iarnă,

miei negri.

iară celoră- rele, adecă vânturilora equinopli se sacrificau animale negre, de regulă
țapi și

|

Daca beliducele romanu avea să pârte răsboiu
pe mare,
și „tempestăţilora și vânturiloră, și sacrificiile
de sânge
funda în apă, în mare (13). L. Corneliu Scipio
a fundatii
unu templu pentru Tempestas lângă porta Capena,
la an. 259.

a

făcutu

votulu,

pentru

că

flota

saa

pestăţi.

fostu

prăpădită

sacrifica
le acuîn Roma
ant. Cr.;
de

tem-

”

“In 1 Iuniu s'a făcutu sacrificii în acestu
templu (14).
In Italia, se credea, ca vânturile, viscolele,
grindinele
molcomi precum și ațița și aduce prin fărmăcături
(15).
IN

se puteau

1 IUNIU.

D. Crunae sai Cardea.

Lângă

Tiber

a fosti

una

gaiu ală lui

Helernu,

și aci

a locuiti

nimfa Cranae, virgină și robustă cași
Diana. Dacă atare june îi
vorbia de amore, îlu mâna înainte în gaiu,
dar să nu caute ind&-

reptă, Și apol dina se făcea nevedută.

O dată qeulu Janu a venita la Cranae (16)

și pe acesta,

însă deult,

avându

două

a vrutii să păcălâscă

fețe, a prins?o

rea el a dăruit'o cu dreptului de apărarea.

ţiţineloru

şi pentru am6-

ușei (jus car-

(13) Octavită în resboiulă asupra lui S. Pompeii, în
portulii de la Puteoli a
sacrificată : Ventis bonis, Neptuno et Tranquilitati, Cic,
Nat. Deor, II. 21 Liviă,
XNIX 27,

(2) Ovidiă F. L. VI. 193.

|

(15) Pliniă HI... Nat. XVII, 28. XVII 29. Cum
averti carmine grandines credant plerique cuius verba inserere non equide
m serio ausim. Seneca Qu. N. 1V. 7.
rudis adhuc antiquitas credehat et atrahi
imbres caniibus et repelli. Preller
p. 292. 4,

(16) Cranae se deduce din hgavata (Kornelkirscbbaum,
Hartriegel, cornus) po-

mulă Corni, Preller p. 605. Dic. Gr. de Rost
p. 59. E o personificaţiune a cor-

nului, precum e Fata din Dafinii în Basmele de G. Fundes
cu p. 1

dă
dinis) și astu-felu a facut'o de dina Cardea (17) ap&rătore de
intrară
şi de ieșire prin ușă,

o putere

dea

lui Jani;. și a

dăruito

încă

„Şi cu ună spinu albu (spina alba), ea cu acesta să potă pefuga
tote
relele dela ușă, și mai alesu- strigoile grozave, cari
vină noptea la
lâgănu și sugu sângele de la copiil mici, și asifelu a
făcut*o fermecălore și descântătere,

Cranae mai târdiu sa numilu și Carna (18) care scutesce carnea
și sângele omului, şi-i da putere, şi unii o dicu de dină
diferită de
Cranac,

însă e identică,

de 6re-ce

Carna asemenea

e dină de intrare

și de eşire, şi până ce 0 mamă zace în septâmâna după
nascere,
Carna pădesec la uşă și ferâstră, ca să nu vină vre-o
nălucă ori
strigoiă la pruncii, şi fiindă-că ea scie măiestrii tainice,
îi place a

se ținea ascunsă (19).
Pe

|

muntele

crede a

Caeliu a fosțu ună săcrariu pentru dina. Carna, și se
fi fundată de Junia Bruta delocu după alungarea lui
Tar

quinu (20).
o
Sărbătârea dinei s'a ţinutu în 1 lunii, și în gaiulu lui Helernu
pontificii i-au adusu sacrificiă (21), şi i s'a sacrificatu lardu (clisă)
și păsulă (faba) (22) și pentru acesta 1 lunii s'a. numită şi Calendac
*
fabariac.
(17) Cardo latinesce e iţina. In vechime era puțină feră și ţiţinele
de la uși
se făceaii din lemni

de cornii pentru că e tare, adică din Cranae s'a făcutii cardo.

Din Hartriegel nemţescii se vede ca şi la nemţl s'a, folosită cornulă
de iţină,

pentru că Riegel e retesuli, încuietârea de la uşă.
(18) Caro la Latini, carne aqI la nor; şi unii a adusi pe Carna
în legătură cu
__caro, însă e numită, pentru că carnă s'a formati din Cranae, Ovidiii
în VI. 101
o numesce Carna, dar în 107 dice : Cranae dixere priores, cel mal vechi
Romani

ai numito Cranae.
(19) Ovidiă 1a. versulii
descântătâre, iară o numesce

151, unde
Cranae,

descrie chiămarea

și însușirea,

deci Carna, Cardea Şi Carnae

dinei ca
sunt totă

acea dină.

(20) Fanum Carnae. Tertul. ad Nat. [l. 9,
(21) Ovidii VI. 106,
|
(22) Macrobiui Sat, [, 12, 33. Cui pulte fahacia et larido sacrificatur qubă
his
maxime rebus vires corporis roboretur, Ov. VI. 181,
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: -'Toţi mâneau
ceva

nutritoru,

adi păsulă, și se credea ca celt ce
pote mânca: așa
va fi sănătosu peste totu anulu,
şi se rugau de dină

ca să le țină anima, rărunchii și mațel
e (23) în sănătate,
Despre

puterea

diînei

Cranae

torele (24).
Strigoiele (25) sunt făpturi

asupra

strigdieloru

se

află urmă-

|
cu aripi și pene

sure, capului mare și

ochii involbaţi; cu cioculu făcuta pe
răpire şi ghiarele cu unghițe,
mai noptea sboră, și pe pruncii fără
de nutrice îi amenință;
trupului din l6gănu, și cu cioculu rimăe
în maţele de lapte, şi își
plu gitulă de sânge sorbitu. Strige e
numele lori, pentru că au
tina de a scârșni în noplea îngrozitor
e. Sau se nascu în formă

nuiau
îmdade

paseri, sau farmecului r&ă, strămută după.
morte pe muierile bat râne,

în astfelu

de pasâri.

de rege latinu,

Ele veniră în dormitoriulu

fiindă numai

de cinci

lui Proca, pruncului
dile, și cra să cadă. de pradă

prospătă a loni. Cu limbele lori nesăţi6se
sorbiau sânge din peptulu

pruncului ; nefericitulă sbâră şi
cere ajutoră, și la glasulu lui în” fricoșatii nutricea curge la elu și
îi află folele sfâşiate de unghiile

reci. Ce să facă? colorea feței era ca
și la frundele târdii, ce iarna
"n6uă le vatămă. Nutricea s'a grăbitu
la dina Cranae Și îi spune treba,

iară dîna îi dice : <Ni'aibi frică, copil
așulu va fi sănătosu!» și dina a
venitu la lâgânu unde plângea tata
și mama și li-a disa : «Incetaţi

cu lacrămile, cu însă-mi îla voiu vinde
ca !> De locu a atinsa de trei

ori stâlpulu ușei cu ramuli de spină
albu, și a însemnatu de trei ori
pragulă ușci, și a siropitii intrarea
cu apă, pentru că apa are DUtere de farmecu, și luându în mână
maţe de purcea de două luni,
a disă : «Pasările nopții! cruțați "maţe
le pruncului; pentru pruncul
(23) Ut iecinora et corda quaeque
sunt intrinsecus viscera salva conser
vet.
Sub cor (anima) Kardia se înțelege stoma
culă, organulii pentru mâncări. Horat.

Sat. II. 3. 29. Lucretiă VI. 1150. Şi aQI durer
ea de stomacii se numesce la Tomani durere de animă,
(24) Ovidiă F. L. VI. 133-168,
(25) In Ovidiu striga se deduce din siride
re a șuiera scârşni din dinți. Strix
lat. e buha, grec. cîpit, o pasăre de n6pte
cu tonă răgușitii. Strix în înțelesă şi
de Ilexe, bossorkâny, strigoia. Dic. Gr. Rost,
II. p. 446. Phraseologia lut P, F,
Wagner.

i
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mici vi se cade în schimbu jertfă mică, animă pentru
animă, și: ve
rogu primiţi maţe pentru mațe, acestă viață (de pureea)
vi-o dâmu

pentru alta mai nobilă, sufletu pentru sufleti,>

După ce a jertfitu aşa, cele mărunte (din pureea) le pune
în aeru
şi pe acei, cari au statu de faţă la fapta sacră, îi opresce
de a
câula îndereptu, și pe urmă ramulu de spine căpâtatu
de la Janu,

îli pune în ferâstră
atunci

strigele

rentorsi

nu

colorea

mică, care a data lumină
s'aii mai apropiati

de mai

de

dormitoriului.

Și de

l6gănă, și pruncului

i sa

nainte.

IN 3 IUNIU.
Dellona.:

:

Bellona, numită și Duellona, e dîna de r&sboiu, care
pe ostaşi în

luptă;

câsta

ei e vechiu

cultulu

Acuși
tifică cu
identifică
Appiii

se crede a

fi de

origină

și -pentru

la Roman.

a-

E

se numesce muierea lui Mars, și în casulu acesta se idenNerio la Sabini, acuși o soră a lut Mars, și preste totu se
cu Virtus, saii are acestu predicată (26).
Claudii Caecu la an. R. 458 (296 ant. Cr.) în'o luptă

sângerosă cu Etruscii a făcută votu pentru
Bellonei,. și templulii s'a edificat
câmpului

sabină,

însuflețesce

lui Mars. Aci în templu,

„ turna beliducele

din resboiu,

sau

ună

templu

în

on6rea

aprope de porta Roniei, la marginea
senatulu
veniau

ţinea

soli dela

şedinţe

când ren-

popore, dar

ace-

lora nu le era iertati să intre în Roma.
|
Diua dedicaţiunii templului s'a. serbată în 3 Iuniu (27).
Cultula Bellonei se deosebesce de cultului mai noii ali. Bellonei asiatice,

Patria acesteia a

fosta

Comana

din

Capadocia,

și dina a-

pare cași deitate
la alte popâre.

de lună şi de natură în Asia mică, în Tracia, şi
|
N
Cându Sulla supesstiţiosulu a fosta în Capadoeia, Bellona de aci

(26) Varro [. L. VII. 49. Inseript. Orell. 4983, Dea Virtus Bellona,
(e 7) Oviditt F. L. VI. 201. Kal. Venus. LiviăX, 19.

.

i-a apărutu

în visu, şi Lă

îmbărbătatu

asupra

inimiciloră

săi, și ja

an. 88 ant. Ce., venindu Sulla asupra Romei, şi-a făcutu unu triumfă
cruntă, și a întrodusu aci și cultula din Capadocia, confundânda
- deitatea naţională.
Preoții

diner s'au numitu

niau în estasă

și în furiă,

și în eserciţiulu

Bellonarii,
de

gele lori stropiau altarulu și-lu incongiurau
mânca

din sângele lori, atribuindu-i

religiosu ve-

şi tăia;

totu se serăbălaui

sărindu,

cu

sân-

iară poporulu

putere da iertarea păcateloră şi

Mari. (Veqi 24 Martiu) (28).

curăţire religiosă, cași în cultulu Maicei
IN 4 IUNIU
Meveules

Custos.

Hercules cu predicatulu Custos (păzitori) a avutu tenoplulii sti,
r&dicatu de Sulla la sfatului cărţiloru sibilice.
Templului

a fosti lângă circului Flaminu,

și

diua

serbatu în 4 Iuniu (29).

dedicațiunii

s'a

|
IN 5 IUNIU.

IN

Dius Fidius saii Semo Sancus.

La Sabini, Umbri și la Romani, a fostu o ființă cu numele Dias (30)
Fidius (31) şi se vede a fi statu aprope de Jupiter, cași qeulu de lumina cerului, precum acesta s'a venerată prin instituţiunea feţialiloru.
"(28) Virg. Acncid. VIII. 703 IHorat. Sat. II. 3, 222. Gaudens Bellona cruentis,
Lucanu 1 565 tum quos sectis Bellona lacertis saeva movet cecinere Deos, Prel.
p. 611.734. Hartung II. 155,

!

(29) Ovidiă F. L. VI. 209. Kal. Venus, Se numesce şi «Hercules Magnus Cuse

tos.> Preller p, 655.
(30) Dius e dintr'o răd&cină cu Diovis, dialis, dies, Pauli p. 74. Varro L. L.
V. 6. Olim Diovis

et Diespiter

Dictus, a quo

dei ct dius et dictum, unde sub

divo, Dius Fidius.
(31) Fidius e în legătură cu fido, fdos, foedus. Diua de lună plină la Etrusci
s'a numită Jovis Fiducia. Prel. p. 168. Semo a fostii ființă cam asemenea Iarilori, și după cântecele fraţilorii arvall se potă dice semidei, Semo se crede a
se deduce din semen, semino, de unde și dina Semonia.

Preller p. 80.

“
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„Dar

Dius, Fidius

nu e, numeratu între dei,, și pentru acest
e a
unu
(Și după sistema, grecă unu heros). ce represintă pe; Diovis, în
" cercurile pământene, : adecă Jupiter .cuși. ornu, : D.:F., are. grije
! „pe
pământa de dreptu și de ordinea bună, și. deosebi,; în. „comerci
ulu 0=
menescu și. internaționali, are. grije de. căsătoria, ăveptuli de. 6spe,
geniu

contracte, etc...

i

tab)

„. Totă acestă ființă s'a numiti şi Semo (82). Saneus (39)...
“Jupiter. încă a avutu

predicatulă

Sancus,

ca qeula

aa

mai mare, ala

“luminei și. credinţei, și Sancus la Sabini e: identieu cu Hercules (34),
Sabinii

sub 'T. Tatiu din. Cures. au adusu. cultulu. la Roma, și aci, lui

Semo Sancus, sau Dius Fidius, i-au zidita pe Quirinală uni templu
(35).
Templul

s'a sânţitu

abia la an. R. 288, şi. dia „sărbătorii.
s'a ţi-

nutu la, nonele (5 Iuniu) lui. luniu (36)...
„: Matrânele

Tati venerat

.....

ta

multa, pentru că ee aperi ătoru de arepturile

lor în vi6ța căsătorescă (37).
a

ţ
Titi

„DIN
7—15
TUNIG.
,
ete

E
a

Se

„Vesta,

NE iti
|
iertr

pu

i

tipat
ioea

til

tape Pazaa
Digest

“ Referinţa dinei Vesta la 'mutrire: şi marcare şi” caracterul! funda2
mentalu alu curăţeniei și simplicităţii în cultulu er, le'avâtă datinele
de la aceste sârbători.
(32) Semo a fostă ființă cam asemenea Lariloră, și după cântecele
fraţilori
Arval se potii dice semider. Semo se crede a se deduce din sernen,
semino, de
unde şi dîna Semonia.

Preller pag. 80,

(83) Sancus, sai și Sangus'e în legătură cu sancio, sanctus: ce; apare
;de:6 fi-

ință purcesă, din ceri, ființa sânțenici, și a credinţei: La Umbri
şi Fisovius Sancius. Preller p. 64,
|
.

(21) Fest. p. 229. Propter

vinm a Sacrifici
icium, „quod

Her culi aut Sanco, qui scilicet idem est deus,
(35) Tertull. ad Nat. IL. 9. est et Sanctus propier

s'a „dis : Fisus,
i,

est profeiseenăi eratia
'
hospitlitalem

aș "rege 1.

Tatio consecutus fanum, :
„ii
i.
(36) Ovidii VI. 223. Kal. Venus. Preller. p. 636.
(37) Henzen la Orell. p. 162. aduce inscripţiunea : Semoni Sanco Deo
Fidio
Sacrum, şi alta «Şanco Sancto Seimeni Deo Fidio Saerini», cs dovedesei identitatea numelui şi fiinţel. Preller. p. 687.
Marien, JMitot, 7,

i
ui

ăi |

Î6ă
i: În 7 Taniu sia deschisi penus din templuli dinci, şi s'a curățită
și măturată, și de-ăci acâstă sârbătore :s'a. numitu

<curăţirea tem-

plului :Vester» (38). In acestă di muierii flaminului dialu nu-l era
iertat să: se' peptene și 56-șI "taie! unghiile.

i

-Diua s&rbătorii 'din 9. lunii s'a chierhatu "Vestala, și atunci
ironele

Romei

mergeau

desculţe

la templula

templului să aducă sacrificie de
datina cum se
ndrea

aduceau

sacrificiile

lariloru și a penaţilori,

"“Tn'9

mâncare
pe

Vestei,

în blide mici (39), după

vatra dela casele lori în 0-

cari sunt în legătură

uniti a fostăşi sărbătorea

ma-

ca pe focarulu

murarilorit

cu Vesta.

și a pitariloru,

spre

aducerea a minte de-'timpuli vechiu, când totu omulu la vatra sa
işi cocia pilă. Aqi morile (pe atunci mai multă de mână)și asinil
cari le întorecau,
înăzi

erau încununaţi, iară. asinilor i li se lega după gru-

pituţe pe aţă

înşirate: Și e o altă di, când

sa

făcutu

mola

salsa,

.

In 15 Iunii, gunoiul

de peste. anii adunatu din templu

se arunca

în rîulă 'Tiber, sau într'unu loci anumită și inchisi.
In calendară diua a fosti însemnată cu literele : Q. St. D. F. adecă <Quando,, stercus

qiua liberă) (40). .

.delatus, fas,

(când

gunoiului

sa

curăţitu,

; bu,

„IN 8 IUNIU.
Menus.

-+ Mens' (mintea) 'e personificată cași deilate, şi se vede a fi o altă
formă pentru
se

Venus: Mimnernia

dice cerâscă,

avându

și „Meminia,

iusușiri

spirituale,

și Venus

Erycina, care

și pentru acâsta

sta a-

prâpe de Minerva.

Pentru
temple

Venuş .Eryeină

pe Capitol

"(58) Ovidia

și Mens

şi diua

s'au ziditu la an. 217. „ant. Cr,

fundaţiunii s'a serbatu

în 8 lunia.

VI. 253, Kal. Const.

(39) Ondiu VI. 304. 389.

|

N

(40) Kal. Maft. Kal. Venus. Ovidiu VL. 223, Varro L L. VL 32,
ji

Preller 543.

e
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Mens,
a avută

|

|

cași personificaţiuiea. unui
simțu loialu în înțelesii ' politiei
predicatula Bona, și multe.
altare. și statue. Contrariulu
ei

e Mens Laeva sau Mala (41).

a

Ci

Ea

IN 11 IUNIU,

A. Matralia.
Matuta (42) a fostu .o dînă
“a luminel de diminâtă, a auro
rei, și
sa numită și Mater „Matuta,
în întelesu cași Ianus, Pater
Matuti-

nus,

dar Matuta

a fosta și predicatulu Iunonii,
și astu-feli

tifică cu acesta (43),
_Matuta

| mina

se dice o dînă bună
din întunerecu, Și pentru

și bine-cuvântătore, care a
adusu luacestă muierile au venerato
ca pe

0. dină de nascere și a prunciloru.
Sa

veneralu

încă cași

se iden-

|

|

dină de mare

și. de porturi,

şi

în acestă
calitate s'a identificatu cu Leukot
hea grâcă, și deuli Portumnus,
genii
de porturi, i s'a datu de fiu.
Cultul ei a fosta. lătita în „Ital
ia, iară

în Roma regele Serviu Tulliu i-a
rădicata templu pe, forul boariti
(44),
Serbătorea

61 sa numită Matralia, adecă
sârbătorea mameloru, și
sa ținutu în 11 luniu (45).
. pi:
Sacrificiul pentru dină a
fostu o lurtă, ce după dati
na mai vechiă nu s'a, coplu, ci ferti
i. Fetele se 'zeţineau depa
rte de templu,
pentru

că era, sârbătoroa matronelori,

tâia căsătoriă. putea, să încu
nune

pentru pruncii dela surorile
loru
pentru al loru (46)...

și numai 0

muiere
: din : în-

stalua ei, şi mamele 'aqi.
se rugau

și pentru
E

cei, orfani,. și 'pe. urmă
i
aa

- (41) Ovidiă VI. 241, “Sunt
multe inseripțiuni : Bonae Ment
i, Mens Mala corespunde cu Axe la Greci, Virg.
Aen. IL. 54. Prellerp. 628,
.
(42) Luereţiă V. 654. Matuta
roseam auroram per oras aeth
eris
diffe
rt
et
lue
nina pandit. O face

de ina dorilorit.; Fest. p. 91. 105.
175,

deduce Matuta din
Matruta, Matruita, a nume
din matrua cu rădăcina Mate
r. Hartung. II. 74; iară
Preller p. 285 o aduce în
legătură cu mane, matutinu
s,
|
(43)
P. Victor. reg. urb. XI, Aedes
lunonis Matutae,. Liviu NXXIV.
53,

(44) OvidiuF. L. VI. 407, Liviu. V, 19,
oa,

(45) Ovidiă F. L. VI. 469. Paul
ă p. 125. şi mat multe calendar
e,
(46) Cic. Nat. Deor. IL. (9. Varro
L, L..V. 106,

|
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Se. purta
a sclaveloru

o sclavă în templulu

qinei, şi

pentru

de prunci, ii se dedeao palmă,

țiune pentru qînă, caşi ap&rălorea

neîngrijirea

ca semnu

de

bună

satisfac-

pruncilori ; altoră serve era opriti

de a intra în templu.

IN 11.-1UNIU.
B.

Fortunu

in foro boario.

Sortea și norocului sunt concepte diferite, și Fors sau Fortunaa
representati

ambele

concepte.

La început

a fostii mai

multă

dînă

de norocu, și mal târdiu sa cugetalu ca Sorle.
|
Serviu 'Tullii, fiuli” unci selave, ajungându rege, sa numita

fi-

ulii Fortunei, și pentru acesta elu a fosti urzitorulii cultului ci, și
a fundatii ou

temple,

unulă

Fors Fortuna

întâia petră de milă a câlii portuense,

şi

da

aJuulri

drâpta Tiberulu, la
Fortuna

în

forulu

boariil, între "Liber şi între circulă maximii.
|
Diua dedicaţiunii templului din foruli poari iii, sa serbat în Mi luniti, toti de o dată ca memoria
IN
c.

-- Dina

Concordia

numindu-se

pe

IUN.

Concordia.

timpului

Augusta, căci

11

regelui Serviu Tultia (47).

impăraţilorii şi-a luată altu

caracteri

cultulu ei s'a subordinatii intereselor per-

sonale ale împăratului.

i

Livia, muierea lui Augustu,
Concorâiei

uni

templu

cu referință la căsătoria sa a fohdata

lângă porticus Liviue

la an.

7. ant. Cr. Diua

fundăril şi dedicatiunii templului sa serbatu în 11 luni (49).

IN 13 IUNIU.
A. Jupiter

Invictus.

Jupiter -cu predicatulă Invictus (neînvinsă) a avuta templu, ce se
(47) Ovidiă VI. 615. Preller p.:532,
(48) Ovidiu VI. 633. Preller p. 624,
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crede a

fi fosta lângă

a lui Jupiter

Stator,

spre” pârtă

palatină

de

câtră Via Sacra.

Diua dedicaţiunii templului s'a serbatu în 13 unita (49).

IN 13 IUNIU,
B.

Quinquatrus

e

o

minuisculue.

aa

Quinquatrus minusculae (cele mic) în esință au coresp
uns celorii
mari

din

Cele

19 Martiu. |
miei s'au serbat în 13 Iunia,

|
ea sărbatdre

eta ibicinilora (Muerașilora), cari cu al oră

umblau

speciala, pentra

prin cetate îm-

brăcaţi în
î vestmințe lungi și mascaţi, făcondu-și. cu vină Yoiă
bună (60).
Cu toţii se adunan' la templulu Minervei, ca dina aperătâ
re şi pa-

trona, lori, și adi aveau drepti la, o ospelare. comună, în
„templul
lut Jupiter Capitolinus.
. e. .
i,
Cta a fost numerosă, pentru că ibicinii erai de lipsa sa cante
la sacrificii, lud, înmormentări, și aveau plată, buna,

IN 19 IUNIU.
“Minerva

“B

serbâtâre identica

templulă

cu

din Aventinu

cea

in Aventinii.

din

19' Maria,

în „câtu se refere la

și diua' dedicațiunii (61).

IN 20 IUNIU.
i

E .

„ Summa,

.

3

„Semmanus e unn dea ala cerulul, „de nopte ; și se
deitaie

lui.
i

Tatiu,

și statua sa de pinontă

numesce

între

arsu a statu pe tem-

îi :

(9) Ovidiu F. L. VI. 644. Kal. Venus. Preller p. 177. 1. și 703..
(50) Varro L. L. VI. 17. Quinquatius Minusculae dictae Juniae Idus ab. similitudine Maiorum, quod libicines tum feriate, vagantur -per urbem
et conveniunt
ad aedem' Minervae, Ovidiu F. L..VI. 645, Preller p. 262,

*.(51) :Pest, p. 333. în Aventino aedis Minervae inin qua licerit
scribis consistere
ac dona:ponere ete. Preller p. 260.
DD
a
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pluli -lui. Jupiter Optimus Maximus, Fiind
u -statua lut lovită de fulgeru, i-a cădută capului în 'Tiber » Și pentru
espiare la an. 278-'ant.
Cr. i s'a redicatu templu: lângă circul
ă maximă,
3

Însă la cultului eului Summanus (52) aa dati

cari

sunt

mai

rari,

pentru

că

noplea

e

mai

fulgerile de n6pte,

recordsă,

și s'a

dis,

că fulgerulu de qi (falgur. dium, et diurnum)
purcede dela Jupiter,
iară talgerula de nâple (fulgur nocturnum)
de la Summanus, și celu

de n6pte s'a. disu și fulgur summanum
.

Ai

In totă religiunea romană numai Jupiter,
Juno și Minerva, au fulgere, 'dar aceste din urmă de la Jupiter.
Summanus mu pote. fi de

câţu' unii predicatu

alu lui Jupiter, Și însemnă cent mal de
susă, ca
și 'predicatulu Maximus celui mai mare,
unu predicat, din cele mal

vechi în Roma şi eminamente pentru fulgev
ile de n6pte (53).
Sărbătorea

dedicaţiunii' templului

Sa numiti și summanalia festa,

și s'a serbatu în 20 luniu (54).
_
In templu s'a “adusu sacriliciu pentru dea,
și dâcă nu se scia, că
dre fulgerulu

e de Qi sai de n6pte,

ter şi lui Summanus,

beci negri (55).
La acâstă
pentru, dei,

atunci se sacrifica și lul Jupi-

aceluia doi berbeci albi, şi acestuia

|

doi ber-

s&rbătâre
se
şi acele

facean plăcinte, turte rotunde, ca unu darii
erau în forma unei râte, care simbol verisi
milu

s'a referat la rta carului deului fulgerătoră,
și acele s'au. numita

summanalia liba (56).

(52) Summanus se deduce din summus cu termin
aţiunea —anus, ca şi primus

primanus.

Hartung Il. 59. La Roman! s'a începută diua
de la medulii nopţii, şi
Preller p. 218. cuvântulii summanus îlă deduce din
sub-mane, manus=—dimineţă.

Summararee după Plauti însâmnă a fura, și de aci Summan
us a fostă şi qeulă
“lotriloră. :
ăi
(53) Taseript la Oreil. Nr. 1216. Jovi Alto Summano ; adecă
: Altitonanti et
Summano. Marini p,'687. inseript. Fulgur Summanum conditu
r.
: (5%) Ovidiă

(55)
(56)
Latini
tinl, în

VI. 725. Fest. p.: 345. Kal. Amitern, Kal. Venus

şi Beau

Act. frat, arvali tit. XLUL
|
”
Cic. de Div. 1, 10, Pliniu H. N. XIX, 4, 14, Livia XXX. 29, Libura
dela
se vede a fi rămasă în cuvântul lipiă. Așa o plăcintă laganui
m la Lacuvântulă langosiă, şi nu credit să selderive dela lâng (flacără)
maghiară,
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IN .23 IUNIU.
“Dies

Aţer,

“In răsboiulu alu doilea puniciă, la an. 217,
gendu spre Roma,

lângă laculu Trasimenus

ant: Cr. Hanibală; merde partea spre” “medardi

a bâtută tare pe Romani.
Ei
Aa
A i
Consululu Caiu Flaminia a venitaîn câlea lui Hânibala
şi!, fiindu

negură a câduti în cursa, inimicului, carele
Ta loviti de două părți,
și consululu a perdută 15,000 de ostași
Morți.

Acestă di, în 23 funia, s'a numiti Dies: Ater
(diua nâgră), pentru
că s'a supărată poporului (57).
atei
mt ct satur
IN 24 IUNIU.
Fors Furtuna,
:

:

ta

ia

Fors Furtuna în specie e dina unui norociui
neprevedutii (58) :incerti, și a avutu templulu sea d'a drâpla. Tiberu
lui :(veqi..11; unit).
Serbătorea

dedicaţiunii templului sa ținută în 24 Îuniu,
Toţi cel cu speranţă și cei desperăţi, : dimpr
eună cu sclavii, deosehi aceia cari nu aveau măestriă -anumi
tă (qui sine arte aliqua
vivunt) eșiai din cetate la templul Fors
Fortuna. Calea era peste
punte; sau: trecândii 'Tiberalu cu lantriț
e Infrumuseţate și încununate
cu flori, — linitrașii erâu YoioșI de beutur
ă, iară! pâporiilu' trecând

riulă, cânta. și-ȘI. aducea aminte: de regele Serviu
Taulliu, fiindatoruliă
Ta
cultului dinei (59),
fe
Sai a aeia Ra
|

(57) Preller p. 798, Conv, Let. Brockhaus. a
o, uz
(88) Cie. de leg. IL. 11. 28. Fortuna sit xel Huiusce
, Diei vel Fors, în „qua -incerti casus significantur magis, .
apar
ora
!
4
(59) Oviditi F.L. VI 763, Și may munte calen
dare. „ Pe înseripiunt : Numini
Fortis Fortunae, „Şi Forti Fortunae, Preller p. 853,
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IN 27: IUNIU;
A. Aedes

Larum.

_ „LRPĂI, aa, avut templul. și pe. via sacra (60) la. suișulu pe Pala„tina, și, sa „edificata de Anustă la an. & ant. Ce. pentru arii pu-

blicr (61).

|

a

;. Serbatorea,dedicaţiunil. sa ținută în 27 Iuniu (62),
ă„IN 27 TUNIU.
Dai

„B.

ut iii

Jupiter, Stator.

i

Jupiter a.avutu predicatulă Stator (stătatoru); celu ce' face ca ostașil în luptă să stee pe locu și să nu fugă.
Romulu avândi luptă cu Sabinil, Jupiter Stator

a ţinută

mani în luptă, și Romuli, cu

să

votată

templuli

ventinu,

ce s'a

și acestui templu

rădicatu

ocasiunea. primului
dela porta

a fostă primulu

mucia

ti

aie ta cu ce

IN 29 TONI,

pa,

Quirinus,

mii

[E

pei

„eo

la suișulu

i-a

pe A-

în cetate.

«: Diua 'dedicaţiunit acestui templu s'a, serbat
taie

pe Ro-

biumfă,

în 27 luniu (63).

spete

:

:

- După « ce Romul a periti dintre Gmeni îîn înţelesulă, tradiţiunit, -mai
întâia sa „aretată lui Proculu Iuliu pe Quirinalu, şi atunci a poflitu
,
ca, lui, sub

nume: de, Quirinus,

să i, se redice

templu,

pentru

că a-

cuma e dei, și se chiamă Quirinus (64).
(60) Tacită Ann. XII. 24. Solin 1,23. Ancus Martius in summo sacra via,
ubi
aedes

Larum.:

(61) Mal multe inscripțiuni : Laribus publicis, Sacrum, imp. Caesar, Divi
F.
Augustales.
i)
(62) Ovidiă VL. 791. “Preller p. 497.
(63) Ovidiu F. L. VI. 794. Dionys. II. 34, 50. Prell. p.: 177. „Hartung, II,
15.

"64 Cici Rep. “11. 10:20. Proculus Iulius a se visum esse in eo cole
Romulum, qui nunc Quirinalis vocatur. Eum
in eo colle delubrum

fieret, se Deum

sibi mandasse ut populurn rogaret ut sib
esse et Quirinus vocari.

:
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- Poporului i-a rădicata templu pe Quirinala, şi. Augustu Ya restau=

ratu forte pomposu (65).
Serbatârea

i

dedicaţiunil: s'a ţinutu în: 29 lunii și s'a. numiti “Qui-

rino. in. colle, adecă. Romuli= Quirina, pe munte(66).

1080

IUNIU.

Templum Jereulis

musarum.

„In cercurile mai înalte. romane, unde a strabatuta arta și „ poesia
grcă,

Sa

vencratu

celu ce se ospetâză

Hercules,

celu

ce

odihnesce „după lucrulu

său,

cu plăcere

la prânqulu său, și pentru acesta s'a
privitu de unu geniu înserinătoru al amiciloru de masă, cu predica-

tulu Pacifer și Musarum.
M. Falviu
cules ală

Nobilior la an. R: 516,

museloru,

a rădicatu

aprope de circulu

templu

flaminiu,

pentru

Her-

și l'a înzestrat: cu

totu felului de lucruri artifici6se,. L.. Marcă: Filipi. tată mastihu a. lui
Augustu -a renovată templul.
cita
i
Pa
iti
Diua dedicaţiunil templului s'a serbata iîn 30; luniu (67)..

SERBĂTORI ÎN IULIU.
IN 1 IULIU.
pp

„Felicitas in Capitolio,

ut

!

- Pelicitas (1) (fericirea) a fostii personificată „cași, . deitate. Fortuna
dina de sorte, a. fostu și bună
bună,

și sa primită

și rea, iară

de a fi bine-cuvântarea

Felicitas

a fosti : numa

fructuatâre Şi neînce-

tată a norocului.

„Predicatula de Felix (fericita) Lai avută dei, Gmeni, cetăţi, șşi țări
(65) Inainte de August acesti teraplu Pa veedificată L. Papiriu
la an. 293 ant: Cr, R. Suchier' p. 208.
(66) Ovidiă VI. 796. Kal. Venus. Quirino în cole. “Preller p 698.

(67) Prellerp. 656. 799, Hartung. II, 31.
(1) Se aduce în legătură cu feo, fetus, fecundus.

a

Cursor
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bine-cuvântate: de natură,

sau

prin

.

bună

lui (2).
Luculă

orânduelă - a

domnitoru-

za
ară fi edificatu în Roma întâiulu templu pentru
Felicitas, a

stată în Velabru, și: a fosti înzestratu :cu
opere frumâse de mâiestriă. Când Iuliu Cesare şi-a ținutu triumfulu,
i s'a ruptu osia lângă

templulu

acesta,

şi rumperea s'a! privită” de presemni

râu pentru elu.

Unu templu s'a edificatu. pentru Felicitas :publica
pe Capitolii e

atributula

cornul

copiei, adecă

a pliniril.

" Serbaătorea, Felicitaţii şi a dilei

și i s'a adusă sacrificiu 8.
CE

o

IN 4 IULIU,
pacis.

Pax (pacea) e o stare: împăciuitore și
agronomia,

La altarulu

arțile și comereiulă

Păcii,

ţinuta în 1 Iuliu

e

Ara
cănd

.

dedicațiunii' Sa

edificat

îndestulătâre

a unel ţeri,

propășeseu,

de Augusta pe câmpului lui Marte,

adusu sacrificiu în 4 Iuliu (4). Veqi 30 Ianuariu
şi 80 Martiu), -

s'a

IN 5 IULIU,

Poplifusia sai Fugalia.
“Scăpându
momentului

Roma, de Gali, a-remasu slăbilă, iar vecinii.
au căutatu

când să o atace. Astu-felin Postumiu
Liviu, dictatorulu
din Fidenae a condusă armata inimicului
asupra Romei și ajungându

aprâpe a prelinsă dela senatul romanu,
luati : Romanii

dela Sabin,

acâsta, mulţi 'au fugitu.

adecă

ca'să-i

dea aceea ce au

fetele” și muierile,

_

şi audindu-se

o

(2) Venus

Felix, Mercurius Felix, portus Traia
ni felix, Sulla ral, Dacia felix,
Felicitas Augusti, seculi, temporis.
,

(3) Kal. Antiat. Preller p. 618. De aci
ne despăţima de Ovidiu, pentrucă faștil
calendari de pe șâse lun din urmă nu
s'aă aflatii, sau pentrucă nu S'aii compusă, sa
verisimilă s'a perdută.

(4) Kal. Amit. scrisă la a IV-a Nona Iul,
Preller p, 614, Haring, II, 255.

17i

Atunci o sclavă cu numele Tutela. (ori Tutula) a cerutu dela senată,

ca să i se

ierte ci și sâțeloru

culu

femeiloru

romane;

du-se

în

petreci

vestminte

el dea

și senatuli

frumâse,

merge

a iertatu.

Selavele

se ducii, în. tabăra

cu inimicii şi-i îmbetă , și

cand

la inimicu

acestia

în lo-

îmbrăcân-

inimică și aci se
erau

în

somnulă

celu mai afundu, 'Tutela, de'pe unu smochina sălbateeii (caprificus) (5)
ce era aprope

de Romani,

și Romanii: pricepându

pe-fugă.:

loveseii

....:

„ Senatulu

dă semn, precum a fostii convorbirea;
nOplea: asupra

i

vedenda

inimieiloru,

DN

succesula

bună,

it

ra

decide: eliberarea

sclave, -măritarea lora pe spesele statului, “şi areptulu

vestmintele matronale,

şi-l pună

acestori

ca să pârte

eu cari au fosti în tabera inimică.:

1

“Intru aducerea aminte a periculului pentru

Roma și-a fugei po-

porului,

Fugalia: în 5 Iuliu; și

s'a ţinutu 'sărbătorea

după finirea
torea (6).

sacrificiului,

Poplifugia san

poporului 'a fugiti,
Iti

simbolisându 'sârbăaa

Diua în care sa înălțati Romulu la ceri încă: sa numita Poplifugia, adecă a' fugiti poporulu. Acâstă minune 's'a, întâmplatu la 'laculu -:caprel.

Când

Romuli

legi, s'a întunecată
și Romulu

toemai

mustra

sârele și a începutu

dispărenda

s'a ridicati la ceriu.

poporulă 'și i-a

adusi

ploie cui fulgere și tunete,
Poporului

atunci a fugită,

și aflându că Romuli nu se află; a acusatii că e ucisu prin cine-va,
şi nu s'a păciuitu, până ce Iuliu Proculu nu Ta asigurată, că spiritulă lut Romulă i s'a înfățişatu și i-a spusu

că e în ceriu sub nu-

mele Quirinu. (Veqi 29 luniu).
"După

sacrificiu

poporul

fugia „(eaşi regele

saerelori în 2 Fe.

bruariu

și 24 Martiu) și înțelesul e, că vina și păcatul să remână
pe animalul de sacrificiu, iar poporuli se espieză, se curăţă (7.
(5) Caprificus din caper=ţapă şi ficus= smochinii (Ziegenfeig). Loculă s'a numită Capralia. Fest. p. 49: Capralia, appellatur ager qui vulgo ad capras paludes
|
.
dici solet. Hartung II. 66,

(6) Augustini Civ. Dei. 1], 6: ubi 'Fugalia celebrarentur
turpitudirem

effusa: omni licentia,

et: vere Fugalia etc. Preller p. 255. Diua după Kal. Maft, Kal. Ami-

-tern.: Varro L. L. VI. 18. Dionys II. 56. Plutarchă, Roma e. 29.
(7) Ovidiu F. L. Il. 491.

deserie

înălțarea

lui

Romuli.

Hartung1, 307. iar
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IN 7 IULIU.
Juno

Caprotina.

„Juno. a fosti venerată și cu. predicatulă
Caprotina (8), serbatorea

el s'a ținută în 7 Iuliu, și s'a chiamatiu
şi -Nonae

Caprotinae. :

„În acestă, di muierile eșiai cu mulțimea
; în procesiune afara de
- porta Romei până la, caprifieu (vegi
5 Iuliu), și pe cale strigau nume
de însemnătate și de norocire bună :
pe Gaiu, Luciu, etc. Mergeau
și. selavele îmbrăcate

frumosi,

şi aveau

dreptulu

cu poporuli.

ca să

facă glume

|
sacrificiu, la care în locu. de: lapte
's'a
folosita sucă de smochinu, apoi s'a
făculi ospătare marc, și: toți se
înfrumusețat
cu ramuri de caprifieu.
„Aci

la caprifică

a urmatu

Diua acesta a fosta o serbatâre vechiă,
nu numai în Roma

în Laţiu “pentru 'matrânele romane (9).
+ Caprifieulu după nume şi natură
se pare

ținea

a se refera

ci și

la fructua-

feminină, de 6re-ce şi caper și ficus
au avuta acâstă însemnetate, simbolică încă din vechime.
.

IN 8 IULIU:
Yitulatio,
In legătură cu Poplifugia şi „Nonae

Vitalatio, o satbtâre
Pi
a

Caprotinae; i în 8 Iuliu sa tinuta

de învingere Și de , bucuriă,
a

.f

PE

ca

11.35 şi 66 pune Poplifugia (Populi-fugia)
pe 7 Iuliu, Inse. Prelier p. 255 cu provocar

e la, Kal. Maff. şi Kal. Amitern.
polii difera.

o pune pe 5 Iuliu, căci numal

„.(8) Caprotina dela caper —ţapă, saă
dela, caprifică, smochin

(9)

Varro L. L. VI. 18.

Nonae Caprotinae,

!
sălbatecit,

quod eo die in Latio Junoni Ca-

protinae mulieres sacrificantur et. sub
caprifico faciunt, ee caprifico

"gam. Preller p. 256, Hartung II, 67,

tradițiunile

i

adhibent

i

Vir-

13,
Vitula (10) și Vitelia a, fosti qiua bucuriei asupra, învingeril câști-

gate, şi:e identică cu Victoria (11).

-

tr

Sacrificiulu îhi ţinea unu: pontifice, carele. prin urezări; : chiuituri
şi strigări ărăta, că după învingere urmâză bucuria, și sacrificiulă
se mânca stându împrejurulu altarulul

IN 548 TULIU...
Sacriliciu lui Apollo.

Apollo (12) e fiului lui Jupiter, cu Latona, : şi e.fratele
deulu. luminei
acesta

sub

ce luminză lumea,

scutulu

lui a. statu

Diane;

și-i dă vedere

spirituală şi pentru
vi6ța.ideală,. sciința şi arțile.
E,de-

parte provedătoru, în viitori și în secrele; și în acestă calitate a: înpe profeti şi: pe prevedători și a fosti deulu oraculeloru, și

Yețatu

pentru acesta cultul lui e în legătură cu sibilele, cărțile sibilice,
“De origine e deilate grâcă, care a străbătuta în Italia de josu,
apoi la Roma după timpuliă: lui Numa, și aci cultulă lui se refera
profețiă, la vindecarea spirituală şi trupâscă (13); iar mal târdiu
musică,

avându

date, posilive

numai

(450 ant. Cr.).
Sibilele

sunt

de .pe timpului decemvirilori

|
profete

prejurulu "muntelui

inspirate

...
și
la
la

e

ii

de

Apollo, . şi ele au locuiti îmIda de lângă Troia, unde a fostu și. Cassandra,

ca sibilă, apol pe Samos

în Delphi, şi la Cumae

în Italia, și ele se
|:

y

(10) Vitula după Hartung II, 169.256. e din Victula Vituatio (Sicgesju
bel) Paul

p. 369. Is habet coronam Yitulans victoria. Macrob. 'sat. 13, Hyllus
libro, quem

de diis composuit, ait vitulam vocari deam, quae letitiae praeest,
(11) Totă aci: Piso ait Vitulam Victoria nominare. ete. Preller
p. 339.
- (12) In Etruria s'a numită Aplu, ca deă de lumină şi de vindecare.
Aplu

se

află şi la Tesalieni. La Roman! numele i-a fostă şi Apello şi Aperta ; Paul p. 22.
Aperta idem Apollo vocatur,

în înțelesii

buri şi de alte rele.

de apărătorii sati amânătoră

de mor-

|

(13) In rugăciunile -Vestalineloră, Apollo se numesce de dreptul
: Apollo me-

dice! lecuitori,. vindecătoră. La -Latini genetivulii i-a fostii Apollonis
, mal târdiii

Apollenis și Apollinis
ler p. 268.

şi pe inscripţiunI

dativulă

Apollenei şi Apollinei
D

Prel-
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dicu amorese, preotese, ba și suror
i de ale lui “Apollo. Oracululu
din Delphi a fosta mai vestitu ; chia
ră și Roma 'cu mai multe ocasiuni a:ceruta sfaturi delă elu, ce
le dedea prin inspirațiunile deului
Apolo.
.: : + ..
A
i
Apollo a avută unu dafineta (pădurița
de lauri) împrejurulu unde

mai târdiu s'a edificatu circulu flaminiu
(14).
Pe

timpuli

cărțiloru

tribunatului

sibilice s'a votatu

militara

arătându-se

și edificati

în

|
ciuma,

dafineta

la

îndemnuli

templu

pentru

Apollo vindecătorulă (15) și după patru ani,
la an. 429 ant. Cr., sa
sânțitu templulă, dar diua dedicațiunii vechi
nu se scie.
“Laan. 212 ant. Cr. Hanibali a cucerita
'Tarentuli și Hasdrubali
de cătră Spania a amenințatii Italia de susa.
Acesti: râsboit, și pro=
feţiile unui Marcus ai dată ansă ca să se într
oducă ludi' publici în
onorea lui - Apollo, ca uni mijlocu în contr
a inimicului, pentrucă

era și deulă săgetătoriloră și toti-d'auna puria arcul
u cu sine.
Acești

adecă

ludi, numiţi

Apollinares, de astâ-dată au fosta numai 'votiv
i,
se votau și se vânduiau numa! din ocas
iuni, iar la an. 208

ant. Cr., cu ocasiunea unei ciume, s'au făcută ludi
stativi Și sărbătorea
lui Apollo cu începerea ludilori ' Sa statoritu
pe 5 Iuliu (16) ţinându-se în circulă Maximu și mai târdiu în celu
faminiu,:! .:
'" Culturile întroduse cu ludi publici au influințat
u - înmulţirea qilelori de sârhătore și de ludi, (veqi Floralia şi Mega
lensia) și astă-feliu,

după

date

calendarice,

sârbătorile și. ludii de acu a lui Apollo

nută până în 13 Iuliu (17).

o

au ţi-

|

Senatului a adusti consultă, ca pretoruli să capete 12 mii de
pundi

de aramă Și două vietime mari pentru servieiuli divi
n alu lui, Apollo, ca decemvirii să sacrifice — după datina grâcă
— lui Apollo
unu boi mare aurilii şi doue capre albe aurite, -iar
Latonei o vacă
(14) Liv. Il. 63. in prata Flaminia,
Apollinarem (lucum) appellabant ete.

ubi nunc Aedes

Apollinis est iam tum

(15) Liviu 1V, 65. Aedes Apollini, pro valitudine populi vola est,

(16) Preller p. 270 și Hartung LI. p. 207 pună întâia di pe 5 luliu.
" (7) Inmulţirea qilelori Iartung II. 207 din 5—11, iar Preller p. 271 şi 799,
deosebi cu referință la Iuâi! Apollinari, pe 6—13 luliu.
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mare aurită. A fosti qi de s&rbătâre și de bucurie cu ospătări
familiare, și s'a serbatu în tâtă Roma cu ușile deschise.
-:
a
Sub Augusta, cultula lui Apollo .s'a r&dicatu și mai. tare, pentruc
ă

a

avutu

predilecțiune

câtră “(radiţiunile

familiare -începânda

dela

Aenea, și pentrucă lingușitorii diceau că Apollo e tată
lui Augusta, '
ba acesta însuși Sa. argtatu caşi Apollo.
ACI
IN 6. IULIU.
Fortuna Mauliebris,

Fortuna. Muliebris (muieresca) Sa

fundată în on6rea

muieriloră

romane,

întru memoriă că au îndemnatu pe Coriolanu,
carelea venită asupra, Romei, să se reîntorcă, :
Templului s'a edificatu afară. de Roma pe via latina
, la a. patra
pâtră de milă, în locul acela unde muierile au
vorbita cu Coriolanu, și Pau făcutii să se retragă, și consulului Procul
ă, Virginiu Va
dedicată la an. R. 268.

Serbătârea dedicaţiunii s'a ținutu în 6 Iuliu,
ficiu anualu
Valeria,

eșindu

și rugăciuni

o soră a

din partea

muieriloni

lui Valeriu Publică

în calea: lui Coriolanu,

întâia preutesă a, dinei.
colectă, şi numa! acele

și s'a
întru

adusă sacrisalutea Romei.

a statu în fruntea, muieriloriă

și pentru. acesta Valeria

O statuă a
o puteau

dinei au - fâcut'o

atinge Și încununa,

prima. căsătoriă (18).

a fostu

maierile

prin

cari lrăiati în

IN 7 IULIU,
. Sacrificiu lui Cousus.

„Consus (19) e deulu pământului,
lui Tellumo

sau Dis Pater;

ală agriculturei, și se

e puterea

de

sub pământă

asâmănă
care ajută

fructele.
(18) Liviu 11, 40; Dionys. VIIL. 55,

Augustină

Civ. D. IV. 19. Preler P: 556,

Hartung II. 236.

(9) Filologia deduce numele Consus a) dela condere a ascunde
şi e forma.

ţiune vechiă, ca din clanditus şi parcitus—

clausus, parsus, din conditus==consus
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Consus

s'a veneratu în Roma

încă. din

timpulu

celu

mai: vechiu,

şi a avută ună altâru la capătulu cireului: Tarquinu, mai vechiu. de
câtu acestui circi, și era -astupatu. sub pământu (20). ta

:“La Nonele lui Iuliu (7. Iuliu) era sârbătorea .lul Consus, și atunci

" altarulu 'se: desgropa :în presența preoţiloră de frunte,.se puneau da:
ruri sacrificiale pe altaru, iar sacrificiu îla faceau pontificii cu flamen

quirinalis (a lui Marte) și vestalinele, și diua serbătorii se numia ad

aram Consi (la altarulu lui Consu) (21).:
Sacrificiulu

de aqi și de alte. serbători ale lui Consu cadu pe timpulu secerișului și a semenaturilora, și de aci se esplică, că Consu
e deitate: de pământ, care în ascunsi: păzesce semenăturele 'ca' să

le aducă la roda. Inscripţiunea. de pe altarulu 's&u nu fără causa îlu
pune

la olaltă cu Marte

și Larii, cari

la s&rbatorea “pentru

Dea

Dia

se convocau în cântecele fraţiloră arvali, şi anume Marte” ca: amânătoru

de paguba

citâre: de câmpuri

câmpului, iar Larii

ca spiritele apărătore

:și feri-

Și de drumuri.

'

IN 12 IULIU.
pa

Dina

victoriei lui „Cesare.

“ Vietoria, cași deitate s'a priviti de o amică credintiosă a Romanilorii. O dină de învingere s'a veneratii în vechime pe Palatină, verisimili identică cu Victoria, sai Vacuna Sabina.
E
L. Postumiu consululii în resboiulă cu Sammiţiă, la'an. 994 ant:
Cr. a edificatii unii templu, și se crede, că pe Capitoliii.
In ondrea unorii beliduci triumfiitonă, sai întrodusti ludi Vietoriae; așa în ondrea lui 1. Cesare, carele în 9 August 47 ant. Cr.
3) alţii deduci

din

sanseritulii su,

de

unde

sero,

consero

a

semăna,

consi-

tura = semânătură —şi e dei de semănătură ; e) Ovidiă NI. „19, la deduce din
consulo a se sfătui. !

(20) Tertull. de Spect. 5. Et nunc ara Conso illi in circo defossa est, ad primas metas,

sub terra, cum inscriptiune huius-modi.
Lares Coillo (compito ?) potentes.

Consus consilio, Mars Duello,

„. (21) Preller p. 328 și 420. IlartungII. 87. Vestalinele stati iar în legătură cu
fructele, vedi 7—14

Maii, şi pentru Marte vedi 1 Martiu.

|
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la Farsalăi în “Tesalia, a invinsi pe Pompeii;

" făcută di de sărbătore

și sa

multe qile:(22),
La. sărbătorea.

diua. victoriei lui s'a

ţinută în 12'Iuliă,

Me

e

cu

ludi „de;:maă

a

acesta - pontificit. cu flamenii

lui

Marte: ai sacrifi-

cată pe câmpul lui Marte aoi ostași dintre
rebeli,și capetele lorii
se băteaii cu cuie pe păreţii Regiei.
aaa

„IN 15 IULIU.

a

Transvectio Equitum,

pa

|

Cultulă Dioscurilorii greci s'a lăţită de
timpurii. peste Sicilia şi
Italia. In Etruria S'aii chiămată Kastu
(arareori Kasutru), și “Pultue
sai Pultuke, Polutuche, iar în Roma s'a
chiămatii. Castor și Pollux,
ba amândoi, acuși s'a dlisii, Castores, acuși
Polluces (23), și ati fostiă
venerați deosebi de către călăreți.
o
Tradiţiunea, introducerii cultului lori e
următârea :,La an,, Romeă
258 (496 ant. Cr.) ai venită 'Tusculanii
asupra Romanilorii,: și dictatorulii Postumiu întimpinându-i a ..fosti
ă strmtoratii în bătaiă.
Atunci se arătară lui Postumiu doi călăreți
tineri, mari și frumoși;
se puseră în fruntea, călărețilori romani.și
păfugară.pe Tusculani,
Dar abia s'a câștigat vietoria la Regillă,
până ce fraţii Dioscuri.se
arătară și în Roma pe forulii romanii, aţițaț
i încă de luptă, și apoi
la lacul Iuturncă spălându-și cait. de
sudori. Aci i-a, împrejuratiă

poporul,și ei reportândii despre

vEduți (24)...

|

victoria de. la
Regillii, se făcură ne-

(22) Hartung 1, 155, 11, 160, pune diua pe 12 luliu, adecăIV,
Id. Iul. După

Conv. Lex. Brockhaus, victoria a fostii în
9 Aug. Preller p. 799 pune dilele ludiloră pe 20—30 Iuliu şi p. 610, dice că
aă ţinută 11 dile, şi în cele patru din
urmă

ludi circensi. Das Leben der Rămer, W. Kohner,
p. 678.1

(23) Serv, V. Ge, III, 89. ideo Pollucem pro
Castore posuit,.

ter et Polluces et Castores vocantur. Nam

n

quia :amho licen-

et ludi,et templum, et' stelae Casto

rum appellantur. Sveton. Caes. 10. Dio C. XXXVI
I. 8,
(24) Cie. Nat. D. 11. 2. 6.1.5,

11.

Dionis.

ii

VI.. 13. Paul p. 25. Mitulii origi-

nală e la Greci, lupta e la Sagra, şi ati venită
în ajutorulă -Locrilorii, asupra

Crotiniaţiloră,

AMaritn. Aitol, 1,

.

i
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are
;: Ac6stă: apariuţă (epifania) a lori sta repețitii la an.-168 ant. Cr.
ma tupia dela Pydna, și la :an: 101 lângă
- Verona asupra Cimbriloriă,
și iar €ă însciințară mai întâiă victoriile în Roma (25).
-.Feciorulit' lui :Postumiu în memoria. tatălui s6ă, li-a edificată templui la: an.. Ri 270. Templul

rădieatii de Tiheriii sa

Castoris,

numiti Aedes

:

i
Dioscurii sunt copiii luă Jupiter cu Leda (26) și sunt dei de lu-

mină,

în strămutarea

sa

întră răstrire și apunere,

adecă intră splen-

dorea radelorii și întunecimea de nopte,. și precum în schimbarea
dileă cu noptea, așa în schimbarea. luminei peste anii. Ai fostii venerați încă

cași “doit mării

păcăuile și a luntririi favorabile; deosebi

în porturile! dela mări, Jupiter i-a
i învățată tote cunoscințele cavalerescă, Castor a! oscelatii ca mânătorii de carii, și Pollux ca pugilaloră, și pentru acâsta aii devenită idealulii călărețilorii,
S&rbătârea lui Castor şi Pollux, cași dei de epifaniă,

de vietoriă,

şi: dedicaţiunea' templului loră, sa ţinută în 15 Iuliu, și anume
lună plină după solstițiulă de vară, în qiua cea mai lungă. :
“Diuă

5a

serbatii cu

festivități pompose,

și acuma

la

călăreți 'din

Roma ” ai avută ocasiune, ca să se arate Romei în splendârea deplină;şi în statulii de răsboiii. "ACI Sa ținută < 'Transveetio Equitum>
adecă

o procesiune

de paradă

a călărețilorii prin

introdusă la: an. R. 450. (304 ant. Cr.)
Maxim, şi în vechime s a începutii

Roma.

prin -censoruli

mai

târdiă sa

inceputii

_Veniaii pe foriă la templuliă Castorilorii,
e
;
:

Q.

Fabiu

procesiunea, la porta capena lângă

teinplulii” ine Honos, pe unde a intratii 'dictatorulă
Ostea, invingătâre,

Datina s'a

pela
unde

Postumiu

templulii lui

cu.

Marte.

statulă a adusi

sa-

e
aj

(25) Cic. N. D.-ulL. 5, 41. Val, Max, 1. 8,

A

-:(26) Tradiţiunea spune, că Leda muierea lux Tyndareu,
că să se ascundă de

Jupiter, s'a; strămutată în lebădă, dar Zeus totuşi.
s'a apropiati de ea, și pe
a ouată ună oi, din „care, după unil scriitori vechi
aă cşitii Castor şi

urmă

Pollux, după alţi numa! sora. lorti Helena, şi după uni!
Pollux cu Ielenă, iar:
Castor și. Klyteminestra e dela Tyndareu. Tertull. de spect.
8. Ova honori Casto-

rum adscribant,

d
CL

”

-
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crificiii mare

în. „ondrea :deiloră,

apoi

se duceaii

pe Capitoliu, ca să

mulțumâscă lui, Jupiter, „tatăl “Castorilo
rii, și domnului Idurilorii (27).

„IN 18 IULIU,
Dies

N

Alliensis.

O mulţime de Gali Senoni ai veniti
sub conducerea lui Breni
în Etruria, și ati bătută celatea Clus
iu. Trămișiă Romanilor pentru
a face

pace

vătămarii

dreptulă

gințiloră,

și „Brenă

a 'juratii răs-

bunâre asupra loră. Ostea romană,
condusă de tribună milita, fu
bătută forte răi la Allia în 18 Iuliu 389
ant. Cr. :
„Acestă di s'a numită 'afer (n6gră) sai
“Alliensis dela locul bătălică, și ca înt”'o qi înfricoșată pentru
nenorocirea publică toți Romanil erai triștă şi nu lucraii nimici, ca
într'o d de s&rbătore (28).
IN

19 ȘI 21 IULIU, i:

earia

te

Venerarea deiloră în nemuri și lucuri adecă
: "păduriţe și gaiură (29)
a fostii” îndalinată la: Romanii vechi. In
păduri s'a colonisatii populaţitinea cea. mai vechiă, și întră agri
ȘI pășune Sa lăsată teritore
cu arburi, închinaţi deilorii, și astii- felii
nemus: și lucus ati i devenitii

de sacrariele cele mai vechi (30). .:
„In lucură s'aii veneratii

E

deosebi Jupiter și Diana (31) așa Silvanii,
-

(27) Liviă IX. 46. Val. Max. IL 2, 9, Dionis.
p. 658. Hartung IL. 272.

VI. 13. Aurel. Viet. 32. Preller
PI
,
A

(28) Hartung 1 152. Preller 799. In
limba galică Bari însemnăză rege. 'se
că pe timpulă acela a înainte de ai nu
a sunată curată, pentru acâsta
Romanit aă qisă : bren, adăogândă termin
aţiunta us,
i
(29) Nemus din grec. nNemos, în sensul
ăi strinsă, ;locă „de pășune, iară lucus,
e
poiana in pădure.
|
5
vede

;.(80) Tacită Germ. 9. Lucos

ac nemoră consecrant deorum muminihus, appe-

lant sceretum. illud, quod sola rev erentia
vident: Lug

la Gan padure, de aci ri

dăcina înf Lugdunun, Lusoș ; la Romani g
în e,
(31) Virg. Aen, Il. 679. Silva alta Jovis lucusq
ue Dianae. Serv. V. Ge. în. 332,
nam

et omnis quercus Jovi est consecrata, et
omnis lucus Dianae.

i
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-precum

larii și sufletele repausaţilorii (32). Dar în prejuruli itomei,

și alte deităţi aveaii' luculii loră, p. e. Dea Dia, Anna Perenna;
Robigo, Camenele,

Corniscele ete. .

In lucuri se venera
se putea apropia

deitatea prin sacrificii

de deitate numai

la atare

și ospătare, și cine-va
festivitate,

când îi

ierta, religiunea, „Și val de

acela. carele

intra în Jucăi saii indrăsnia

de a strica arborii Și sacrariile ei.

Numak

în

casură, estraordinare

nepreg ătită

sati

ierta, deilatea, ca

cu cele sânte

să

între

cine-va

în lucii, [ e. când își căula asilăi, căcă altii--cum cu cea „mai „mare
îngrijire trebuia, să se apropiă

de snţenia

locului; ferii nu era ier-

tată a aduce în. păduriţă, ba și arborii trintiţă de fulgerii se purlaii
din locăi numai cu datine de espiare (33).
„La. Lucaria din i Februariu sa
fostă asilii pentru

pers6ne

pututiă observa , că

lucurile aii

singuratice.

Lucaria, ce sa ţinutăîn 19 și 21. uliu, a fostii sărbitore, pentrucă Galii aii bătută pe Romani la Allia, și cei fugiţi aii scăpată
în luculă aprope de 'Tiber, și aci și-au aflati asilă. Intru memoria
„Scăpării.în acesti, lucă s'a, ținută sărbătorea Lucaria (34.
-„. Ducuri „de acestea se pomenescii și în alte părți
tru : deităță diferite,

p. e. luculă

Dianei la

ale, Italiei, pen“

laculii Nemi,

a Vacunei

Sabine, la. lacul Velină, a. Angiţiei la laculă Fucină,și sunt
mai multe date, că în lucură sati, făcută „colonii sub numele dei- tăţii (35).

(32) Vano L. L. V. 49. quod ibi lucus dicitur Fagutalis et Larum querquetulanum sacellum ete.
(33) De aci se vede că stai pusă deități cari se păzbscă pădurea de lotrii de
tâlhariloriă În ca, şi se vede, că au păzită mal „bine

lemne, Şi de ascunderea

decâtă adi codrenil cu armele.
(34) Lucaria
salariam' “et
ibi

se

festa

in luco

colebant

Romani,

qui, permagnus

Tiborim

fuit,

pro €o,

quod

vieti

a

occultaverint.

Paul

pe 119.

Kal.

Mat

Kal. Amit.

Gallis

Augusti.
|
" (85) Preller p. 99. Hartung l. 156 și N 8; dar acesta
Lucaria din 1 Februariu,

inter

fugientes e
XIV

viam
proelio

et SUL.

cal,

n
le cam , identifică cu
:
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IN

23 IULIU.

Neptunalia,

Elementulii fluidă, adecă apa și aanume marea,

riurile șși isvorele

încă ati avutii deităţile loră. |
Puterea elementară a apei, care dă viaţă tuturorii creaţiunilorii a
fostii venerată cași deitate, căci ca [ructu€ză, curăţă, iusuflețesce
piimentulă cu „vegelaţiunea ă, așa animalele și pe Omeni.
Neptunii (36) e deulii celii mai pulinte ali elementului apci, și de
origine se vede a i însemnatii

uni deii ali undelorii și ali malerică

ce se scurge și curge, dar în specie e deii de marc, și se identifică
ca Posseidon la Greci, și în astă calitate e stlbatecii, silitori, acuși
și păciuitorii cum

s'a venerată în porturi de, mare lângă “Tranqui-

litas și venturile blânde.
„Neptunii, cu epitetul Equester, (eălăreeţă), a fostă dei; şi de eserciţiele călăresci, și s'a veneratii în circulă faminiă, unde în Roma a
avutii unicul templu, ce i Ta edificată Cn. Domitiu (37). E
In onârea lui Neptunii, s'a ținută sărbătorea Nepiunalia, în 28 Tuliu,

cu ludi

proprii (38) ori la Tiber oră la Ostia

liberi, unde

se făceaii

corturi de ramuri

lângă

umbrose

mare pe locăi
spre apărare

de

ferbințela srelui.
Decă unii. beliduce pleca .cu năvile la răsboiii,. lui: Neptunîi adu„cea sacrificii de victimă, și acâsta se afunda în mare,
.-»
i.

(36) Neptunus la Etrusci Nethuns, Nethunus, se vede a fi în legătură cu. nao
(vw) a merge cu naia, a luntri. Navitunumos, Nevitunus, Neptunu, Nevtunu

Preller p. 593. Hartung II. 98.
(37) Inseript. la. Gruter 318. 5. Abascanto

Aug.

Li, Aedituo, Acdis 5 Neptuni,

quae est in circo Flaminio. Agrippa, celă mai: mare. eroă pe mare, a fundată lul
Neptunii unii sacrariă si portic pe câmpuli lui Marte,

(38) In unii calendară vechiă a stati : “Neptuni
urb. IX. Hartung IL. 98,

ludi. et. ferjae, P, Viet. reg,

IN 35 IULIU.
P urrinalii,

n

;

Dinele

anni de josă apari sub icone și
nume deosebite, dar tote
trebuie se, fiă personifi icațiuni, pentru
Terra Mater (mama piiraentuluă).
_Intre acesle personificaţiună sunt
Mana sai „Mania așa Fura săti

"Fi urrina (89) saii mai, multe Furzinae (40),
şi se află urmă din timpulii celi maj vechii, cum- că „ai fostii
între deităjile de frante a
cultului. |
In

Roma dincolo

de Tiber' și aprope. de puntea de lemni
i a fostă

o păduriță a Furinei (4, care, a avutii Namen: furin
alis adecă preotii

propriii, „ce „arată

că cultul

ei a fosti de frunte,

Furina e dină de întunereciă,
mină, de

vedere,

și ambele

contrariă cu Dea Dia, Cina de a

ai împrejurulii lori pe lari și pe mama

acestora, ambele sunt qeităţi de pămentă, și pentr
u” acesta aă coatin-

gere în cultă.

|

„„Furina saiă, Furinele” ai avută “sărbătorea numi
tă pini

riae Prinad, ce sa finută, în 25 Iuliu (42).

în fe:

i

- (89) Martianu Cap. II, 164. In his '6tiam locis,
maree, corumque praestites

Mana, atque Manuana,

dii etiam quos aquilos dicunt. .
|
(40) Item Fura, Furinaque et Mater Mania. Cic,
Nat. Deor, 11, 18. 46, 1e as6-i
mănă cu furiele,şi numele tuturoră e din rădăci
na fus, fur, fuscus, furvus,
Corssen Beitrige zur lat. Formenlehre p. 205. şi
însemnă : întunecâsele. Numele
fur (lotru) carele umblă prin întunerecă iar e din actstă
rădăcină, Hartung II
108. deduce: furinus din furnus (Uzwos) fornax —cupto
riu şi Furina e predicatul
Vestel. La Gruter, inscript. Nr. 33. Forinarum dearum
; şi “aflu că Preller. la

p. 458. mal bine le-a cuprinsă, *
E
: (41) Cic. ad Quint, 11.2. & ab co ponticulo, qui est ad
Furinae salricuun
versus,
:
,
(42) Kal. MafE. Pinc, Allif. în 25 luliu. Varro L.L. V.
8. VL 19 vi. 4, Jar.
tung II. 108 și Furnalia, Preller p. 458
a
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IN :30 IULIU.
Fortuna Muiusce Diei,

Fortuna Huiusce Diei, adecă' noroculii qilei „de. ai a
tate, care

din di în di a fostă totii nouă,

peste di aduce noroculi (43).
"Pemplulii

fostă

dei-

Și cu totă „ocasiunea de

a

me

Di)

dineă a fostii lângă circulă Maximii pe câmpiult jur Marte)

șii strbătorea ci sa (inut în 30 Iuliu cu
€ „di circensi (44).
ea

!

pe

SERBATORI! IN| AUGUSTU-+
'

ae

pi

-

N:

1 AUGUSTA,

;

A

ae

+

i,

i

sii

mam

a

Eu

0)

Taul

îi nu
tea

“:* Spes; (speranţa)
rilor

ga)

Pata

| A Soex! in fosa olitozio.!

pt

ăi

Te

îi

ine NIVA

a. fosti înqeită, și dina sperării; bune ; a plantatoz
și a. grădinariloriă, precum a. “muierilorii în 'altă,, stare
,în fin

a. unui viitorii fructuosii

și 'bine-cuvântatii. Spes fiindă, dina; plantatorilorii s'a privită şi de-o :qină de primă-vară,. a., fostii
încununată

cu floră și în mână a, avutii; spică de grâii
prevestindii secerișulă bună, îi
ea
“Sub; întâiul: răsboiii .punică

rulii olitoriii, adecă piața cu
pe la an. h:: 400,
porţii carmentale.
Diua

de

1 Aug.

și „căpăţine, de, maci;
Pa
pat ji!

i sa rădicatii: templu

propriii. pe: f0-

legumele, și. consululă ; Ailiti Calatinti

i-a
i rădicatiă - unii sacrariiă. lângă - “Tiberiă. înaintea
pi,
a
Ye tt
a fostii închinată

«Spei in

foro

olitoio».

„Acestă, qi fi ind și „diua nascerii, ; împăratului, Claudii,
, împăratula
din acesti motivă „a veneratii dînaa Spes, şi icona dinei se vede
pe
ca

(43) In calendare sa numită și F, Muioque dici, Cic. de Leg.
u u. :29,; Nam

valet. in omnes

(44)

dies,

: .

:

Preller p. 538, Hartung IL 237,

EI

-
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ana
numii lui.

Dar Spes a deveniti

şi dina

de norocii, și a fostii învo-

cată la dile de nasceră și de cununii, și la alte
ocasiuni (1).

“IN
B.

Diua

lui

1 AUGUSTU.
August

a Iariloră lui,

mii

Cattulit vechii ai Larilorăi pe timpul împăraţilor
a începută
ase, schimba, căci Lariă se indentificară mai multiă
cu genii și cu
sufletele trăitoriloră Și a repausaţilorii.
In

acesti

înţelesă, geniulăi lui Augustii împăratul a
fi Lar publicus, iară Lares compitales, larii
lui Augustă,

ajunsă

a

In 1 Aug. cași în diua numelui împăratului Augusti
i, ati fostă ve=
nerați larii lui, și luna s'a numită după numele
împăratului (2), la
an. 8 ant. Cr., după 'ce Octavianiă: “prin senat s'a numită
Augustus,

ce însâmnă sânțenia cea mai naltă personală (3).

Incă mai nainte de Augustii cei cu: puterea în mână
făceaii acuși pe eroii, acuși pe. deii, Și după „acestea, ajung
ând geniul lui
Augustii de a fi Lar publicus, Sa întrodusă unii felii
de cultă ali

lui, 'deși! elii personalminte

nu

a pretinsă reverințe

voia liberă senatului și lumii. ca 'să ile dea.

-

divine, ci a lăsatii

“ii

a

“Lui August i-a plăcutii de a apăr6 de principele, domnu
l păcii,
bine-făcătorulii ''genului: omenescii, fundatoruli ordinii
bune, și în
Roma nu a: priimită venerarea divină pentru pers6na 'sa,
deși poeţii
Lai

făcut

şi dei,

mită: viitorulii

în forma

deă-'alii

lui

deilori;

Apollo,

—

adecă' de s6re,

și.laă

nu-

în Roma:a fostii numai. genii

bubii, în provincie și de,
a
ata
“ Venerareluă
a s'a: începulii dela învingerea asupra lui. S. Pompeii

și dela învingerea la

Actii, de

când s'a

datatii monarchia sa; și
7

u) Tinu. 1.1. 9. Cic. in Catil.- 11. 11. 25. Horat. Oa. 1 35. 21. Gruter
Inseript.
Nr. 1075. Bonae 'Spei. Preller p. 618. Hartung Il 264. : ..»
(2) Ovidiă F. L. V. 147. Quo

qucror? Augustus mensis „mihi carminis ius ha-

bet. Prelleri p: 1497,

(3) Veget. de r. m. II 5. Nam imperatori, cum Augusti nomen accepit, tam
quam praesenti et corporali Deo fidelis ct praestanda devotio,. Preller p. 774,

|
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capitalele Asiei mică, Egipetă, Syria, şi alte
* provincii - dela apusă,!
Spania și Galia se. întreceai în zelulii. de a
întroduce cultul diviniă

ală lui August.
Numele

A

a

pe

|

Augustii. lângă a Romei. aii devenită: simblele
renascerii

politice ale imperiului romană, a dreptului religiunii, și
a civilisaţiunii
romane, — și sub domnirea. lui s'a rădicată mulțim
e de
« temple, altare ete. cari permăriati. numele și memoria. lui (4.
.
In an. 12. ant. Cr. Augustii „s'a: alesii și de;, Pontit
ex Maximus,

preotul: cu demnitatea

cea mai

naltă

în: religiunea

română,

și Va

an. 8 ant..Cr., numindu-se luna: după .numele.. săă,:1
:Augustiă: s'a
dedicatii memoriei lui. și a .devenitii diua; numelu
i. împăratului, ..:
"Mai târgiă

căpătând. Roina. împărţire: nduă,. și „rcor
ganisându-se
cultulii lariloră, geniulii lui Augustii s'a
-rădicată — pe lângă lată —

de deulă apărătorii ali Romei, și la an. 14
d. Cr. murindă Augusti, s'a dechiăratii de dei pentru imper
iul întregă, şi i s'a ră-

dicatii d6uă

temple,

familia

unulii publică: aprâpe' de foriă,și unul

pentru

împărătâscă în palatiă ; „sa instituită colegi
i de sodales
Augustales, șiș Sai introdusii ludi Augustles numiţi
şi Augustalia 6)
IN 1 AUGUST.
Ci

Diua

Zi

cuceririi Alexandriei,

ai

- Octavian învingându în 2 Sept. 29: ant. Ce.
la Actiu,
tulă a devenitii provinciă

Aita

= Egipe-

romană.

Diua cuceriri Alexandriei, a

capitalei Egipetului, să serbatii “în

1 Aug. întru reverința invingătorului Octavianii Augustii (6).

IN 5 AUGUST.

- î |

Aaa

Acăes Salatis in Quiriuali =
Salus a osti dină Sabină și cultul: ci sa Tăţită

peste totă tai

(4) Ovidiă F. L. 1. 609. Sancta vocant augusta patres,
augusta vocantur tem-

„pla

sacerdotum rile dicata manu.
(5) Pliniă H. Nat. XI[..19,'42. In Palati
coniux Augusta,
(6) Preller p. 800, Rotteck

temple,

iod

6 Weltgeschichte' II. pll2,

focerat

Divo Busta,
ti

BED RE
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ti

lia: In: Roma Salus s'a invoeatii 'în' serviciul divină, pentru
poporulii romană, și de aci a; fostii : «Salus publica -populi romani»
carea
sa memoratii cu cei trei dei capitolini, — și s'a invocată încă
și
pentru împărați, == și de'aci: Salus: Augiista, Augustorum (7). +
::.."
iil)ina 'fiindă. Sabină, sacrariuli er a fostii pe Quirinaliă, unde
eraiă
maj.tote deităţile:'sabine, şi templulii i' sa rădicatii”în 'răsboiul
iă. cu
Samniţii, și s'a rădicatiă la an. R.- 452 (302 .ant.: Cr.). ; .
+ Sărbător
„și: ea
iua dedicaţiunii .s'a ținută: în .5 'Augustii (8).
:; Colegiele -preoțesci: și - diregătorii istatului se 'rugaii* multi; de - Sa- lus publica “populi romani și de Salus "Augus
mai.ta,
alesii la începutul anului, diua.: nascerii' împăratului,

la: începutul :semănări,

la

ciumă: etc. Mai. târgiii: Salus (binele: publică, fericirea: comună, binecuvântarea) 's'a: identificată Cu -greca: Hygicia, fata lui Aesculapiii,

dină de .vindecare 0)
;
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So

i

inaiges.
i

i

Ia a

i

Ha

:

Dia

Sol (sorele) «a fostă veneratii cași de, şi e deii Sabin, între qei-

tăţile lui Tit Tati (10). “Locul
Roma

de cultulă sabinii alti Sorelui în

a fostii aprope-de templulii lui Quirinii (11),

sor.la an. 293 .ant. Cr. aci a

loga

Metal

și L. Papiriii Cur-

orologiii de s6re.

„(Aa Frat. „Arvales, tit. 23. 4, Inscript. “Ore. Ne 1071. 1577, 2193.

.

(8) Kal. Capranie. Amitern. Abtiat, Preller p. 601. Hartung n. "253, Acesta În
I. p. 136, pune diua pe V.Noa. Aug. adecă 9 Aug.
ie
(9) Dio Cass. LI. 21. Tacit, Ann. XIV. 20. pomenescii că în onârea salutil a
întrodusiă împăratul

Nero Iuda numiţi Neronia. Preller. p. 265. 602.
(10) Varro L. L. V. 68.:74; arată Sol din limba sabină. Dionis. Hal. Ii. 50 dice
că Ausel a fostii uni cuventă, ce în Italia a însemnată s6re, și lucirea lumi-

nâsă, şi “Ausel se deduce din aus, în sanser. ush, 1at, uro, ce însmnă deodată
a-arde şi a.Juci, şi din aus se derivă Ausselius Aurelius, La Etruscl deulă de
lumină a fostă Usil, şi în versurile saliare Ozeul, Paul p. 23... . in quo sacra
faceretsoli, qui ex hoc. Auseli dicebantur, ut Valesti, Papisii, pro eo „_quod est
Valerii, Papirii. Preller p. 287. ..
(11) Quintil. 1. 7, în pulvinari, Solis, qui colitur. iuxta aedem

Quizini
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Sărbătârea.'sârelui, cu predicatul : Indiges: (arătătoriti)
s'a ţinutăi

în 9 Aug. (12):î

ia ru

is

ta i

bi

IeGna. qeului a fostii ună june cu capii încongiurată
-de rade, ca

rele e divinul minăioră 'de: cariipe:
! lărgimea: cerescă.::S'a *creqută
că deulăde sâre scie: tot
' cele
e “asculis
și e,
'are : putere
de :a':ve
:dă
tâte, și pentru acâsta i sa recomandati păzirea: monume
ntelorii: pu-

blice (13). A fostii” veneiatii și în circă, unde
templulii

săi,

și.a fostii deulii

în mijlocii a avutii

apărătorii alii circului destinatii” pen-

tru: ludii 'circensă și pentru măiestria. de a'mâna
carulă.::
Inseripţiunile îl arată încă în: predicâtulă

Juvans

- ui,

(ajutătoriă),'Ag-

ternus (de veciă) și sanctissimus, deosebi către
capătulii păgânismu= *
lui, iară pe numi și pe alte monumente Sol Oriens
, în înțelesă, geografică, însemnândiă: partea: pământului! dela...
răsăritii,: și anume :pe
nuniii lui: Traiană. căși învingătorii” în: Orientii
sue
(14). ..., ... gat
sait

IN 9 AUGUST)
pa

„i

B.

Diua

ze

pi

p

luptei dela Pharsalus.

pe

za

In 9 Aug. a fostii giua luptei dela Pharsalus
și Pompeii: (Veqy 12 Da

ara Ge i it
"IN-10

n

AUGUSTU,

între ulii Cesare,
are
aci

)

: Saturmis”și: Ops sată + Opis 'miuierea. lui
,ati fosti între
ei ceă
vechi şi populari ai Italiei. Saturn

e qeulii: masculini”
alt păimân-

tului, mai de aprope e deulă semănăturilo
ri (15), iară Ops e mama
.

(12) Kat. Amitern: după cel Capranică
e 8 Aug. !
:
za
|
(13) Inscript..de mormînti:la Orell..
Nr.: 4791. Sol tibi commendo
qui manus
intulit ei. Nr 4792. 'Domine sol: tibi
commendo tu indices eius mortem.
:
:
„- (4) Virg.. Aen, V.. 739, et me saevus
equis Oriens atilavit anhelis. Preller p.
389.
Harlung II. 83.
Ia
.
ta
E
Ie

(15) Saturnus

37, 6î. Augustin

a satu, salionibus, în : vechime : şi Sacturnus.
-. Varro L, TV.

Civ. D. VI, 8, VII. 13,

e

i. tz
eat
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bună: pămentulii,. e. dînă. de pământii Și „are, însușiri de o natură ca
„şi ale lui Saturnă (16), carele grijesce ca să răsară sămânța, și Ops
o îmbrățișeză,

adâptă și eresce.

:: În vechime.

ambii. s'aii. veneratii

.

tu

i

.la olaltă, iară

dela organisarea

calendarului, Ops, şi-a căpătatii sărbătorileei separate. Prin influința,
grecismului.în, religiunea romană, Saturnii sa identificată cu Kronos -iară Ops: cu Rhea; și Ops.se vede a fio personificațiune pentru Ceres,

:.:.

...

E

|

Ops cu Saturnă ai avută sacrariulit comuni la cclivus capitolinus
și Ops, cași-mama -lui Jupiter, a, avuţii sacrariă pe capitoliii lângă
"fii (19); și sas credutii și de-o qină. a sorții și a norocului omeni-

loră (18).

i

“La an, 7: aură Cr. s'a rădicatii două: altare în Vicus. jugarius, unulii pentru

Ceres mater,

şi altulii pentru Ops Augusta,

și la 10 Aug.

aci s'a adusi sacrificiă (49).
IN

12 Avausr0,
Zu
DA

a.

Sacrificiite
sunt ordinare

Xrercales

și - ospătările

ei ,

Inv ietus.

ce se - dedeaii în „onârea. luă “Hercules,

și straordinare.

|

Cele ordinare se facii în;12 Aug. pentru Hercules Invictus (Ercule neînvinsulă), lângă circus maximus (20).
Pretorulii în numele” Romei aducea

de “sacrificiu

o junincă: (iuvencus vel iuvenca) lui Hercules,
avuţiă „și dăruitorului. de binecuvântare (21). -.
(16) Ops din

o rădăcină

cu

opes, opulentus,

unii juncii,

sait

îmmulţitorului - de

plinire, prisosă,

avuţia. Paul.

p. 187. Opis dicta est coniux Saturni, per quam voluerunt terram significare,
quia omnes opes hunano gensti, terra, tribuit. Preller p.. 418. Hart. [, 12.
(17) Liviă XXXIX 22. Aedis Opis in capitolio, de coelo tacta.
(18) Inscript. Gruter p. 26. 4. Opi Divinae et Fortunae Primigeniae socrum.
(19) Kal. Capranic. In ma! multe calindare diua e pusă :- Ops Augusta. ' Hartung II. 139 arată ună altariă comună pentru Ops şi Ceres.
(20) Kal. Amitern. Herculi invicto ad Circum Maximum,

(21) Preller p, 652 şi 800,

189
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IN 12 AUGUSTU.

B

Venus

„Tica

ietrix, Ironos, Virtus, Felicitas.

| ÎI n

Între predicatele de însemnătate, a. Qinei Venus a fostii Victrix
(înving&torea), fiindă venerată cași dină de victoriă în bătaiă,; și
pentru acâsta adese-ori s'a identificati cu Victoria, și cultul ei a.fostii
lățitii în imperiul romană (22).
Ra
In Roma

din răsboiulii
ant.

Cr.

a avutii

templul. pe

cu, Samniţii.

Pompeii

In

Capitoliă,

bătaia

striga pe Hercules

și

se. crede

că datâză

dela, Farsală, 9 Aug. | 47,

Invictus și ulii

Cesare: pe Ve-

nus Victrix întru. ajutorăi,.și a învinsă cestă din urmă, „carele
își
trăgea. originea. dela Aeneas și Venus (23), și pe .numii lui se
„vede
icona acestei dine. Pompeii la teatrul săi i-a rădicată templu,
și

în 12 Aug. aci s'a ţinută sacrificii pentru Venus victeix (24). :

Totă în acestă qi s'a făcută sacrificiă şi. pentru. Honos, ! Virtus,
Felicitas. (Vedi 29 Mai şi 1.L Tali (25).
-j

IN, 13 AUGUSTU,.
"A, Diana

iun Aventinii.

a

Diana e o dină vechiă italiană dina de lună, şşi însăși, luna
propriă e o putere cerescă de lumină, și sa veneratii la Sabin,
Latină
Și la alte popore romane. S'a chiămatii și Jana, ce e parte
feme-

iască pentru masculinulii Janus, deitate de lumină (26).
Caracterulă generală alti dinelorii de lună, se, arată, și la. Diana,
în trecerea asupra vieţei naturale pe câmpă,

în gaiuri,

pământ

u-

medi, asupra strămutărit animei „omenesci, vieţei de genii femeesci
i, |

(22) Varro L. L. V. 62. Gelliu N,'At.X. 1.7. Orel. Nr. 137.

(23) Prop. IV. 1. 46. Vexit, et ipsa sui i Caesaris arma Venus, arma resurgont
is
"portans Victzicia 'Troiae..
:
:
au
(24) Kal. Amitern, Plut, in: temp 68.. Proter p. 369..
“(25) Preller p. 800, :
CE
(26) Dius înstmnă luminos, vederosu, din Dius şi dana e Diaz; Diiana,
Nork p. 269,

190

în fine asupra venatului,
batului.

răsboiuluă și robustitatea
DENT
N

corporală a băr-

Diana a avut. multe gaiură (nemus) sacre,
și de aci. sa numiti

cu predicatul
riul săă

Nemorensis,

In Roma pe Aventină a avutii sacrafundată de regele Serii Tali, Și s'a
priviti de sacrariuli

federaţiunii latine, --! :

i

"“Diua' dedicaţiunii-acetempl
stuiu și sărbătorea 'anualăa. Dianeia

cădutii pe Idulii lui Augustă (8, Aug. »
nului și la lună plină

în (ina, cea mai caldă a'a-

“iIn acestă

nople se ținea conductă cu: făclii, și dina'
se depingea
făcliă în: mână, :pentru-că era dina. lumin
+
er: de nâpte (27), și deosebi'a femeilorii, cari se vugaii de ca “pent
ru 'nasceri noroc6se, și
viţă bună în căsătoriă, și pentru “împlinirea
dorinţei îi făceaii vot;
apoi. întru mulţămire -îă legati . brâură sânte
, puneati table volive pe
cu

părețiă: templului, și îi dăruia
““Străbătendiă

făclii sati lumini. aprinse (28).!

cultul:

s'a veneratii lângă

clinci “ Artemis, 'dina de lună la! Greci, carea
fratele săi Apollo, qeulii de: sâre „:se crede
că

templul Dianei de lângă circulă flaminii,
votati de consululii M.
Aemiliă, și dedicatii la an. 179, ant.: “Cr. “core
spunde cultului influin-

țată de Artemis, de re-ce în cultul lui Apollo pe
Palatină, Diana

cu predicatulii

Victrix iîncă s'a veneratii, Și în ludii seculari
se pome-

mesei la oală (29
Poeţii ai premăritii pe

Diaria și Îna înțelesulii de qină

natură în munţi şi în păduri, unde ca “păzesce anima
lele,

polintă de

de dină

de rîuri, de aci și de mare unde ea se scaldă
, de dină de ndpte
și a tuturoră” “vedenielorii din. lumea spirit
elorii, identificându-c-0 cu

Hekate; -— în' fine de dina anului, ce aduce!
la implere lunele de pe

ceriii, i în “fasele sale și dilele luneloră pe părân
tii, cari umplu

barele agronomului cu 1 bucatele de - câmpii (30).
ii

e

e

.

EI

i

CI

și ham:

Na
ap

Stat. Silv. IIL. 1, 52, spune că diua cădea pe mijlo
cul cainculer,

(28) Propert. II. 32, 9. Ovidiă

F. L. I1.. 267. Virg. Aen! VII. 764, Preller 277,

(29) Horat. Od, 1. 21. IN. 12. Catull.
Eclog.ilVii10, e: si
|
(39) Preller p. 281. Haztung IL. 205,

Seculare carmen. ad Dianatm 34. Virg
,
tu

|

191

IN 13 AUGUSTU.
B.

Servorum

dies.

“Regele Serviă Taliă, feciori din sclavă, a fandaț
ii templul: i cul.
tuli Dianei în Idulă lui Aug. ca qiua nascer
ii sale.
”
“Sclavii ! și sclavele, servii şi serv ele, venera
iă în Servitii Tali pă unii
patroni! apărător ală lori, serbaii diva nascer
ii IA ce sa numită

și diua serviloră (30).
Servii fugători stai în “ referință cătră Diana,

apărătorea

cerbiloriă

din pădure,

căci fi indii ac6sta

şi 'cerbii simbolul

ei, serviă 'cari

fugiaăi și se ascundeaii prin păduri se numiaii 'cerbi
(32).

“In 13 Aug. "tote femeile își spăla capul şi curăța
tă, perali (83).

IN 13 AUGUST,
€.

a

ct

Castor și Pollux.
PR

Castor șii Pollax. Rina între. dei. de
templu, în circulă maximă

cu ludii proprii (34).

,

ru

frunte ai cireuluă, aii avutii

și flaminiă, și la. 13 Aug.

a

IN

a

|

s'aă :veneratii

th

13 AUGUSTU,. .. +.

D. Vortumnulia.
“

.

IER

E

ti

Vertumnus sai Vorturmnus (35) e. deă
de fructe; și - s'a venerată
la Sabin, Latină, Etrusci și peste totă
în Italia, cu Ceres și Pomona
i

Me
ie
(81) Festu p. 343 Servotum. dies festus,
vulgo existimatur „dus Aug. quoă „eo
e
die Serv.

Tullius natus servus Aedem

Dianae dedicaverit in “Aventino. Kal.
Capranic. Amitern. Antiat. Mart. XII. 67,
„. (82) Festu p. 343. Cuius tutelae sint cervi,
a quo celeritate fugitivos serv os,

vocant cervos,
i
:-(38) Plut. Quest. Rom. 100. Prolleri p. 283. Harlu
ng! IL 207,
(34) Kal. Amitern. Vitruviu IV, 8. 4. Prellerp.
662.
„-(35) Numele

i,
ini
in

se, deduce din vertere, a invârti, a întorc
e, a schimba

celă ce se schimba (den sich. :Yerwandelnden)
,

Preller p. 397, Hartung I[. 182, . ..:

după

și însemnă

formațiunea, Alumnus etci

a

ao
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la olaltă, şi specialminte „Vorlumnus e deulă de fructe a anului
schimbătorii la față, învârtitoriă (annus veitens).
Schimbătorele lui daruri de lori, plânte, arbori, și deosebi de
fructe, și schimbările, straformările deului în felurite, forme arată
natura lui ca deițate, de primă-vară, și în specie de tomnă, și astiifelă schimbarea deului la trupii și. în faţă, se referă la strămutarea
tuturoră planteloră dela înflovire până la câcere, și la sărbătoreea acâsta, anume când fructele capătă faţă de cocere (36).
| „ Vertumnăă
în mână

s'a închipuit

se schimbe „pe sine în totii
păstor,

cași ună

cuţitii și. pe braţii pome
june

și fată.

Lui

grădinarii

anume

coplii mai

totii felulii de pome.
O poveste

avendii

csple; ȘI deulii avea putere ca să

modulii,
i sa

și, ,pomologă,

în. vânătorii, pescară,
întăiti

strugurii și avea

|

latină despre.

Vertumnii

; cu Pomona

dina

frumosă

a

grădinilorii și a pomilorii s'a susținulit încă de pe timpulii regelui
Proca. Pomona adecă nu a vrutii să sciă ceva de amore, deși feciorașii. voioși ai câmpului
umbla după

şi ai pădurii ba chiar

ea: Vertumnă s'a schimbati

dinarii, secerașii,

viariă

ete.

ca să

în multe

și-o câștige,

și deulii Silvaniă
moduri, ca gră-

și: dina s'a păzită,

când însă Vertumnii sa prefăicutii întruni june frumosi,
cum

e

sorele în lucirea .sa deplină,

când

ina a fostii devinsă (37)...
RE
Statua deului a statii în templuli din

străluce

Vicus

așa

pre-

peste NUuorĂ, —

'Tuscus, între forulii

Velabru

și circulii maximă, şi a mai avută altii templu sub: muntele
Aventinii. Pomona încă a avulă 'nu numai templu ci și famenii propriii și luculii ei sa numiti Pomonalii între. Ardea și Ostia, și
ambii

a fostii veneraţi fânle tare de agronomi la fară.

o
,

(36). Columella X. 308, Mercibus et vernis dives Verturanus abundet. Propert.

iv. 2,2 ÎL, seu quia

vertentis fructum

praecipimus

anni, vertumni

rursus credi=

tur esse sacrum. Tibull, 1V. 2. 14, Talis in aeterno felix vertumnu
s Olympo;
mille habet ornatus.
(37) Ovidiu Met. XIV, 623, pe largă. În lati a fosti ună dei
Puemunus, se
identifică cu Vertumniă şi se qice masculinulă pentru Pomona. Hartung
WU 134
identifică pe Vertumnă cu Saturn şi pe Pomona cu Ops, :

In templul de sub Aventină la 13
Aug. s'a ţinută sacrificii, sa-

lutândiă timpul câcerii pâmelorii (38).

IN 17 AUGUSTU.
i

„Portunalia.

“Janus e deulii eșirii și ali intrării în case;
pe strade, cetăți, adecii
e deulă ușilori și ală porțiloră.
Ianus

cu predicatul Portunus (39)
e deulă eșirii și intrăriîn porturi
la rîuri, și deosebi la mare, căei
și portulii cași porta se deschide și
se închide, și “pentru acesta: și

Portunus are cheia în mână;

i

E

Portunii a avută templu la: portulii
'Tiberului aprâpe de pons Aemilius. Cultulii lui a: fostii: vechiiă
şi poporalăi“ și: a avutii flameni”

portunală plebei.

e

Sărbătârea qeului 'nutmită “Portunalia s'a

; Se mai qice că î. fostii bărbatul

în

ţinută în 17 Aug. (40).

-Venilieă, dinei de lacuri și de

isvâre, și că a fostii: inventatorulă
luntriloră,și se esplică, că acesta

însemnă! capulă

lui

lan

și” luntrea ' de

pe murii romani.

acesta lanii a “fostii deii de comereiii pe mare
(41)

In casulă

(38) Ral. Capranie. Amitern. punii
vortumnalia pe Id. Aug. Varro L. L.
V, 46.
" Festu p. 209. Aedes vertumni. Momm
sen Inscrip. N. Nr; 122, ad, exornand
am
aedem, Pomonis. Preller p. 897 ; iară
Hartung IL. 134, pune s&rbătârea pe 23
Aug.
ce credă
că e smintă de tipară.

|

(39) Portunus din portus, o rădăcină
cu: pâria.

o

|

pu

Paul, 'p, 56. Portunurm

esse
putabant qui clavim manu 'tenere fingebatur
, et de' putab
us
atur esse portarum;
Inscript,
Orell..
Nr. 2585. lano Portuno. Interp. Veron
., Aen. V, 241. Portu

nus: ut
ait Varro deus portuum, portarumque
praeses, Hartung II. 100 îl numesce
Lar

de mare,

RI

>x
I
D

(40) Varro L. L. VI 19, Portunalia dicta
a Portuno cui eo die aedes in portu
Tiberino

facta et feriae institutae. Calend, vechie XVI,
Kal. Sept. In Cal. Const,
sărbătorea se mumesce Tiberinalia. ,
_
De
A
(41)
Prellerp. 158. 800, Hartung II. 100.
CEI

Aarien. Aitol, I,

E

-

Pa

a

E
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IN18 AUGUȘTĂ..
Divus Iulius
m,

in ora,
i

In Orientii era indatinală venerarea divină a regilorii vii și morți,
și acesta s'a ţinutii de ființa, despotisriului și a religiunii, carea privia
puterea, pămentescă, a, „regiloră
sentarea puterii celei ceresci.

de; elluință nemijlocită: şi de. repreDI

e MIR

a

ta

„. Aceste, idei ai străbătut prin Greci și. la Roma

d

e

și prin întărirea

lori a peritii libertatea: Romanilorii. : Anume : în; Roma - senatulii a
adusii decisiuni pentru

premărirea,

lui ulii

Cesare,a introdusă săr-.

bători cu servicii divinii pentru” victoriile; lui, diua nasceriă, rugăciuni publice pentru. sănătatea, lui, numirea lunei Iuliii după numele
luă, și templu în care statua lui s'a venerată cași .a unui deii.
„ulii Cesare la începutii nu .a primită : adulaţiunile și. supunerile
aceste, însă mai
convenitii. De

târdiă

pentru

a-și, întări

polestalea,.

tote

i-ai

locii cum

s'a: arsă: trupul luă pei.rugiiaci
, i s'a;rădicatăt altară, pe care i s'a „sacrificată. “cași. unui: dei, și sub. Octa-

viani August pe. acel locă în fori i.s'a.rădicatii templul, unde.
i-a, fostii altarulă, şi totii-de-o-dată Lulii Cesare sa numită deescii
(Divus Iulius), și a fostii celă! d'intâiă cu acestă, reverinţă.
“In 18! Aug. s'a ținută saerificiit îîn „acestii, templu lui, Div

cași unui dei.

a

e

Iuliă

oi

[. Cesare a deveniti. icâna,, ideală. și garantatorulii monarchiei
romane, şi dei, cași Romulă,;cu numele :Quirină.: Augustii se consideră de fundatorulii cultului imp&raţilorăi morţi şi ajunși dei (42)

IN
|

A,

19 AUGUSTĂ.
Vimalta

rustica.

:

E

Ai

pp

Cultura de vii și culesulii viilorii în Laţiti aă fostii. sub scutulii
lui Jupiter și a Vinerii cu. predicatul Libera.
Inceperea culegerii viei a fostii o sărbătâre generală. pentru totă
(42) Serv. Eclog. V. 56. Caesar qui primus divinos honores meruit, et divus
appeilatus est. Preller p. 770, 800.
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Sa

aa

Laţiulii, șși. sa chiămatiă Vinalia rusti
ca, serbându-se în 19 Augustii
(XIV Kal, Sent.) (43), cași începutuli
i culesului, dela ț6ră.
SERI

In acestă qi flamen dialis, adec
ă preotul lui Jupiter, sacrific
ica. unii
mielăi, și până a. zăcutiă carn
ea pe altară, „rupea. și pizulea
întâiiă

struguri, și prin, acesta a sânţi
tă eulesulă (vindemiam auspicari)
, a

poi a provocatii

poporulă la

începerea

culesului

de

viă, căci

may
înainte. de a se face ceremoniile
aceste nu era iertati a, culege și
a
aduce vină dulce în, cetate.
te
„Pentru acâsta.. şi în viile Tusc
ulanilori a fostii oprită, ca „să
se
ducă vină noii în orașiă, mai înain
te de a se.ţin€, Vinalia rustica
(44),
și aducerea vinului a casă a
fostii în legătură cu festivități
și petrece

ri poporale (45),

ta
“Liilina;

lit

IN 19 'AUGUSTU.
a

Bi

Venas

Libitina ct Murcia,

:-

il

că
dina, de “iubire! și 'de voluptat
e, sa numit ddeseoă Lu

bentina, Lubentia; ; și “Lubia (46),
și “a” fostă totii: de- -o- dată din
ă de
grădini, de vii și de culesii. Libi
tina e ună predicati pentru Ven
us
cași dină de primăveri, de ori,
legurie, erăăidi şi de: vi, Cari ai
fostă
sub scutulii ei.
dă
. tii
Ia
Mi
.
pu

tu Varro L. L v. 16, artar.
1 36. 10. “talia, unde e clima
mar caldă, „Se
coceaiă strugurii mar cure
„ae

4

ndă, Paul. p. 264. Vinalia
rustica XIV. Kal. Sept, cequo die primum vina. in urbe
m deferebant,
!(46) VarroL. 1: XI. 16,
Vinalia:a vino. Hic dies „Jovi
s, non, Yeneris. : Huius
rei: cura non levis in : Latio
,. nam „aliquot locis, vind
emiae primum ab sacerdotibus
lebrabant,

publice fi ehbant, ut Romae nunc
. Nam flamen dialis auspicat
ur.vindemiam

et ut jussit vinum legere,
agna Jovi facit, inter quoius
flamen prorsuş, vinum legit
(Varro X. 27, ant, cr

exla, caesa „et: porrecta
ca
saci

„ (45), Varro-l. c. In. : Tusculan
is „ortis "(hortis) est: sctiptum
Veha
tur in urbem,

antequam

Vinalia Kalentur, * Scopulă

: Vinum novum ne |

a putută fi- caşi,, adI, ca

să „Du, se cultgă struguri! necopți
'saă. ar. altora. Hartung II. 36. Prel,
p. 174, 388,
(46) Varro Lingua Lat, VI. 47.
Ab lubendo libido, libidinosus
ac Venus Libentina et Lihitina. Cie, „N..D.
1 23, 61,: August, IV. 8, -Aut:
Volu
piae
, quae a
voluptaţe . appellat
a : est,

aut

Libitinac, cui :nomen:

a, libidine. Lihitina a, fostă
-.
identificată; şi cu Proserpina,
şi atuncr- e: "şi: dna, lumiy,
de. jos, 'și' de mârtePreller p.:387, 581, Hartung II,
89, Cuvtatălă nostru. iubescii
se vede
a fi din lubeo.

:
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" Grădinari, legumănariiă şi florariă, venerată pe Venus Libitina cași
€
pe dina

și patrona profesiunii lorii.

|

-- Diua” fundării cultului și ali: templului o sa [inutii în diua de
Vinalia rustica, adecă în 19 Aug. (47), și Sa 'serhată de grădinari șși
de ceilalţi cu festivități corespundătore în păduriţa inci.
Unii altă predicatii alti dînei Venus a fostii și Murcia (48).
Templulii: Murciei a fostii lângă * Aventinii, la capătulii circului
Maximii, și a dată acestii nume și unei părți din Roma (49). Diua
fundăriă acestui templu s'a serbată i iară în 19 Aug. și în păduriţa

ei a fostă petrecere voi6să (50). :
IN 21 AUGUSTU.

-

Mu

Consualia.
Sub Romuli s'a serbată Consualia în 21 Augustii cu cursuri cu
carul și cu caii neinfrenaţă. Acesta a fostii sărbătorea la care Romulă a chiămatiă

Și pe vecini, şi cu ocasiunea

Romanii pe Sabine.

AR

petrecerii ai răpitii

Aa

ÎI

„ Flamenulii Qirinală, și Vestalinele aii “făcută. saorificiulti indatimatii, și după aceea, pontificii a ţinută cursurile.
a
|
Păstorii, adecă Romanii li Romuli, cântaii cântece vechie, cu
cari se petrecea, pe

sine, şi pe vecini. “Aqr și aniinalele krăgătore

(47) Varro L. L. VI. 20. Vinalia rustica dicuntur a. 'd.: XIV. Kat. Sept. quod
tum Veneri dedicata acdes et horti et deae dicantur, ac tum fun
res. Fest. p. 265,

feriati olito-

i

':(48) Murcia din mulcere a- îmmoia după iritare, de aci şi Mulciber, Vulcanii
îmoiătorulă.

Tertull. de Spect. '8. Mureiam

eniin deam

amoris volunt.

Scriitori!

bisericesc! deducă : predicatul Murcia din murcus, prostă, nebunii, urîtii.' Hartung II. 249. Se află şi Venus Murtea, dina florilorii de mirtă, care a avută păduriţa sa numită muretum, lângă Aventină.! Se vede a îi identică cu Murcia.
Preller p. 581.
SI
ie
" (49) Varro 'L. L. V. 154. Intumus circus ad Murciam vocatur. Liviă 1. 33. Qui-

'bus ut iungeretur Palatio Aventinum ad Murciae datae sedes. Preller p. 386.
(50) Kal. Capranie. pune sacrificiul la circ. Max. convine cu loculă. Plut.
Quest.. Rom. 45. numesce, sărbătârea şi: Veneralia, dela Venus, Preller p. 388..
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Tome

serbaii diua odihnindii, încununate cu
flori, ce ar€tă că datina se
refer6ză și la încheiarea secerișului
(51).
.

A

N

23 AUGUST.
Yoleanalia.

:
,

a

"Vuleanus
forma

e deuliă puterii de natura: focului, | „ce
Efoctutză, spre a:
Și însufleţi. Numele lui în f întânile * mai
bune” și în inscrip-

țiuni e Voleanus(52) și predicatul de frunte
e Mulciber, ce îl face
de faurulă îmmoiătoriă de metală prin puter
ea focului (53). Voleanii e
totii-d! o-dată dei de vatra familiei, și din
acestă motivii regele Serviu 'Tulliu se dice fiulii lui Voleanii, carele
iîn acesti cultii apare cași
Lar familiariă, Muierea lui e Maia, saă
Maiosta, o dină cu însușiri
cași Bona Dea.
Pe comiţiu în Roma a fostii loculii numiti
i Volcanală, ce se privia
de vatra (focarulii) statului romană, nu
în formă de templu, ci ca
o aria înălțată. - Acestii 'locăi. era 'de: însem
nătâte pentru Roma, și
statul romanii, - de 6re--ce s'a sânţită prin.
sfătuirea lui Romuli, cu
Taţiu aci,. prin înfrăăţirea Romanilor cu Sabin
ii Și adunările cetăjeniloră,

fiindiă și mai târdii loculă înfrățivii
patriciloră

cu plebeii.

Sărbătorea de frunte a deului s'a chiămată
Voleanalia , și sa, ţi

nută în 23 August cu. ludi cireensi (54).

,S&rbătârea, a cădutii în luna, căldurei,
pentrucă la Romani, foculti
Și „sorele ai „avută acelaşi înțeles,
și adeseori sa folosită unulă
-7
,

£

pp
i!
„(5 Calendatele pună diua pe a Aug.
„Unele Consus” in,n Aventino, “şi e, ve-

“rosimilă că Consus. „Şi aci aprâpe de
circă. a avută sacrariulă stă. vedi 7
Iuliu.

Preller p. 328. 428. Hartung 1) AIE: 7

A

dă

: (52) Volcani pocolom e scrisă pe ună
bocală- din “Tarquiniu ce se află adi în
Berlin. Num! din Aesernia cu inscripţiune
a Volcanom, Orelli Nr. 1380. A. W.
Schleg
el

deduce numele din ul-ka

„Aflându-se numi cu Zeus Velchanos
|

cuvîntă

indică

se combină Și

Hartung II. 106. combină” cu fulgur, fulmen.

ce însâmnă

mcieoră

focosă,

cu
€ acâsta. Prcller p00
”

(63) Inscript.. Orell. Nr, 1382, Volk: Miti
sive Mulcibero. Ea dedueu din celti„culă

: mole ce e foci; m in v, e Yoleână. Da

(54) Kal. Capranic. pune Volcano in 'circo
Naminio. Varro L: L. VI. 20,
porii
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penru altul. A fostă și credință vechiă

cutiică "vița sufletăscă'a

omului e înrudită cu foculii (55). iii N

a

Era datină vechiă, că aci toti tata „familiei arunca pentru sine și

pentru ai săi pesci în foculii de pe vatra casei, pesci numiţi Mae-

nae, cregândă că-i aruncă <pro:animis “humanis», adecă pentru sufletele omenesci. Pescii, se Prindeai în Tiber și se vindea în aria
Vulcani, verisimilit în piața, dinaintea templului lui Valcani. pe 'câme
pulii. lui „Marte, ,

| „Vulcanii a fosti și deal foculut ce „strică, şi în acestă calitate” se
s
numesce adeseori între del de răsboiă, "de Ore- ce
după „luptă. să, se

în fine deulii

se „considera

+ |

loră (56).

de apărători, în, „contra arderii casesare

a
pe

era datina ca

ardă o pradă mică, închinându- -se hui Vulcanii, şi

IN 24 AUGUSTO.
“mas

a

patet, vel Japis manalis,

“Ideile” despre lumea de "iosăi! 'a' făcută! pământulii nu numai de
Sînulă” semEnăturilorii ci “și de ală morţiloră, * și esperiență : că din
pământ

răsarii i semințele, a , adusi „eredința despre

imortalitatea

su-

feteloră.

i
mi
peităţile femeine a piimentului, cași “Tellus, "Terra Mater, :- Ceres,

suni în legătură

Și cu

sufletele” “ repausaţilorii

'anume Terra 'Mater

'apare în altă formă cași Mater! Larum, Lara, Larunda (pana: tuturoră spiriteloră bune) Și cași Mania (mama manilori, adecă a su-

sunt totă-d'oo-datăi și+ interne, adecă ae lumea de desuptii. N
„„Beităţile. bărbătesci a lumii de josii sunt Orcus (57) şi Dis Pater,
(65)

Varro L. L v. 59. Est de sole sumptus ignis, isque totus meutis est:

(66) Preller p. 528. Hartung UI „109,
(57) Fest. p. 202. Orcum,

quem dicimus — ai Verrius — ab antiquis dictuim
quod, et. u litterae sonum per o eflerebant, et per e lilterae. formam
“nihil «ominus g. “usurpabant. Adecă Orcus! „În vechime Uragus, Etimologiştit mal
Uragum,

nok îl

deducii din „Eos,
£

locă. închisă,

gere sai ardere; a sili, “opri, i îmblândi.

Preller p. 48,
|

Hartung UL 86 din ur.
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puterile morţii, și regii: imperiului. de josii. Orcus se pomenesce mai
adeseori:caşi; qeu de morte sub icons .câtii mai îngrozitore,i iar Dis
„Pater '(şi -Ditis Pater) (58). cași regele lumii. inferne și bărbatulă Proserpinei, fetei Cerării. e ii
e
ti
„ Repausaţiă se numiaă de regulă: Mânes (euraţi, buni, luminoși), și
se, cugetaii.: cași'spirite,: adecă despoiați. de .trupulă pămentescii, și
nemuritori cași qeii, pentru ce Manes se numescă Divi și .Dii. Eă

locuescă în afandulii pământului, de unde: esă numai în 'anumite
timpuri anuale și nâptea umblândii pre pământ:
sr
i)
In Roma pe .comiţiu,. loculă unde “se aduna. poporul,
a: fostii: o
„ gtopă numită -< Mundus Orci vel Ditis>, adecă gura luimii de josii care
era neîncetată : astupată

cu'o pâtră “<lapis Manalis> (59); şi într'uniă
anii: numai de: trei oră se. deschidea acea: gropă.: îi.
IRRE

- Mundus din lăuntru 'era-0 grâpă 'afundă,: în forma unui. ceriii întorsăi, 'şi partea 'de din josii era''sacră: deilorii: Mani, adecă' spirite-

lorii: repausaţilorii și qeilorii: dedesupt, Oreus?''Tellus ete. (60). Când
se 'rădiea' lapis :manalis, - se “credea că „se desehide porta lumii de
-josti,: ea locuitorii 'de acolo,

adecă. vepausaţii,: să polă veni după voiă,

și să se folosâscă de drepturile lorii.
a)
Bilele: când se deschidea: Mundus, eraii 24 August, '5 “Ociombrie
“și '8'Novembre, adecă de tref ori pe'ană.

et

în i

"Aceste dile eraii închinate. geilorii:isubterani și pentru acesta, erătă
„me nefavorabile
pentru întreprinderi, și credendu-se că; Roriia&
plină de sufletele repausaţilorii, eșite din Mundus,
po
te
i
mare frică în aceste qile.! îi
i i

poporulii avea

(58) Dis, Ditis se aduce în legătură, cu. dives, avuția și deitatea corespunde cu
IlAoyzwv la Grec, căci sub pământii sunt „avuțiile. Cic. de N. DI. 26, 66. Varro

LiLi'vi 66,

i

ua,

adi

îs

pei

"(59)-Fest. p. 15£. Mundo nomen ipositim es îh eo mundo',
est, forma

qui supra nos

enim eius est, ut ex his qui intravere cognoscere potui,: adsimilis

illi.

„Paul p., 128, Manalem lapidem, putabant esse ostium, Orci, per quod animae inferorum, ad superos manarent, qui dicuntur Manes. La Fest, 142. 22. se chiamă
-Şi Mundus Cereris, la Macrobiu. Sat. L. 16. faux Plutonis,.

:

.

...:

i

(60) Fest. p. 15£. Eius inferiorem: -partem 'veluti consecratam Dis : Manibus
clausam omni tempore, nisi his diehus, maiores censuerunt habendam. ..:
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In Qilele, acestea nu era
iertati dea aduna; 6stea, de
a purta lupta,
de a, țin6 adunări, de a- porni
pe mare, de.a țin€ nuntă
în' familie. Acestă reținere: însași s'a, consideratii
de''sacrifici pentru. deii. de
din jos, ca să se împace,
căci prin aceste. dile. negre
:(dies. atri)
nisuiaă toți,
ca să câștige. cele: favorabile,
dându-se acestori qeități
cele. .ce,
se. cuvină

mentă,

și sacrificată

i:

de: colâre

IEI

n6gră, ce se astupa în pă-

IL tiză
îi

.

da

+: Mundus, adecă acestă “gropă,
e în legătură cu, fundarea
Romei.
Când se punea fundamentulii
peniru a face cetăți, orașe,
: atunci
după ritul, Etrusciloriă (61),
mai întâiă se săpa: grâpa.; aces
ta şi se
“aruncaii, primiţiele.
din tote fructele. pământului,
și celi
ce i.
.
voia să
locui6scă. în „cetatea nduă,
arunca. și -ună pumnii: de:pămân
tiă din
f6ra sa, apriată ca, se câștige
- favârea.. acestoriă deități în
vi6ță şi
în morte, și ca semnii că. de:
adi! înainte.-aci- îi. este țera. și
pentru
-ea more.
marginile

Gr6pa- formândii punctul
centrală ali orașului -edificâ
ndiă,
i s'a. făcută Prin arătură,
trăgândii o vacă şi ună taur
i

albă, . sloguliă dela începutii. (pri
migenius sulcus) și aruncând

cu aradul brasda în: lăuntru, adecă.
cătră centru, și acestă brasdă a
arătatii linia Pomeriului,
p.
e

„* În acesti

cultă și datine se întilnesce

oficiulii agronomul

ui .cu Qina.
de pământii, care are grije „de.
seminţe şi de. morți. și aceste.
trei
dile nu fără causă caaii pe tim
pul secerișului și a semă&năturil
oră

„NOuE,: Acestii. firă de idei trece
şi la- sărbătorea de mânedi (62).
ji fi
pdl

îm
Saturnă

i
pa

i

PI„

IN 25 AUGUSTU,-

|

Opeconsiva,..! .:

e deuliă semănăturiloră , și
Ops

sai

Opis

e dină

-de, pă- mântiă, e mama bună, pământul,
și ambii s'aii veneratiă și la olalt
ă
și aii avut
: sărb
ii
ătore comună.
..;
a
“Ops are: însușirile lui Saturnii,
e conceptul plinirii şi ali bine(61) Varro L. L. V. 143, Oppida
condebant in Latio, Etrusco ritu,

- Roma. de pe comiţiu se atribue lui
Romulă,
(62) Preller p. 456, Hartung II.
91.

it,

Grâpa din
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uvintării mănâse,.

și: cu predicatul Consivia s'a venerată incă sub

Numa. cași .dină de semănături și de secerișă, într'u
năsacrariii în

„care puteai intra numai

virginele vestale și pontificii.-?

ii:

ia

In 25 August, la capătulii secerișului, i sa adusi sacrifi
cii de: 'mul-

țumire, numnitii: Opeconsiva (63),

it

e

ut

Opis. cași: mama: lui Jupiter a avutii
templu: şi pe Capitoliă, : și Ați

sa venerată și aci (64). Deităţile de pământi și
de agricultură, sub

" înțelesulii de semănare, mai la

itâte'. poporele S'aii priviti totii-d'odată

și de deiă începutului vieţer. umane ; și crescerii prunci
loră (65). Astăfelă Saturnii în
î Indigitamente se însirăi lângă Ianus Consivius crescă
torulii sămânţey în pântece, iar Ops" Gași mania: bună,
care pe: 'celiă
născutii îli ține la' braţul săi, căci1 pămantală dă
nutrire” genului

omenescii.

.

î- i.

ati

Opis -a avută mai multe predicate, ce arăta” iisușirile
Ci în multe
“forme. Venindă predicatele' și: numai singure îndinte
, “rail credutii a
fi atâtea, qeitaţi. diferite, însă” țâte se 'reducii!
la Opis,

anume

+ Seja,

Segetia, Semonia (semănătore), Runcina (care 'sriulge” şi aruncă
bu'ruenile), Patellaria (care desveleseă planta), Volutina (învelitorea),
Lac-

tuaria (lăptătârea), Secia (tăietorea, secerătârea), Terensis
(briertitorea),
“Tutelina (păzitârea)' ete. : Acestea erati cași.. deităţr i venera
te 'intre
“cele mai puternice şi mai mari “ale: statului romană,
“încă: pe timpul

regelui | Numa (66).

DIN

TC

i

tea
.

e

e

ta ati

y
atit

aa meri 1027 AUGUST,a

i

ăi

pl

mii

ea

Volturnalia.
ii) asul
„Intre riurile Campaniei în Italia, riulă îndeită Volturnus
(67 de
63)

Kal, Matt, Capra.

Ali. VII. Kal. “Sept. Varro L, L. VL. 2

“Preller p. 418. Hartunig IL 130, Opiconsivia.

EI

ra

Pesta p. 186.

ur

“7

(64) Liviă XXAIX. 22, Adis Opis în capitolio de „coelo,
tacta, Ka, “Capranie.
(65) Augustin. c. D. IV, 1. ipse Opem ferat! “pascentibus
„excipiens_ cos sinu

terrae et vocetur opis. Plin. H. N. II 63. Quae (opis) nos nascentes excipit.
Prel-

ler p. 418.

(66) Tertull. de spect. 8, Macrobiu Sat. 1 16. August. W. 8. Hartung
Il. 132,
(67) Volturus din volvere, a întârce, rostogoli, după formațiunea
Saturnus, Juturna, Miuturnae. Din volvere e adi volvură,
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NO

lângă Capua .a avutii cultă, lăţit
ă,.: Acestii cultii se - afla și. în.
Roma
Yerisimilă s'a, adusă din: Capua
după: subjugarea ei pe la an. R..5
43,

(211 ant. Cr. ),: căci. în Campania | ŞI în Italia
de miaqă-di
fostii. „Venerate. .. j, '
ag
.
.
p
pie

eta

i

Lie:

î

e.
i.

riurile
pu.

aii

In 27 Augustăi S'aă serbat Volt
urnalia 4în Roma, că di de aducere
de sacrificii pentru Tiulă; și resp
ective. feilatea Volturnus (68).
ti

Di

În

pia
|

J

i

IN 28 AUGUSTU,
"Ara

Vietoriac

i

a

iin sen

atu,
|
ate
iii satu
i
Di
Augustăi Octav ianii a dedicati
i 0 Victorii în,
i Curia. Iulia. întru: memoria. „învingeriă. dela Acţiu,
și acestă Victorii cra 0 statuă
de bronză
aurită, slândă pe globii, pre
cum se vede pe numii împă
ratului.
„Curia Iulia. sa dărimată cu
timpulă, Și Domitianii, edillcân
dă' palat

pentru

„acuma

senatii, statua

Vict

oriei: ss'a adusă, aci, Și
Victoria, a, devenită
patrona. senatului, Cași unii
monumentiă „Pentru ordinea
bună,

ee, sa, fundată, „Prin Augustii

be

ta.

.

i Către, „capătul „Păgânismului,.
între “pavtidă vechiă. și cea
s'a măscutii certă „Pentru, statueta
dinei.

creștină
“.

-y ictoria a. avută, cele mai multe.
temple, altare, “State. Și i alte mMoO;numente, în. „Roma, capitala: lumi.
vechi, .Diua fondării „altarului Vietoriei din senatiă s'a sărbatii
în 28 Augustă,
i
La înmormântarea luj August
acea statuetă s'a purtati

tea cortegiului funebralii, - trecendii:
ptin “porta triumfală

lui Marte (69),
c

—

pm

ul

îti

ct

-.,

i
în
î frun-

la câmpuliă

îi

PRI

ua

IN

"6 Tâte calendarele “pună la| 27 Augus
ta Volt, sai Volum. al Capranie
'punc.::Voltura” Flumini: sacrificiura. Varro
LL. VI, 21: dice : Volturnalia' a "deo

Volturno, cuius feriae tum. Paul p.
379. Volturnalia: „Volturno, suo deo
sacra faciebaat! cuius sacerdotem Volturnale
m vocant. " Preller p. 21. “Hartung
UI. 133,

69)

Preller p "610, 800;; Dipă Dio Cass, XUL.
22, Sveton în Oct. Aug. 100.
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pa
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SEPIEAIBRE.

at

obser

i Jupiter Tonansii

Îi

irina

'

sia

pt

atei

i

„st

£.

cit a

ata

Augustii împăratuli, vestauratorulii. „serviciului “divină

nisuiti, „ca

.
p.
ea
Ea

ti RTR

ga

e

„a

ia

-

„ti

romania

să înfrumusețeze eapitoliulă, și a. edificată “unii templu

pentru Jupiter Tonans ().

i

„La an. 26 ant. Cr, avândii „răsboiăi cu, „Spania Și, findit nontea
î în
trăsură, a tunat aprâpe în câtii sclavulii celii ce „mergea cu. făelia
înnainte a căguiii „tăsnitii,, iară Jui Augustă i-a, peritii.: vederea
, pe
câte-va minute,

și din motivulii scăpării a „votati, templuliă.,
apus
Cultul lui Jupiter 'Tonans sa fundatii pe Capitol, și termplulă sa

sânțiti în 1 Sept. an. 22 ant.

de sărbătore.

_

Cr., iară diua dedieaţiuniă.. a rămasă

A

ti

a

ti

Forte mulţi aă „cercetati. „acestii „templu, încât „Jupiter. Oplimus
Maximus s'a plâns lui Augustii

în. visăă,. „că, el „e părăsită, șși atunci
împăratuliă a pusti clopote mică pe. culmea. templuluă,. ași, „când, Ju=
piter Tonans arii fi numai

portarulii

lui

Jupiter

Vespasianii a restaurată. templulii şi-la: an:'80

Optimus

după Cr.

Maximus.
sub

Titi, a

arsii de totii, iară Domiţianii l'a reedificată.
i

i

CNI

CI a

ho
pa

„IN2, SEPTEMBRE,;pi

Bătaia dela Actii!
et

Pa

uri

eul

ii ni)
atted

i

în dr
te

„Căgânati libertatea, s'a.:formatii; triumviratulă din. Antoniii;: carele
a

guvernat. Asia, din, Octavianii. carele, a administratii- Italia: și pre-

jurulă, -și; din- Lepidii carele ,stăpânia - Africa. „Octavian a. dati: pe
iși: a “trăită. cu; Cleo„sora sa după Antoniii,:'dar acesta, a părăsito
„patra...

a

etica

it

n. (1) Dio Cass. .LIV. 4, identifică.pe i], Tonâns 'cu Zeus. Bronton. :P6 numi! romani se numesce d. Cantaber, ce se.dice a fi Tonans. -Preller.p. 212, -: „A
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Purtarea

lui Antoniii

s'a consideratii de o vătămare a popor
ului
și a senatului romană, și Octavianii
(mai târdiă Augustii) a începută
răsboiă asupra lui. Antoniii, Şi” în 'an. 30;
ant, Cr. 9 Sept., armatele
Sai întâlnită în Grecia, în provincia
Acarnania la promontoriul

Actium, unde Octavian” a “bătută pe Antoni
ii, șiş a urmată ca
să fie singurul domnii în imperiulă roman
ii (2).
După, astii-felă de resultată,

Octaviană

elă

a întrodusii cultii noii pen-

tru “Apollo Aia, dela” ocult Actium, rădic
ându-i- temple și statue,
şi introducendu-i' lay publică numiţi Aktia
, și i-a , ținută, după, da-

tina grecă,

.
era: deulii specială ali luă Octaviană, și
templlă

: Apollo Palatinus

pentru: Apollo Aktius Va' rădicalii iară” pe Palat
ină, și în templu era
'statua 'deului între a Latonei și a Dianei, cu
predicatulă victrix, Și
împrejuruliă teraplului, erati statuele Danai
delorăi și Egiptiadelorii, „în-

tru” niemoria: devingerii Egiptului, tote, lucra
ri antificiose, "dela “Sculpss

"tobă greci! renumiţi.

/

Apollo Aktius sa venerată cași dei de învin
gere și de vindecare

“după! ideia vechiă romană despre Apoll
o, și în 2 Sept. an, 28 ant.
Cr. s'a sânțiti templul lui, și “diua a
rămasă de sărbătore pentru

vietoria lui “Augusti la Aktium o.
Em
a

Ti

N

|

i

13 SEPTEMBRE,

+

"A. Epulumi Jovi,
Jupiter Optimus

Maximus s'a 'venerâtii . pe

Capitoliă, și de aci s'a

fundamentulii,

stencei S'a' aflată

disii și Capitolinus. Inceputul acestui cultii
purcede dela regele Tarquiniă Priscu, carele într'unii răsboiii cu
Sabinii a votată templulă,
“și spre' acesti scopii a' asemănată unii
verfi de munte de a făcută
"0: area de'800 [iară Targuiniiă Super
bii aci a edificată templulă
“prin - maestri “etrusci, - -Și-Sa sânţitii în
an.-R. 245, și ant. Cr. -509,
” Când: s'a 'săpată

în fundul

ună

capi de omii încă cu fața întregă adecă
neputredită, și profeţii: e-

(2) Rotteck—6 Weltgeschichte II. 238,
(5) :Sueton in Octav. 29,: Dio. Cass. XLIX.
15, Propertiu IV. 6. Tacita, Ann.
XV. 39. Martial. .XII,.3, 9, „Preller p. 274.
a
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trusci ai predisă,.că acesti locii va fi' în viitorii capulă imperiului
romanii şi ali lumii, și loculii dela acelii “capi Sa numită capiiolium (4). Templul aci edificatii și încungiurati cu muri. cași o "fortărâță. încă s'a numiti
a avuti

Templul

Capitolii,

mi

(1

trei ţele, în formă de trei capele” sub unii aco-

perământii, în cea din mijlocii cu statua lui Jupiter, în "cea 'd6
drâpta, cu a Minervei, iară în cea, din stânga cu a Junonii,. și .ai
'Trinitatea în religiunea romană. i:
Susii pe frontispiciulă templului. a -fostii o quadrigă, (cociă .cu pa-

ceste trei deităţi aii formată

atributul

.

săi.

ger

ea,

tru cai) de lutii arsă, și Jupiter 'Lonans te în

adecă
NE

tu

ARE

a adordinalii quadriga acesta în Veji la unii maiestru
și quadriga în coptorulă de arsă a crescutii încât.a tre-

| Tarquiniă
etruscii,

buitii ca să se spargă cuptorulii pentru de a pute scote figura. întrâgă. Profeţii din Vejii 'aîi gisii că posesorulii quadrigei va fi celă
mai

potinte,

și

acesta

pentru

vrutii

vejenteniă,. n'aii

să

qua-

dee

driga dela ei, însă acâsta, cu ocasiunea, judilozi, a fagită singură la
Roma și 'Tarquiniă a pus'o pe templul capitoliului.-: Mi ua
"-.Profeţindu-se
pemnulu

statului,

mărimea: statului: romanii, Sa priviti. de
de binele eternii, de învingerea peste .învingeri,. și

-prin

ea

i-a însușită ondre regâscă și triumfti.. 'Templulii: a: fostii încungiurată de o areă latăpe care sai pusi monumentele” cele: mai. sânle
RO li
E
. -::
şi ma mară ale:istoriei romane...
Cultuliă lui I. O. 'M: a. fostă: ceti mai. de: frinte, și în tâte, causele
publice mai multă serbată, și pentru acâsta, sacrificiile, ospătările șși
ce se țineaiă. de cultul lui, erai cele -maă pomp6se și de - înpartea. -de
semnătate. Partea religiosă era sacrificiulii. şi ospătarea,

ludii,

sa. plesolemnitate, ludi publici, și anume ludi: romani, sati magni,.

i!

a

a

bei, sati capitolini.: Sa

capă şi tel
& Filologit celtist iei, că în. limba celto-ealicăi keap instmnă
celei gredol, dail însâmnă d6lă, iară. îum e terminaţiunea latină corespundătăre
de dsră;
sapă
însemnă
capitoliu
ast-felă,
cescl : ion, cu, însemnătate de :.locă;
a

a

fai

e

adere
“o

tol, doi, îl, avemă în dâlmă, şi. dail în Ali.

ai

pini

20%

ilele. Sărbătorii pentru
Jupiter s'a îmulțită di
n4.4 Sept. până în
19. Sept. — Diua de frunte
a sărbătorii a fostii în
13 Sept., pentru:
că atanci S'aii, concentra
tă . aclele 'religiose, adecă
sa ținutii 'sacrificiă, rugăciunea și ospăta
rea, numită: pulii: Jovi
s (5) şi pentru-că
e. diuă în carea, la an. R.,
245, s 'a sânţiti ace

Pio

stă templu

6),

“Sacrificiul

de pe ca-

pentru Jupiter a fostii taur
ii albit cu corn

ele aurite, și
pentru „Juno o vacă albă (7).
Epulum a fostă! o ospătare înî
on6rea deiIcriă; capitolini, “Jupiter, Jun
o: și Minerva (8), a fostii
ună
prânză de
caritate . și “de. înfrățire: pen
tru toți diregătorir mai înal
ţă
ai
statului
şi aX senatului romanii, cari
i mâncaii pe Capitoliă în faţa
deiloră, și
înc
unjurați de':suvenirile cele
ma grandiose ale trecutul
ui,
în :josă: asupra: Romo, + și
ospălarea era scumpă 0).
-j
iu
.

SLI RI

e

ie

LI

IC

ii

INI

Templu

A

N

"n.

privati

13. Sereatpne..

Cuionă

în jena

de pre;Capitol

tai Xupiter..

« a; avută trei

ele. sub. unii

acoperemintă, .cea din mijlocii a ..lui:
: Jupiter, : „dee drepta aA Minerveă
și de
Stîn
a Juho
nii.; .
ga
a
4
-i:In: totă anulă,la: Idulii -luy. Sep
tembre, dia: sânţirii templulu
i, a
regătorulii celii măi mare ali
statuluy; romană, la începută cons
ululă,
dela 253 an. R. dictatorul
și mai târdiă ună! "dictatorii
alesă a-

nume; bătea ună. cuiă :în'Păr
etele de drepta
i

i

e

,

m

tea,

..

DE

î..

-

ii

î

-

.:

a felex: lui Jupiter; !
-

pi
m]

i:

„i

.

“6 Kal. “Antit.: 14, Sepi: Epuliima
lovis ludorum ecausa. lară kal, Capra
nie : lovi,
06) Plut! Popl.. 14.: Preiler' piI95
i
a
- "
-*(7)iSe
rvi:V. 'A: IX. 628: Marini Atti Pi,
ci
|
mi
bi
(8) Val. Maxim. II. 1. 2. Iovis
epulo ipse in lectulum, Juno ct:
Minerva -in sellas ad

caenam învitabant

ur, quoă genus severitatis aetas nostr
a deligentius in
Capitolio « quam in suis domibus. conserva
t. Pliniu H. N. XXV, 8, 59. hac Iovis
mensa

verritur, pm
Pie n
5
“ (9) Martială “XIL 48, 1. Non Alban
a' mihi sit comimissatio tanti nec „capi
tolinae Pont
ificumque dapes.

Lucilius

la Non.

p. 204, ldem! epulo cibus

atque epulatio Iovis omnipotentis. Plin. H. N.
XXVIIL, 3, Liv. XXXVIU. 57, Prell. p. 196.
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DU

Cuiele bătute” însemnaii anii dela edificarea templului, și formati:
registru. “de, ani;: dar fiindiă--că - cuiulă - e simbolul : întăriri
i :: pen-:

tru edificii, „și. Jupiter cu predicatulii “Tigillus însemnă. celii ce-a
în-:
cheiatii tare ceriulă, în înțelesă - religiosii a însemnatii' și întărire
a,
nestrămutarea: ordinii . Și a decisiuniloră sale cerescă (10).
aL
m,
paza

ae

IN 13. SEPTENBRE. |
C.

Cele. trei vestaline

Mola

Salsa,

]olu

tg

a

i

Salsa.

mai i bătrâne

sai far pium,

ruliă romană;

de trei oră peste anii pregătesciă
ce e de lipsă la saecrificiile:: pentru popoPI

La Lupercalia în 15 Febr. da. „Vestalia. în ; 7 Maiă, și la -Idulu
lui
Sept. se pregătesce Mola. Salsa (11).+
'
a

aa

IN. 14 SEPTEMBRE;

RIN
i,

”

„Probatio
:

Eguorum.

pi
-

ă

e.

tt
ap

FI

i

sil

1.

„ili

Rază

“n 14 Scptembre a;„fostă „Probatio „Equorum,. adecii: cercarea, cai:
loră, însciințați ca, să iea, parte, maneci la cursă (12)...
ci
zi

IN 15 SEPTEMBRE,i
ti,

IN DI

. Procesiumea: Ja circă şi Indi romani,

i:

:

trai

Ea

i

i

nani

ia

De solemnitatea giler. din 15 Sept. saa, ținută procesiunea
|
grandi6să la circulii Maximă ; și Iudit romani, „Caşi esenţiale, pentra cultă

capitălinii, instituită de “Tarquină..
|
ai i
„a
„ut
Partea de, frunte a procesiunii aii fotrmată tosac-le, (carăle) și
"“(10) Cic. in Vere. 21. 53,iut hoc 'beneficium; quemadmodum 'dicitur,
bali. figeret.' Petroniii 71, nosti,

clavo''tra-

quod ' semel destinavi, clavo * trabali fixum 'est,

Liviă VII. 3. Preller p. 231.

(11) Preller p. 195şi 547. Hartung II: 119, După Plin: FN. XII. 6. 6.'Augusti la; Idulă 'luf Sep: a căpătatii: dela“ senată corâna „Braminea săi: obsidiona-

lis, că cea' mar mare:decoraţiune militară.

(12) Dio Cass. LV. 10, Preller p. 199, “: i

te

mia

i a

i Mea 9
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ezuviac-le (atributele) qeilorii' capitolini, cari în locu
l deilorii : sati

purtată în circulii Maximiăi și s'a pusii pe
locul numiti Pulvinar (13),

cu ideea, ca și deii să vedă
fulgerul,

sceptrul

ludiă.

cu; vulture,

Exuviaele 'luy : Jupiter": asi fostă

corâna

de: aurii,

tunica :palmată

și

toga pictă, și:tronulă de' osii de elefantiă,
.și aceste. dela Tarquiniu:
Priscii încâce ai formatii și insemnele și ornatu
lă regelui.
Acâstă

procesiune

a porniti

de pre capitoliiă în josă

prin fori,

Vicu 'Tuseu, la Velabru în Circăi; în frunte
mergeai magistrații mai
mari, și îndăreptii mai multe grupe de copii,
jună și de bărbaţi, uni “călări, alţii ' pedestrii, : musicanți, dănțători,
săritori Și preoți,
ducândii. statutele: diferiţiloră dei, și dela August
ii încâce, Și a aces-

tuia, apoi animalele

de

sacrificii

și

multii

poporii,

și 'Stradele

pe

unde trecea procesiunea, . erai înfrumuseţate
cași Ja: sărbătorea! cea

mai

nândi

poporală.

Ajungândă

tensele

și exuviele

în circă! încungiuraiă: odată, și apoi 'depuse începeaii ludiă romani, carii sub 'Tar-

quiniă aă ţinută din 15 până în 19: "Sept.
iară dela
(364 ant. Cr.), s'aă adausii ludi scenică (teatr
ală) după
truscă, și dela 514 an. R. după modulii grecă,
și anume
R: Sati stabilită cu: 4 'dile, și” mai târdit Sati: înmulț
ită
«la 12 Sept.,

aşa: “încâtă din 4 până

390 an. RA.
modulii ela. 540 an.
din 4 până

în '19 Sept.” Sati privită totă dile

sărbătoresci pentru deii capitolini.
Darurile și fundaţiunile 'ce 'le făcea Romanii
și statulă pentru
acești dei cași „Trinitatea” romană, precum.: daruri
le ce le trămiteată
alte popor,

cari recunosceaii

suveranitatea romană,

eraiă de preț

mare, şi steteani din instrumente de cultă, airibu
tele şi simbolele acestor” dă, și din' alte lucru, tâte. de aură și de
argintii. . Unele

din timpă

în „timpă se

podrumulii

templului, cași” nisce lucruri de 'cultiă antice.

topiaiă „spre altă

scopă,

altele se păstrată în

„Jupiter Capitolină sub tronulii săi avea şi alui locii;
de adunarea

tesaurului; Camil

a depusă mai

întâi

aci. tesaturi, după retrage-

.. (13) Fest; p. 364. Tensam ait vocari :Sinnius.: Capito vebicu
lura, quo exuviae

Deorum. „ludicris circensibus in circum

ad Pulvinar vehuntur,

Fuit:et ex ebore,

et ex argento. Serv. V. A. 1. 17. Svetonii in Vespasian.
5. Ut tensam lovis 0. M.

e sacrario in domum

Vespasiani et inde in Circum, deduceret,

.
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rea, Galiloră,

SOT A

dar beliducii

lacomi

prădaii

adeseori

acestii

tesaură,
Augustii a depus odată 16.000
pdi de aură și multe petre scumpe
(14).

IN 17 SEPTEMBRE.

-

Consecratio Augusti,
Consecraţiunea
tre

divi, adecă

însemneză

sânțirea unui mortii și înălțare
a lui îndei. Mai. mulți împărați și împă
rătese S'aii rădicatiă

„după mortea lorii între
dei.
|
„ Conseeraţiunea s'a începutii cu
- aceea,

Aa
repaușa-

că, următorul

tului a cerutii consecrațiunea
dela senati,

și acesta a decretat'o.

Ritulit a fostii orientală, împrumuta
tii
din mitul cum a arsii Hercules
pe rogi, și dela August până
la Septimiă Severii, a remasă
totii

acel ritii,

|

E

ae

Augustii a muritîn 19 Aug. an.
14 d. Cr. în Nola, trupul lui
|
s'a adusii în 17 Sept. la Roma,
și:senatulă i-a decretatii reverinț
a
cerâscă, adecă templu, cultă, sodală augustali,
și ludi publici (15).
Corpuli

mortii aşa s'a espusii publicului,

stat ascunsi și altulii de câră s'a
vădutii.

putii cu o procesiune
funebrală,

numită

Marte la Bustum,

în

Laudatio,

for,

unde

corpulii adevărată

a

Inmormiîntarea Să înce-

sa „ținut

și pe urmă

adecă loculii

că

îndatinata: vorbire
a trecuti prin câmpul lu

de ardere.

Aci a fostă

preg

ătită o
grămadă de lemne, în formă de pira
midă și cu mai multe caturi,
și trupulii adevărată s'a pusă d'asupra
pe lemne. Acuma diregăto-

riile religiose şi politice dădură

şi s'a

mortului onârea

cea depre urmă,

aprinsii rogulii de lemne, și ardâ
ndi, din. vârful piramidei
sbura unii vulturi îndepărtându-se
cătră ceri, simbolisândă, că sufletulii repausatului se duce între dei.
Senatorul Numericii Atticii a

(14) Preller p. 207. Hartung. 11. 17,

|

(15) Kal. Amitern. 17 Sept. «Fer, ex
S$. C. quod eo die

Divo Augusto, hono.

«ceterum

sepultura more pere

res caclestes a senatu decreti.> Tacit. Ann,
I. 10,

fecta templum, et caelestes religiones decernuntur,>
Aarien. ditol, 7
a

Preller p. 786.

14
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mărturisitii, că a văqutii pe însuși Augustii a se. inălța. la ceri, şi
Livia, muierea lui Aug..a dăruitii lingușitorului mulţi bani.
După. acâsta s'a întrodusii lui Augustii cultii, cași unul dei, i sa
edificată

templu

cu altarii, și sa

s'a veneratii ca Divus

pusti”

flamen

Pater. și deulii apărătorii

augusialis,

iară elă

și ajulătoriă alti Ro-

maniloră (16), și consecraţiunea luă s'a otăritii de sărbătore anuală,
în 17 Sept.,iară de sacrele cultului s'aii îngrijitii sodalii augustali, și
principele din familia Iulia era membrul colegiului (17). Cultul lui
Augustii s'a lățită și în provinciele romane, unde cu timpul augustalii ai formatii în muncipiă statulii de mijlocii, asemenea cu căJăreţii romani, până ce statuli decurionilorii s'a asemănatii cu ordulii senatoriii romanii, și astă-feli cultulii lui Augustii, în o parte
marea imperiului, a devenitii unii principiii socialisticii, căci din motivulă cultului s'aii formatii reuniuni, și membrii lorii augustali se
îndatoraii la; sacrificie, ospătără și contribuit: comune, dar mai târqiti acestea ai eșitii din principiulii religiosă.
Lc
Impărați divi aii avută on6rea că S'aii asemănatii deităţilorii stas
tului

romanii,

și statuetele

lorii

sai

purtati pe

casiuni diferite. Mai târqiii s'a redicatii unii

cară

anumite,

Cu

0-

templu comunii, unde

toți” divii s'aii veneratii: la olaltă în l, 3 Tanuariii, 21 Aprile și „diua

nasceriă loriă (18).

|
IN 23 SEPTEMBRE.
Diua nascerii lui Augustii.
>

'Augustă s'a născută în 23 Sept., și diua nascerii lui, însemnată în
(16) Pe ună niimiă e : Divus Pater Augustus. Eckhel D. N. VI. p. 127, Pe alți
numi și monumente a avutii corâna cu rade. 1 se sacrifica viţet şi miel.
(17) Tacită Ann. 1. 73. Inter cultores Augusti, «ui per omnes domus iin modum

collegiorum habebantur.
(18) Vict. de Caes. 1. Huique

uti Doo Romae

provinciisque omnibus

per urbes

celeberrimas vivo mortuoque templa, sacerdotes et collegia sacravere. Pe timpulă lui Alex. Severii erai 20 de divi. Unii templu ală diviloră s'a făcută prin
imp. Tacită. şi acolo sai veneratii în dilele anumile. Preller p. 790.
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ran

calendar

17

<Natalis»,

s'a

(inutiă de sărbătore, (Veqi

Septembre) (9.

și 1 Augustii,

.
ip

ta
PL
Ei

"IN 26 SEPTEMBRE.
Venus Geniirix,

e

e

Venus cu predicatul Genitrix (năiscător
e): a fosti Veherată câți
«Mater Aeneadum> adecă mama, străbună
a “nâmuriloriă! albane, și

în specie

a familiei doranitore

dela Aeneas și Venus.

Iulia, dela carca ÎȘI

|

.

deriva

originea,

i

Acestii cult la începută a fosti numa
i ală îamilică, dar uliă Ce-

sare a rădicată

templu pentru

Venus

Genitrix,

căci elti se premăria

:cu originea, sa dela Venus, şi cu rude
nia sa cu Romuli

albani (20).

și cu regii

DIR

-1. Cesare în urmarea unui vist, în
Iapla 'delă Parsălt a „votată

“templulii,

Pa edificată în forul Tulii și” în
26 Sept.

an: R, 708, Ta

sânțitii, și de atunci diua 'sânțirii a
rămasă qi de sărbătore.
Augustă a înnălțatiă cultul: acesta *
și „maă tare, și pe Marte şi pe
"Venus i-a făcută deii' originii Roma
nilori, şi cultul + sa susţinută
și după

perirea

familiei Iulia e.

a

Ii ai

SERBĂTORI IN OCTOMBRE.

IN 1 OCTOMBBE, |

N

e

a

Pidei ! înn Capitolio, i

pa

-

— Fides însemnă credința în

PE

|

ri,

|

iu

cine-va, și' anume.: ; euventulăi, vorba
a

(19) În Kal. Constantini dilele de
nascere a diviloră ai fosta

,

de

regulă însemnate «Nateles; Caesarum. > Marini
„Ati p. 387. Preiler p. 775, „Orel, Inser.
Nr. 2489. VIII. Kal. Octobr. q ua die
cum seculi elicitas orbi terrarum „rect
orem
edidit. Preller p. 620.
L
EI
Ra

(20) După

Ennius, Ilia înainte | de perdare

" Venus, te genitrix

fatris nostri, ete.

sa real : Te “sale rata, precor

a

:,
oi
(21) Caesar Vencre prognatus, Cic. Ep.
Fam, Vni. 15, > “Nobiissiena oliorua
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de 'onsre ce a dat'o unii bărbatii dândii mâna. In Roma vechiă, atâtii a fostă de mare omenia la Romani, încâtii, dacă şi-a dată cine- va vorba, adecă cuvântulă, avea putere cași când ari fi jurată, —
și pentru acâsta, în cause de procesii, când nu se aflati martori,
unulii saii altul

se provoca

pe fidea sa, în sensii strânsă pe cuvân-

„tulii de onore, și apoi se judeca pe basa provocări pe fide, care
atuncă era fundamentul justiţiei (1).
|
Cultul acesta se dateză delă colonisarea Sabiniloră, și dela le"gislaţiunea lui Numa, de-odată cu cultulă lui Terminus, ca d6uă
_columne

tari a procedurei de dreptii privatiă. și publiciă, în cause de

proprietate și de comerciii reciprocii (2). Dar Fides a trecutii și la
„credința între popore în causele internaționale, și pentru acâsta în

“Roma a fostă Fides Publica și F. Populi Romani (3).

_ Acestii conceptă a avutii o basă. religicsă, și basa s'a dată prin
„cultul vechiii italică al luă Diespiter și Jupiter, Lucetius (4) ca“rele, ca "'deulă cerului luminosă,

e însuși . Fides și legea supremă

a

taturoriă relaţiunilorii, „ceresci și pămentesci. Fides Publica nu a fostii
„decatăi ) personifi icaţiune a consciinții bune a statului romanii,
ca“vele susținea și observa. cu consciositate tote federaţiunile
și relațiunile de dreptă

ce le-a încheiată

natulă se aduna

cu alte popore; pentru acâsta seadese-ori în templulă dinei Fides,și chiar și cetă;

YI

pi pi

i

genitus familia, et quod.i inter Omnes antiquissimos const
abat ab Anchise ac Ve-

nere deducens genus. Vellei. Pat. 1. 41, „Dio Cass.
XLII 34, Preller p. 390.
(1) Cic. de Of. 7, Fundamentum iustitiae fi des,
i. e. dictorum conrentorumgue
constantia et veritas. Parlit. 22.. Justitia in
rebus creditis fides nominatur.

Terent. Andr. 1. 5. 53. Te oro per tuam fidem. Dionys.
II. 75, Plut. in Numa 16.

În conventum,. aflămă. curentul

nostru.

(2) Varro L. L. V. 74
(8) Propertiă JI. 1i, 5, "despre Trofeele lui Mariu
pe o> diplomă militară. .,
quae sunt ad aedem' Fidei populi romani. Val.
Max, IL 2, 17. In aedem Fidei
Publicae convocati Patres, Preller p. 224.
|
(4) Preoţii special! al luj, s'aă numită Fetiali,
şi cuv entută se vede a fi în legă»
tură. cu fides, focdus. Varro L. [. V, 86. Fetiales
, quod fidei publicae inter popu-

los praeerant.

dictum.

i

. „Per os eliam nunc fi foedus,

”

quod fidus,

Ennius scribit :
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țile și poporele
se demustră

federate

din numi

veneraii

pe Fides

Populi

Romani,

precum

acestora.

F. P. R. în Roma a avutii templu, funda
tă încă de sub Numa,
în vecinătate cu templulii lui Jupiter Capi
tolinus,și sânțită de M. Aemiliă Scauru (5). Statua a fostii cu mâna,
drâptă întinsă, cași când

ari fi dati mâna: sai "cuvântulă.

de

ondre,

și

a fostii

învelită cu

văl albii cași coldrea luminii „Și a încrederii
curate (6).
La 1 Oct. Fidei in Capitolio s'a adusi sacri
ficii cu tămâiă,
Siliă dice, că Fides, de când se comitii omor
uri și nedreptăţi,a

părăsită pământul
și fără Fides

și s'a suitii în cerii, unde e ornamentulă
deiloră,
nu e binecuventare. și pace, căci ea
e soța dreptăţii,

și O putere ascunsă în peptulă

omului buni 7

|

|

IN4OCTOMBRE.
Teiunium

Cereris,

-

In anulit 191 ant. Gr, la îndemnulă cărților sibilie
e, sa introdusă
postulii dinei Ceres (eiunium Cereris), și întru
începuţii, totii la 4 ani,
jar mai târgiă s'a stabilită pe 4 Octombre
(8).
si
i
Cultul Cereriă și templulii ei de lângă circă,
ati,i fostă dintre cele
mai respectate în Roma, și argândă templul,
Augustii la an. 31 ant.
Cr. Ta, reedificată, iar Tiberiu Ta sânţită. In
acesti templu s'a adusi

sacrificiuli (9).

(5) Cic. de Of, III 29. Qui iusiurandum violat,
is Fidem violat quam in capitolio

Yicinam Jovis 0. M. Hartung II. 266,
(6) Horat. Od, [. 35. 21, Albo Fides velata panno. Val Mas,
VL. 6. 1 cuius imagine

ante oculos posita venerabile Fidei' numen dexter
am' suam, posita certissimum
salutis humanae pignus ostentat. Preoţii er aii
fostă câte ună flamen de a luă Ju-

piter,
II 57.
(7)
(8)
(9)

Marte şi Quirină, şi
Tacit Ann. 1 30,
Sil. Ital. Pun. 1] 484.
Kal. Amitern. Liviă
Cic. in Verr. V. 72,

la sacrificiă ÎȘI lega mânile în vElă-albă, Cic.. Nat,
D,
Dai
Virg. Aen. 1, 292, Pecler p. 226. Tartung, II, 264. 270,.
XXXVI. 37.
187. Tacită Ann, IL 49, XV. 44, Preller p. 440,

:
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a

eu

N 5, OCTOMBRE, |
Atunidus palet.

" Obiectuni e descrisii Ja sărbătorea. din 24, Augustă

ING,
pia

OCTOMBRE.
"Dies

Ater.

PN

,

Uni poporăi! germanii, sub! numele

de “Cimbri,

a veniti. de ciire |

nordii cu armată de, 300, 000 de ostași asupra Italiei : Întâia arătare a Germanilorii (Nemţilorii) în istorii sub ducii 'Teutoboch și
Bojovich.

Inimiciă aceștia, aii bătută armatele lui M. Iuniu Silanii și ale lui
M. Aureliu Seauru, și.aii nimicită, în 6 -Octombre 104 ant. Cr., pe
Cn. Manliu Maximil și pe O. Serviliu Capio, și acestă qi a r&masii
tristă și “ngră “(ater) pentru poporul romanii.
“ Cai Maiu, primindă
a bătută

pe Germani

si a prinsă, 80, 00000):
Sai

PRE pi

la an.

a
ia

A.

Genii s'aii veneratii

supremă,

comanda

ant. Cr.

101

aşa

îicâti” ă ucisă 200, 000 din ei șii pe "Teutoboch

|

!

OCTOMBRE.!

Genio

Publico.,

în vi6ța privată

în! casă ; așa de' spiritii apărătorii

și publică.

și fructuătorii

Geniulii se cugeta
de căsătoriă, prin

care se continua familia, „Precum și de spiritii apărătorii al fi ie- cărula, Tiembră de tamilă, și Sa credutiă representatii în! casă în chipuli, serpeluă de casă. Janone.
niuliă -femeescii. ..., „:
Geniulii

a

avutii

sa
s

considerată

pentru femel

de. ge-

i

s&rbălârea:

,

sa

la

diua

nasceriă .vreunuia

din

casă, și i se ăducea sacrificii: de tămâiă
,. lipiti, vină, cunune etc.,
(10) Rottecki's Weltgeschichte “11. 186. Prellerp. 501.'-

215 -

saiă lucruri nesângerdse, 'căcă nu se cădea, ca în diua, când s'a, niiscutii cineva, să piară vicță de animală.
|
|
“Precum individul și familia are geniulă săi, așa și cetatea ;

poporulii pe ală săă (11).

|

|

In acestii înţelesii s'a. crequtii și în Roma unti geniii publicii sai
Genius Populi Romani,
geniă

mai

cași spirită apărătorii ală Romanilorii.

întâiti se pomenesce.la

răsboiului alii doilea punicii;

Acestii

an. 218 ant. Cr., pe la începutulă

era închipuit

cași

bărbată,

iar mai

târgiii cași june, și templulă lui se crede a fi fostii pe forii aprâpe
de ali concordiei.
..In 9 Octombre

Unii împărați încă i-aii rădicatii temple.
i se aducea, sacrificii regulati,

:.

In cărțile sibilice ai fostii enumerate mai, multe datine pentru
tulă geniului poporului romană,

male

mari, și

venerarea

cul-

. iar. sacrificiul. era din cinci ani-

lățită o dovedescii, numii

nile (12).

și inseripţiu-

i

A

„Geniul „a fostii veneratii și afară: de Roma, „în Italia, Și. în provinciile romane; tâtă provincia, poporulă, orașulii,. colonia, municipiulă, ba și legiunile,

castrele,. colegiile, . băile,

cură .aii avutii geniulii lori :propriii,

și pe

drumurile

lângă: genii

și alte los'a venerată

adeseori și Fortuna, Tutella, saiă.singure, dar în înţelesii de genii (13).
„Cu timpul s'a: veneratii geniulii: împăratului domnitorii
' și acestii
genii a statii lângă cel

publică, :șila

diua

nascerii. domnitorului

geniului i se aduceaii daruri, venerându-liă. cetățenii multă în cultulă privată. Augustii și-a întrodusi geniul săă în tâte .capelele com=
pitale ale cetăţii, lângă

cultul

lariloriă, și geniul

s'a venerată cași dei, și asti-feli
“Roma
(1)

după

poporulii romană,

mârtea, lui

nu numai în

și în Italia ci și mai departe, a veneratii pe lângă larii,
Symmach. Ep. X. 61. Ut anirae “nascuntur,

ita populis, "natales

genii
genii

nascuntur.

(12) Orel. Inscript. Ne. 1683. 1. 0.M. et Genio PR. Xe. 1684, Si quis hane
aram

laeserit, habeat genium

iratum Populi Romani et Numina

Divorum. Prel-

|
ler p. 369,
(13) Orel. Inseript. Nr. 1698. Deo Tatel. Genio Loci. N. 1699. Genio et Fortunac,

Tutelaeque

huius

loci. Acta Fr. Are. t. XEXIL.

„cuius tutela hic lucus, locusve est.

Sive Deo

Sive Deae in

In partea despre Dacia, citațiuni speciale.
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apărători vechi, și pe geniulă lui
Augusti, carele în acesti modii a
devenitii unii geniă apărătorii ali
poporului romanii (14). Cultulii
acesta, s'a susținută și sub împărații
următori, .dar ati pretinsă ca

să se venereze
pentru

și geniulii domnitorului,
întrelăsarea gultului lori.

ba unii dedeaiă și pedepsă

IN 9 OCTOMBRE.
B.

Apollo

Palatinus.

Augustă a veneraiă multă pe deuli
i Apollo (veqi 2 Septembre),
pentrucă lingușitorii diceaii, că Apoll
o e tata lui! August, și pentru
acesta și elă însuși se representa
- cași Apollo.
ii
|
- Augustii

pe la an.

17 ant;: Cr. a edificatii lui

Apollo

ună

templu

pe muntele Palatinii, și de aci e Apol
lo Palatinus (15). "Templul a
arsii sub Nero și s'a reedificatiă prin
Domiţiană (16).

August

,.cenindii Pontifex Maximus, dela an. 12
ant. Cr. sentin-

țele sibilicenu' s'aă mai ținutii pe Capit
oliă, ci s'aă mutatii în tem-

plulă acesta (17), apoi s'a ordonată, că Quin
decemvirii să fiă preoți

speciali ai lui Apollo Palatinuis, carele fiind
deii de profețiă: și de

arţile musicei, a influințatiă prin cultu
lit săi

simțulii de arte și

de
cultură,. și în timpii grei, prin cărțile: sibili
ce, a liniscitiiși mângăiată
sufletele, și cultulă lui s'a întreținutit
până. la Aureliană, Și templulă

și statluiuaati fostă: corespundătâre
ideilorii acestora.

Goţilorii, Stilicho a arsii cărţile sibilice (18).

Diua fandăriă,

Pe timpuliă

i

respective a sânţiril templului lui Apollo Pala-

: (18) Mal târgiă jurămîntulă „se făcea în numel
e lui Augustă. Horat. Ep. II. 1. 16,

Tacit. Ann. |. 73. Preller p. 596. Hartung
1. 36—40,

(15) Horat. Ep. 1. 13. 17. Palatinus Apollo

(Vedr 1 Augustii).

dictus est a monte

Palatino ubi

Caesar in bibliotheca sibi statuam posuer
at habitu ac statu Apollinis,

(46) Tacit. Ann. XV. 39, Martiăl XII 3,9. -

(17) Sueton in Octav. 31. Dio Cass. LVII. 18, Tacit.
Ann.

12,
418) Vopize, în Aurelian. 18. 19, Ammmian Mare. XXUL VI. Claudi
ante bell,
got. 228,
e
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tinus s'a serbată în 9 Octombre
și în onrea acestuia ali fostă
în

trodușila an, 17 ant. Cr. lui secu
lares (19).

Si

IN 9 OCTOMBRE.
c. Venus

Viclrix

in Capitolio.

Venus cu predicatulă Vietrix
(învingătore) și identificată cu
Victoria, și-a avutii templul s&ă
pe Capitoliii, de unde s'a numi
tă și

Venus

Capitolina.

In 9 Octombre

s'a sacrificatiă în acestii temp
lu.

și 26 Septembre) (20),

|

(Vedi 12 Augustiă

IN 9. OCTOMBRE.
D. Felicitati

in Capitolio.

Felicitas (fericirea), afară de 1
Iuliu, a avută sărbătore şi în 9
Octomb
re

și i Sa sacrificată în templul

de pre Capitoliă (21).

IN 11 OCTOMBRE.
Meditrinalia,

După

cules

ferbendii

vinul

noi,

a

începută

a se

b€.și

vină
noă, dar mai înainte de a b6
cineva din vinulă săi noă, preo
ții
a făcută libaţiune (22) lui Jupi
ter, ca în modulii acesta să se
'sân(19) Kal. Amitern. Kal, Antiat.

In decur

sulii timpului sub împărați se
află
urme că și ludi Apolinares, aşa
Circensi câşi scenici, s'aiă susţi
nută, Pre], p. 276.
(20) Kal.

Amitern. Sveton. Cal. 7, Plutarch.
Parall, 37 dice, că Fabiu Fabriciană după cucerirea capitale! Samniţil
oră a adusă pe V. V. la Roma. Uni!
numi
de ar lut Adriană sunt dedicați dîne!
V. V. şi Felix, şi dînele sunt sculp
tate
caşi Victoria. Preller p. 389. 707,
Ma
,
(21) Kal. din Urbino, iar Kal, Amitern.
enumăra la 9 Octombre Genio Publico.

" Faustae Felicitati. Veneri Victrici
in Capitolio. Acta fe, Arv, tit. XV.
XVI, Preller p. 619.
,
E
Si
Ra
:
Da
(22) Plin. XVIII. 2. Ac ne gustaban
t quidem novas fruges, aut zina,
antequam
sacerdotes primitias libassent.
”
"
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țâscă vinul, și dicenti : eVinii noă vechii

chiă, de morbă mă vindecii> (23).

bea,

cu vinii noii 've-

Ma

Spre acestii seopi s'a ținută sărbătorea Meditrinalia (24) în 11
Octombre în ondrea lui Jupiter (25).
Aqi gustaii toți vinulă noii şi vechii dieândii formula citată.
(Veqi
23

Aprile

şi 19 Augustii),

Precum la

1 Maiii, sărbătorea pentru Dea

Dia, fraţii arvali gustaii din fructele anului noii și vechii,
preoții gustati din vină noii și vechii (26).
„pu

aqi

IN 18 OGTOMBBE,

a
Ianus,

așa

Fontinalia,

ca începutulii

tuturori

|

lucruriloră,

j

s'a consideratii şi de în-

ceputulii fonţilorii (isvorelorii) (27) și 'rîurilorii. Feciorulii
săi Fons
saii Fontus a fostă veneratii în .Roma, Italia și în alte
părți, și a
fostii depinsti

cași lan

tenără.

“In totii loculii, unde a isvoritii apă, s'a creduli a a ună iune,
adecă

o deitate

de apă, șia fi lipsă 'de venerarea deităţiă, și pentru
acâsta la isvore și la riuri se rădicaii altare și temple, și se
plantati

pădurițe observându-se totă felul de datine şi nefiindiă iertati de
a

spurca apa.

.

a

Fons e totii-d'a-una bărbătesc: alte deităţi de apă și riură sunt
și feminine, după numele, mărimea și natura fructuătore! a apelorăi.
Deii riurilorii de regulă se cugeta cărunți și cu majestate

regâscă,

locuindii în albia riuriloră, iar dinele isvoreloriă și lacuriloră
, caşi
femei de apă, cântărețe și fermecătore și aveai numele colectiv
ă,
de” Iympha saii lumpha (la Greci nimfe, la Osci diumpa) (28) credondu-se, “că celii ce le vede și le aude” cântândă nebunesce (29).
(23)

Varro L. L. VI. 21. Novum

velus vinum

bibo,

novo

veteri vino, „morbo

medeor. Festă p. 92.
(24) Din medeor mă vindecii, de unde şi medicus vindecătoră.
- (25) Kal. Amitern.

* !
+ (26). Preller p. 174. Hartung 1. 37.
(27) Varro L. L. V. 123. Fons,
(28) Mommsen.

:

|

unde funditur e terra, aqua viva.

Dial. Ital. de josă p. 128,

(29) Lymphati şi Iymphatiel însemnă ce grecesce e nympholeptos,

|

şi româ-

|
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ne
Limfele altcum s'aii vencratiă cași «inc vindecătore, și pentrucă
apa
are natura de curăţire și întărire
; femeile le-ati invocatii mat la tote
ceremoniile religiâse,
Intre dinele de apă, cca de frunte e luturna (dela a-jutu) și
acuși
se numesce amoresa lui Jupiter (apa și aerulii) carele a redicat!
o.
de regină peste tote riurile și apele din Laţiu, acuși se gice femeia.
lui Ianus, căruia i-a născulii pe Fontus (30). Altă nimfă de
frunte,
a fostii Egeria, amorâsa regelui Numa, și vestalinele pentru servi-

ciulă divină

aducea.

apă din “fântâna

Egerici .Capena,

aprope

de,

Camenae (31), cari ati fostii asemenea dine de apă, și mal târdiii s'ait
venerată

prin poeţii Romani 'ca,nisce muse romane după modulii
grecii, de ore-ce din origine și musele grece aii fostii dine
de isvore.

Cultul deităţilorii de apă e fârte vechii, și în onGrea loră s'aii
rădicatii temple și altare. Maso, învingătorul Corsilorii, la an.R. 522
a. rădicatii lui Fontus unii altară

pe laniculăă, ' aprâpe

de mormân-

tulă lui Numa și de porta, fontinalis (32). Camenele încă ati avutii
templulă lorii, dar arqândii de tunetii, Numa a mutată idolii lori în
templulii

lui: Hercules;

carele,

fiindcă

camenele

se considerati

de

muse, s'a numiti Hercules Musarum, și astăi-feliăi aflămii legătura luă
cu dinele de apă și respective cu musele (33).
ai
- Sărbătârea pentru Fontii numită Fontinalia s'a ținutii îîn 13 Octombre și qeului s'a adusi sacrificii (po
..
In acâstă qi se aruncaii cununi de flori în isvore și fântânile se

încununaii (85).
nesce mai bine sar dice luată de dine, de hale, de iele, inclită, Varro L. L. vu.
87. Paul p. 120. Tertull. de baptismo 5. Preller p. 507.

(30) Ovidiă F. L. IL. 583, Virg. Aen. XI. 135. Arnobiă Sat, III. 20,
(31) In forma ma! vechiă Casmenae,: Carmenae, Viteuv, IL. 3. ut nec toni
nalis ab Camenis,

nec etc,

!

(82) Cic. de leg. II. 22. 56. ad Fontis aras. “Ara Fonti ad laniculum. Cic. Nat.
D. III. 20. 52. Delubrum Fontis votată de C. Papiriu Maso., Pe o inscr, din Spa-

mia Fontano et Fonianae. Monats-berichte der perii Akademie 1861. p. 771. .
(33) Plut. Numa 13. Plin. H. N. XXXV. 5
„68 Cal. Mai. Amitern. Varro L. L VI. Să mal p. 85,
(85) Preller 506. Hartung II. 101,

220

SN

IN 15 OCTOMBRE.:
A.

Jupiter

Jupiter a avutii predieatulă

Capitolinus,

Capi

tolină dela Capitolit, unde i-a
fostii templulă. Sărbiătorea. în ondrea
lui s'a fundatii de Romuli și
s'a ţinută

în 15 “Octombre și a fostă o s&rb
ătâre de învingere și de
triumfă în onârea luj,
.
|
Se crede că sărbătorea, s'a ținutii
mai alesă din partea, locuitoriloră de pe amendouă colinele
Capitoliului (36).
|

IN 15 OCTOMBRE.
"B

October-Equus.

Sărbătârea s'a începutii cu cursulii
cu cară pe câmpulii lui Marte
în ondrea acestui deii, și alegându
-se. carulii cu caii învingători
calulii ce a fostii prinsă de drâpta,
s'a. sacrificată la altarul lui Marte.

Saerificiulă sa, ținută la Idulii lui Octo
mbre (15 Octombre) și s'a
numită
pentru

: October-equus ob frugum eventum,
adecă : Calul Octombre
venitulii

adecă

desvelirea

semănăturilorii

noue,

puse. de cu

de 6re-ce Marte

e deă

de agricul-

tomnă (37).
Se
i
De capulă calului adusă la sacrificiu
se lega o cunună ce era înșirată cu pâne, întocmai precum
se încununa asiniă, cași ajutătorii
murarilorii

la sărbătorea

tură (38).

Vestei,

Capului de cal și cOdei i se atri
buia poteri estraordinare reli-

gise:. Mai nainte se tăia, coda calului
şi în fuga mare

se

puria
până în Regia, unde sângele din eodă picu
ra pe altarulă Vestei, —

şi Vestalinele din acestă
pregătiaii

sânge și cenușa de vițeil dela Fordicalia
,

materia de afumare pentru să&rbătâre
a Palilia (39). Pentru

(36) Liviă 1. 10, 38. LII. 55. Varro
L.

LV. 41. Preller p. 203, Hartung
II. 14,
(37) La Festă p. 178. October Equus.
In Kal. Constant. e Idus Oct. Equus
ad
Nitas fit. Virg.
Aen. X. 891. Equus bellator,
(38) Paul p. 220. Plut, Quest. R.
97,
(39) Ovidiă F. L, IV, 733. Sanquis
equi suffimen

|

erit vitulique favilla. Propertiii IV, 1. 20. qualia nunc curto lustra
novantur equo, Hartung II. 160,

”
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capii se începea o luptă înfocată între
două suburbii din Roma, adecă între locuitorii din Subura și cei
din Via-Sacra, şi dacă în-

vingeaii cei din Subura, băteaii capul
cu cuie pe turnul Mamiliii (40),

"iară

dacă învingeaii ceia-lalță, îlă băteaă

pe: păreții Regiei, credendiă,

că e binecuvintare pentru acestă parte
din cetate (41).
“Făcându-se răseolă

falii lui ulii Cesare,

s'a sacrificată

pulă lui Marte; i-ati sacrificatii
capetele loră asemenea

|

întră soldaţi, la an. 46 ant, Cr., după
triumdoi rebeli întru espiare pe câm-

pontilicii și flamenuliă

s'aii bătută

marțială, și

cu cuie pe Regia, palatuliă unde

locuia I. Cesare cași Pontifex Maximus (42).

Legătura, sărbătorii acesteia cu Fordi
calia și cu Palilia, ave refe-

rință la bună starea turmelor şi deos
ebi a agriculturei, unde e de

lipsă și calulă,

și din

agricultură

se așteptă

crescerea și rodirea bucateloră (43).

frugum

eventus,

adecă

Ba eventus s'a personificată și

de dei alii agriculturei cu numele
Bonus Eventus, și în Roma a
avută templul aprope de Panteon,
iară pe câmpulii luă Marte, ca
deă și
de producţiunea naturală, o capelă
(44), și împărații întreprindendiă călătoria, r&sboiăi, ete. și
finindu-le cu resultatii buni, sacri
ficaii lui Bonus Eventus pentru
capătul bunii (45).

„IN'18 OCTOMBRE.

Tao
Ianus cu predicatulă Geminus (g6m
enii)

a avută două “fețe;

una, sa uitată la diua, luna, și.
la anulă
(40) Festi p. 97 și:167. Mamilia
murii. Hartung [[. 161,

Turris,
,

trecută, și acâstă

cu

faţă a

Pâte câ Mamilii e identică cu Mas
.

(41) Lactant. 1. 21. 26. Preller p.
323. Tăiarea şi baterea cu cuiă
a capului
de cală și în Germania, J. Grimm
Deutsche Myth, 41, 624, a.
De
(42) Dio Cass. XLIII. 24. Preller
p. 364, Vedi 12 ulii,
|
(4%)

*

CatoR. a, 14i. Fraţii arvall s'au
rugati către Marte : Utique, ut
fruges,
fcumenta, vineta virgullaque grand
ire, beneque evenire sinas, Prell
er p. 620.
(44) Liv. IX. 43. Pliniu XXXIII,
1. 6. P. Victor reg. Urb. VIII. Hart
ung II. 254.
Mom

msen Archeolog. Anzeiger 1860. 74,

(45) Preller 299, 621. Hartung Il, 160,

|
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fostii de bătrânii,

cu alta sa

uitată la diua,

luna și

anulă

viitoră,

arătândiă pe uni tinăru. Eli e începători, deschidătorti și încuiătorii, și acestă activitate o arâtă prin mai multe predicate, adecă
însușită. Primăvâra, la începutul semănăturiloriă sa venerată
cași
Ianus Consivius, şi se crede că aqi deschide anutimpulu de irnă.
„„Iană
Capena,

G. a avută templu lângă teatrul lut Marcel, delociă la pârta
pe unde

a fostii trecerea

la, forulii. boariă

și la circulă

fla-

miniă, și acestit templu a fostă fundatii de C. Duiliu după an. 263 ant.
Ce. sub răsboiulii întâiă puniciă, și restaurată de Augustii și de Tiberiă.
In 18 Oct. sa adusii aci sacrificii lui Ianiă (46).

„IN 19 OCTOMBRE.
Armilustrium,

Sacrificiulii de espiare și de curăţire în cultulii maY multoră deități s'a disii în genere : lustrium, din lustrare, a curăţi în înțelesă
religiosii, condiţionândii de o- dată și procesiune.
Curăţirea religiosă de arme s'a numită Armilustrium, și s'a ţinutii
în totii anulit la 19 Oet. în onorea lui Marte.
Locul a fostă lângă Aventină, șși dela ceremoniile sărbătorii și«
loculă încă s'a numiti, Armilustrium,. și s'a ţinutii procesiune
cu
armele ce eraii de a se lustra, și s'a făcută sacrificii sunândii trâmbițele în locii de fluere. Se crede că sacrificiul a fostii Suovetau
rilia (Gia, porcii și taurii), pentru-că aceste

se

sacrificaii în ondrea

lui Marte la mai | multe ocasiuni (47). |.

IN 28 OCTOMBRE—3

NOVEMBRE.

Isia.

Strbitârea mitologică de frunte a deitţiloră Isis și Serapis a fostă
(46) Kal. Amitern. XV. Kal. Nov. Iano ad theatrum Marcelli. Kal.
Capranie,
iară aşa, însă diua pe XVI. Kal. Sept. Tacită Ann. II. 49. Preller 157.
Hartung 11
220. 226.
|
|
A
(47) Kal. Mafi. şi Amitern. Paul p. 19. Varro [. L. VI. 22, nu dice
armele; ci
anciliile (suturile), Preller p. 324, Hartung Il. 161.
|
E
:
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tomna.

Mitulii e despre

pe urmă

bucuriă

mare

Văitare și bucurie

văitarea dinei Isis după fiulii săi perdutiă, și
pentru reaflarea lui Osiris sati Serapis (48),

ce corespundă

sărbătorilorii de anotimpuri

(vedi

22 Marti).
In cultuli acestori deităţi eraii sânțiră cu mai multe graduri,
și
cei sânţiți se numeaii Isiachi și Osiriachi, și cultul pe timpul
ă îm-

p&raţilorii

era lăţită

peste

totii imperiul.

Bărbaţii erai

cu părulii

tunsă, femeile cu vălă pe capii, și toți cu vestminte lungi
de cânepă ori de ină, silindu-se de a ave vi€ță morală și
sântă (49).
Creștini în datinile și în sacramentele acestui cultii afla
decopiarea saii falsificarea cultului

lori,

p. e. despre

botezii (50), dar nici

e de mirare, căci pe acestii timpii ideile și simbdlele deosebit
elorii
religiuni — neescipiândă nici cea judaică şi creștină — asemăn
at la
olaltă,
Scopul finală,. și interesarea de misteriele aceste pentru
cultivați
era de a ajunge la cunoscința despre o deitate și mai curată,
adecă

la monoteismii,

încâtii

dea încă în mai
Ca Serapis, să
de deulă deilorii,
dela carele.vine

mulţi dei.
devină unica deitate bărbătâscă a fostii descrisiă
carele cuprinde în sine tote deitățile și lumea, și
'
înţelepciunea. pentru sufletii, sănătatea pentru trupă,

era: posibilă pe

acelii

timpi,

când

se ere-

și totă bunătatea. E puternicii în ceră, unde dirige sârele
și mână
norii

se

dee

ploia,

manna loriă ; -pe pământii.

unde

dă nutreță

6-

„meniloriă și: animalelorii și seste avuţii din el; pe mare
unde rădică
valurile că, și iară .le așeză,. și astiăi-felti în Serapis a
începută de a
'se: concentra și topi Jupiter, Pluto șI Neptunii (51).
|

(48) Uni scriiton creştini numescă de fiă pe Horus sa
pe Harpokrates, Lact,

JI, 21. luliă Firmiciu p..2. la Diodor

1. 25.

Horus

a fostă

spintecată, cași Za-

greus de titani. şi Isis l'a, reînviatii. Serv. V. A. 1V. 609.
Sicut in Isidis 'sacri
ubi est imitatio inv enti Osiridis,
| (£9) Plutarch. de Is, et Osir, 3. 27, 33,» Apuleiu Meth. XI. p. .808. Tenul.
A
polog. 39,

:

(50) Tertull, de baptismo 5. Nam et sacris guibusdam per lavacrum initiant
ur
Isidis alicuius aut Mithrae.- Preller p. 782.
|
(51) Rhetor Aristides1. p.:391, Macrobiă Sat, 1, 20,

|
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Pe lângă. Serapis, se închipuia Isis cași
unica deitate femesscă,
carea cuprindea în sine deităţile femeesci
de până atunci, și a devenitii o dină universală (52), căci era vener
ată în aiferite locuri cași
Magna Mater, Venus, Minerva, Ceres, Prose
rpina, Iuno, Bellona, ete. :

ea. era totul femeină în tote (53).

a

Asemănările între cultulii alexandrină ală
lui Serapis, judaismii
și crestinismi, a trebuitsă fie forte mari,
de ore-ce păgânii eredeaii: în rudenia 'acestoră religiuni (54).
|
“Sărbătârea în ondrea' dinei Isis s'a numiti Isia,
și a ţinută din

28. Oct. până și în 3 Novembre (55). Diua din 2 Novem.
s'a numită
Ter

Novena,

și cea

din

3 Novem.

'sErbătorii Isia (56). (Vegi 25 Aprile).

s'a chiămatiă

Hilaria,

ca părţile

-

|

SERBĂTORI ÎN NOVEMBRE
IN 1 NOVEMBRE
Diua luptei lut Sulla.
Începându-se răsboiuli eu Mitridatiă, senatulă
a denumită (87 ant.
Cr.) pe Sulla de beliduce supremii, și acesta se
afla cași consulă, cu

armata sa la Nola. Tribunul Sulpiciă, unuliide partid
a democratică,
(52) Mommsen

Inscript. Nov. Nr, 3580. Te tibi una quae es
omnia, Dea Isis,

(53) Inscr. Orell. Nr, 1876. Isi Myrionimae,

Victrici, Fructiferae, Reginae,

Sa-

lutari, Hosiri, et Fortunae superae, Deo Invicto
Scrapi, Servatori I. 0. M. Soli
Serapidi etc. Plut. Isis. Osiris dice că Isis e
întâia musă şi dreptatea personificată. Preller p.. 733,
Da

(63) O Epistolă a lur Adriană la Vopiscu Satur
nini7, arătă că servil 'cultu.
lu lur Serapis'în Alexandria Sunt crestin
y. După Aristides in Serapis L. 91,
creștinii diceaă că Serapis egiptianulă
e losefă din Egipetă feciorul
lu! Sarah.

Tertull. ad Nat, II. 8. .

(55) Ral. Const. pune Isia din 28 Oct, până
în 1 Novembre.

(56) In Kal. Farnes Rustie, sărbătrea se
numesce Heuresis, dâră din ez
aflu, adecă aflarea lui Serapis. Gr. Dict.
Rost, 1 404. Hilaria este încă o sărbă:

târe în 25 Martiă

cași la equinocțiuli de primăveră. Preller
p. 730,
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a făcutii propunerea,
poporul

făcândii

ca Marit să făiă alesi de beliduce supremii,
și

cu tumultiă presiune

asupra, senatului,

sa

denu-

miti C. .Mariii. Audinqă Sulla, ac6sta, s'a
simțită vătămatii, și a plecati cași inimicii

cu

Colina,

a învinsă

și a. răpită

comisii

omorurile

armata . sa

asupra

Romei,

a intrată pe porta
tOtă puterea, statului, și iară sa reîn_
torsii asupra lui Mitridatii. Dar în
absența lui, partida lui: Marii a
reocupatii totul, însă Sulla, învingând
pe Mitridată la an. 81 ant,
Cr., sa reîntorsă din noă asupra
Romei, a bătutii pe Marian și a

devenită

tiranul

cele

mai

grozave

în istoria Romanilor,

apoi a

poporului.

.
lui Sulla. asupra. lui Mitridatii și
a partidei democratice, a influințatii ca lui Sulla. să
i se institue ludi publici, precum
Invingerea

s'aii introdusii și în onârea altortă beliducă
mari, venerându-se totiid'a-una, Victoria, dina învingerii..
Ludii s'a chiămatiă : Ludi Vietoriae
Sullae, și ai ţinută din
27 Oct. până și în 1 Novembre, și acâstă
Qi ca, diua' luptei a fostii

de frunte și qi de sărbătore (1).

|

|

IN 8 NOVEMBRE,
Mundus

„Ned

5 Oet. și anume

Pate.

24 Augustii,

IN 13 NOVEABRE. |
„Epulum Iovis,

La, Iduliă lui Novembre, s'a, ținutii iarăi Epul
um Jovis, adecă . ospătarea lui Jupiter, în legătură cu ludiă plebei
; . după forma. Iudilorii
romani (2).
Sărbătorea s'a începutii în 4 Novem. și a
inut până în 17 Novem
(1) Roteck's Weltgesehichite II. 185, Vellei
u. Patere, Il. 27, Merkel inn Ovidiu
-F. L. p. XXVII. ludil de 6 dile. Prelle
r p. 610. 801,
(2) Calendarele însâmnă : Idus Nov, Epul.
indict, Liviti XXXIII, 42. et epulum
Iovis fuit ludorum causa,
Darien,

|

Mitol, 7,
15
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iară diua de frunte a fostii 13 Novem. cu Epulum Jovis pe Capitoliii,
unde

începutii

numai

ospătarea,

apoi

s'a ținutii sacrificiă cu rugăciuni,

parte.

magistraţii plebei luai

la carea

Din 4 până

în

în 12 se

țineaă ludi scenică, în 13 era Epulum Jovis, și centrulii vechiă ali
sărbătorii, în 14 Probatio equorum și până în 17 ludii circensi (3).
Sacrificiile și ospătările cu timpulii aă fostii așa de dese, încâtă
s'a aflatii lipsă de a institui ună colegiii de preoți spre acestii scopii,
și la an. 196. ant. Cr. s'a fundatii colegiul de triumviri, mai târdili septemviri

epulones,

pentru-că

pontificii erai prea ocupați și cu

alte culturi (4).
Ospătările s'aii dati pe Capitolii, și lui Jupiter i.s'a așternutiă o
perină ca patii (pulvinar) și pe acesta s'aii pusti atributele sati ramurile lui sacre, ori idolulii mică alti deului, și de mâncare din sacrificii, cași când deulă arii lua parte -la tote. Fiindă-că Juno și
Minerva se țină de qeii capitolini, li s'a pusi două seaune, ca să
ședă la ospătare (5). Dar firesce că nu numai deii eraii la: mese
întinse și la petrecere pe lângă cântece și musică, ci și senatorii
cu alți diregători mai

Poporul
riă în diua

mari (6) se ospătaii bine.

și în specie. plebeii încă
de aqi,

căci precum

nu aii rămasti fără de bucu-

la ludii romani,

așa la cei

plebei,

Sa ținută și ospătare publică între poporiă (convivium publicum).
Joe era apărătorul și ali comunei și ali familiei, — și pentru acesta fiă-carele și acasă aducea sacrificii și ospătare (epulum) pe masa

sa pentru aceste deități, și în totă Roma casele erati deschise și mesele întinse pentru

insulă
înaltă

speții

de acesta, toti

ducea de mâncare și de băutură la ună locă liberă saii și
spre ospătare publică; aci veniaă amicii și necunoscuţii,

patrioții și străinii și se
(3)
(4)
(5)
(6)

cară voiaii să intre. Afară

ospătaii,

și

cu

acâstă

ocasiune și inimi-

Dio Cass. LV. 10. Preller p. 202.
Paul 78. Epulones, în limba vechiă Epuloni. Cic, de Orat. ÎI. 19, Preller 128,
Valeriă Maximi ÎL. 1. 2. Isidor XX. 11. Noniă p. 204,
Gell. XII. 8. Dio Cass. XLVIIL. 52. Cic. Tuse. IV. 2 et deorum pulvinari-

„bus, et-epulis magistratuum

fides praecinunt. Livii

V. 13,
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cii întâlnindu-se vorbiaă cu bună
cuviință ca să se încungiure totă
cârta, ba
cu asemeni ocasiuni se Și împăcaii
(7),
IN 28: NOVEMBRE.

* Sacrificiii,
Pentru Galii și Grecii căquți.

SERBĂTORI IN DECEMBRE.
IN

1 DECEMBRE.
A,

Virtutea prin carea

|

Pictati.

dei se vener6ză

cu umilință

și cu

loialitate,
prin carea pruncii împlinesc
cu totă supunerea și ondrea dato
rinţelorii către părinţi, așa cetățeni
i către patriă, se numesc
: Piet
eas (evlavia) și a fostă personificat
ă cași o qină.
i.

Templuli că a fostii pe forul:
olitoriă (1) aprâpe de

teatrulii lui
Marcelii, la votatiiM. Acilius
Glabrio în lupta dela 'Thermop
yle la
an. 191, ant. Cr. și a sânţitii
feciorulii . săi cu “asemenea.
nume,
Pietas, a mai avută

templu

și.la circulă flaminiii, iară

Tiberită întru
pietatea, cătră Livia, carea
la an. 29 d. Cr. era greii
morbosă a
mijlocitii ca senatul să fund
eze uni templu pentru Pita
s: cu 'predicatu
- Augu
lă
sta, Statua dineă în temp
le XYepresentă o' femeiă
se-Ti0să cu vălă şi diademă,
și cu cocostâreiă, simboluli
ă”
ei,
.
La 1 Dec. sa ținută sacrific
ii în “templulă dela circ
ulă flaminii (2).
|
o
Esempl

u mitologicii de pietate

e Aeneas, e arele a

luată în spate
pe tatălă săi și Penaţii, ca
să- i scape din focii, — esempl
u istoricii
e mulțămirea lui Antonin
Piu cătră Adriană ; iară din
viața fami(7) Preller p. 129. :133—202,
Hartung 1. 166,

(1) P. Victor. XI. Forum
olitorium, in eo est colu
mna lactari a, ad quam infantes lacte alendos defereba
nt, Acdes Pietatis in foro
Olitorio, Hartung II. 243,
(2) Kal. Amitern. Jul,

Preller p. 802,

„
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Jiară, o fată care nutresce cu laptele peptului
cati la morte de fome (3).

săă pe tatălii, jude-

IN 1 DECEMBRE.!
B.

[3
Neptuno,.

Neptunii, qeulii mărilorii a. avută templul săii în Roma lângă circulii flaminiă, și a fostă

edificatii

lângă

ai

statua lui Neptuni,

de Cn. Domiţiii.

fostii Thetis,

In templu, pe

Achilles,

Nereidele,

Tri-

toniă și alte monstre de mare. 'Totiă în apropiarea avutii și unii altariăi.
La

1 Dec.

sa

adusi

sacrificii

în

templul

dela

circulă

flami-

niă (4). (Veqi 23 Iuliii).

NOPTEA DIN 3 PE 4 DECEMBRE.
Sacriliciulii de n6pte pentru Bona

Dea.

De cultulii Bunei Dine (veqi 1 Maiii) s'a ţinutii unii sacrificii de
n6pte,

ce sia datii de

către muierea

diregătorului

mai mare în casa

sa (in ea domo, quae est in imperio), adecă saii a consulului, saii a
pretorului din Roma.
La acestii sacrificii. și rugăciuni
alte femei," dâră

numai

luaii parte

cele învitate,

gătâscă pentru acestii servicii

divinii,

dar

și virginile vestale,

și

cari trebuiaii să se pre-

prin reţinere

dela

voluptate.

Bărbaţilorii nu le era iertatii să fiă de faţă, ba și portretele

bărbă-

tesci se îndepărtaii din casa

sai

unde

se serba

noptea

acâsta,

se

înveliaii, căci bărbaţii nu puteai să vadă pe dina, nici le era. iertatii să pomenâscă

“numele

ei, 'simbolisândi

virginitatea şi profeția.

Vestalinele pregătiaii și prefăceai chilia într'unii templu, și tote
femeile de față se îmbrăcaii în vestminte cași -dina, fiindii astă-feli
cași atâtea preotese de ale qinei. Mai întâiă se aducea: sacrificii
piaculare, adecă de espiare, ce de regulă era

o purcea

tînără, dar

(3) Festă p. 209, Liviă XL 34. Pliniă VIL. 36. Val. Max. IL. 5. Preller p. 626.
(4) Liv. XXVII
lui

Marte,

tung IL. 98.

numită

11, după Dio Cass. LIII. 27, a avutii templu şi pe câmpulă
ma!

târqiă

Basilica

Neptuni.

Preller

p. 306,

802.

Har-
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ca şi sacrificii

numită

Damium (5); se

sacrifica

însă și găini

de tolă colorea, numai negre nu era ierlatii să se sacrifice (6). Rugăciunea era pentru poporulii romanii (pro populo romano), salutea
publică,
După

bine-cuvintarea
acestea urma

cari conformii

agriloriă,

fructuositatea

o solemnitate

caracterului dinei

sburdată

între

înfăţișaii simbolice totii

iertală

vină,

vinii, —

să

bea

a

glume

sica însullețitore

femeiloriă etc.
femeilorii

de

de petrecere

faţă,
și mu-

felul de datine. Nu era

însă

pe masă era ună văsuții plini cu
dar aqi îl numiaii mellarium, iară vinul, miere, şi se îm-

betaiă și săltaii cu desfrânare bacantină, în câtă cultulă din n6ptea
acesla se asemăna cu misterele orfice grece (7).
Acestă sărbătore s'a ţinutii odată în casa lui Iuliii Cesare, fiindă
potestatea imperială în mâna sa. P. Clodiă, uni patriciti avutii și demoralisatii, a iubiti pe Pompeia, domna casei, s'a îmbrăcatii

în vest-

minte femeesci ca artistă, și a intrati înlăuntru, dar rătăcindă prin
ambite, Aurelia, mama Pompeiei i-a dată de urmă,
— și apoi Pompeia a fostă lepădată de 1. Cesare, iară Clodiiă batjocoritii și în senații. Era-o epocă, când în familiile de frunte a intratii demoralisarea, și cultul vechii romană, din origine atâta de sacru, s'a
desânţită.

|

- Sacrificiulii de
și fiindii-că sa
pertum,

n6pte

era

în Roma

ținutii n6ptea

saii. sacra

opertanea,

unulii dintre cele

și cași o taină, s'a, numită
iară

la

ţeră

sacrificiul

„simplicitate și în curăţeniă (8).

mai vechi,
sacrum

0-

se ținea în

(5) Juvenal. Sat. II. 86. Atque Bonam tenerac placant abdomine
porcae et
magno cratere Deam. Paul. p. 68, Dea quoque ipsa Damia, et sacerdos
eius,
„damiatrix appellabatur. Animalele s'a disii porcae saii porciliae piaculares. Da_mium se combina. din îautov grecă, pâte că purcâua s'a disă a representa dama,
capra selbatecă, simbolice cași mellarium, văsuţulă de vină. Plutarchă Q, R. c. 20.

(6) Pliniă X. 56. 77. Plut. în Jul. Caes. 9.
(7) Cic. Ep. ad. Alt. XV.'25, numesce sărbătârea chiar mysteria. luvenal. Sat.

II. 83 VI. 314, descrie salturile
„pe timpulă Agrippinelorii

desfrânate, jocurile

şi Mesalineloră,

demoralisate

ce întreceai

misterele !rigice. Preller p.- 354,
|
(8) Cic. de Leg. II. 9. 21. Ep.ad Att. 1,13.3,

pe

şi orgiasmulă

menadele

grece şi
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La an. 63 ant. Cr, sa ținutii în

casa

cembre noptea (9).

lui Cicero în 3 pe

4 De-

IN 5 DECEMBRE.

„Faunalia, *
In Laţiii a fostii tradițiunea, că Fauniă feciorulii lui
Picii, e regele

Aborigenilorii

(celorit primi locuitori) înţelept

și bine meritati, iară

după mârte număratii între deii apărători ai patriei
, și astii-felii venerată cu sacrificie și cu: cântece (10). Din acestă 'motivi
i Fauni și
_muierea sa Fauna se pomenescii adese-ori în tradiţi
unile mitice ale
timpului vechii, acuși cași rege și întâiulă întrod
ucătorii de cultură
și de ordine, acuși cași fauni, fiinţe mitice în
societatea nimfelorii,
ce corespundi naturei comune, pentru că sunt
fiinţe profetice, cauSEză adese-ori spaimă, stare afară de sine
și nimfolepțiă (11).
[eul Faună, .ce însemnă bună, blânaii, e deulii
păstorilor, sporesce turma și o apără de lupi, și pentru acâsta
a fostii veneratii
cu predicatul Inuus (12) ca sporitorii,și Lupercus
(13) ca apărători
de lupi (veqi Lupercalia), respective aceste sunt
deităţi identice și
S'aii identificati și cu Pan dela, Greci.
„Ca deii apărătorii de turme, ce sunt de lipsă pentru
agricultură,
Faunii a. devenită și de de agricultură, și pentru
acâsta după secerișă s'a veneratii în societate cu alte deităţi de -pămân
tă.
Sărbătorea lui de ţâră, numită Faunalia, s'a serbată în
5 Dec. (14).
(9)

Plut. in Cic. 19. Dio Cass. XXXVII.

35,

Preller

p: 35%. Hartung IL 196.

(10) Dionys. 1. 31. Virg. Ge. 1. 10. Aurel. Victor. 4, Preller 346,

(11) Virg. Aen. VIII 314 X. 531, Georg. |. 11. Pliniu
IL. 12. Hartung II. 188,
(12) Inuus ab ineundo, a'goni, sări pe vită. Paul p.
110. init ponitur pro con-

“cubitu..

|

|

(13) Paul. p. 15. Arcere prohibere est, similiter abarcet, prohibet
. 'Porcet quo- .

que dictum

“11. 269, 381,

ab antiquis

|

quasi

porro

arcet.

(Porcere

a

a

pârci ?). Ovidiă

(14) Observaţiunea lui Porphyriă în Horatiii Lib. Carm. III.
Oda

cembribus Faunalia.

sunt,

h. e. dies festus Fauni,'in

cuius

F. L,

|
18. Nonis De-

honorem

pecudes
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Despre credinţa poporului în Faună, se află acâstă rugăciune (15).
«Faune, iubitorulii nimfeloră fugătore, umblă încetii pe hotarele mele
și pe câmpii

ce stati spre

sâre,

și

treci (16)

micuţe, căcă la anulii plinită îţi cade
lipsescii
afumă

pocale
cu

pline de vinii

multă

odâre.

când îți rentoreiă
trece in livada
teză, pădurea

Tote

de

sodalului
vitele

cu boulii lenosii.

mila

Venerii,

se. jocă

nonele lui Decembre.

îți împrăștiă

cu

către vitele

sacrificii unii iedii.
și

pe

altarul

Nici
vechii

câmpul

ierbosii,

Sătulii sărbătoresce și pe-

I.upulii rătăcesce

printre mieii vi-

frandele sale aspre, și plugarulii săpătoriă

bate de trei ori cu piciorul (salta tripudiu) pământul, cei i-a fostii
oslentla

sa.»

Acuma, și în pădurile umbrose se cade de a sacrifi ca luă Faună,
el poftesce saii
s
iniele, saii mai voesce „edu (17).
IN 8 DECEMBRE.
E Tiberino

Riulii 'Tiber, sub

numele

de rii,

și. depinsii

printre

plopii țărmului,

in

insula.

'Tiberinus,

cași unii

a fostii. personificatii

bărbaţii

îmbrăcatii

căruntă, carele

cu vestmântii

cași deii

ese

din rii

finii de inii în co-

lore vineţiă, și încununatii cu trestiă, saii e depinsti culcatii, o însemnare simbolică a vieței mănâse (18). Nu se pote decide că 6re
locuința lui a fostii în Roma

și anume

pe insulă,

sai la gura riu-

lui în mare, adecă la Ostia, unde asemenea s'a veneratii și cu a ludă
“publici, ”
'
„Eli a avută ceri sacru pe insula Tibrului, și în 3 Dee, aci i sa

adusi sacrificii (19).

|

i

(15) Horat. loculă citatii, oda într&gă.

(16) In acestă înţelesi Ovidii F. L. 1V. 761. Nec Dryadas nec nos videamus
labra Dianae, nec Faunum meâio cum premit arva die,
(17) Horat. Lib. Carm. oda IV vers. 11.
|
(18) In acestă modă

D. N. IV. p. 63. 69,
(19) Kal, Amitern

a fostă personificată şi Riulă Rhenus şi Danubius. Eckhel

|

pune : 8 Dec.

Tiberino

in

veteres consecratam esse voluerunt sicut Tiberim,

Insula.

|
Serv.

At, 13,

Preller p. 512, 801,

Ostiam
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Geniulă
nendu-se,

lui se numără

şi între regii vechi din Alba Longa, spufiind în luptă, de-odată a peritii în riulă

că Tiberină

Albula, ce pe urmă s'a numitii Tiberină (20).
IN 11 DECEMBRE.
.

Agonalia

şi Septimontium.

Intru venerarea lui Jupiter cași domnulii sorții
Gmeniloră,
ducătoruli lumii s'a ţinută sărbătorea Agonalia
în 11 Dec.
9 lan.,.21 Mart., 21 Maiii).
Adi a fostii și o sărbătâre forte vechiă a cetății
Romei,
Septimontium,. dela şEpte munţi pe cari de-oda
tă se aduceati
ficie, şi anume

pe munţii : Palatius,

Velia,

Cermalus

și con(Veqi
numită
sacri-

sati Germalus,

Caelius, Oppius, Cispius și Fagutal, și anume
prin lăcuitorii din su-

burbiile
Nu

de aprope.
se pote sci, că

re

sunt

identice Agonalia

cu Septimuntium

și S'aii ținută numai în ondrea lui Jupiter, de
dre-ce la sacrificiile

de pre șepte munți
Aceste

s'aii veneratii

sacrificii aveai

de scopii

și deii apărători ay munțilori.
o espiare adecă curăţire religi6să,

și pentru acâsta diua până la finirea loră. era . nefast
ă (21).

IN 13 DECEMBRE,.
'Telluri.
Tellus e sînulii pământului, carele cuprinde în sine
sămânța și o
redă Gmeniloră, strămutată în fructe auree şi de
nutrimintă.
Finindu-se cu semănatulii, dinei Tellus s'a adusi
sacrificiă (22)
Geţi 15 Aprile).
(20) Dionys. 1 71. Livia

L. 3. Virg. Aen. VIU.

tung IL. 102,

31. Varro L. L. V. 50. Har-

(21) Fest. p. 150. 161. Varro L. L. VI. 24. V. 80.
Niebuhr 1. 430. Preller
p. 588. Septimontiulu îlă pune în on6rea deilori
de munţi. Hart Il, 34. identică ambele sărbători în onârea luj Jupiter.

"(22) Kal. Antiat. Preller p. 801.
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IS

IN 15 DECEMBRE.
Consualia,

In on6rea qeului Consus

15 Dec. (23). (Veqi 21 Aug),
„

S&rbătorea
tomnă,

a

urmată

luândii parte și

sa

ţinut

după

sărbătorea

încheiarea

animalele

ț&ranil avendii o di forte bună,

de

Consualia și în

A
semănatului

cărătură

și

numiti

de arătură,

de
iară

|

|
AqI s'a ţinută cursii mare pe câmp
ulii lui Marte și 'S'a încheiatiă

cu ludi circensi (24).

.
IN

16

DECEMBRE.

Dedicatio Arae Fortunae Reducis,
Fortuna între multe predicate
a avutii și Redux (reducătore)
, și
a fostii dina reîntorcerii norocâse
din o călătoriă lungă.
Augustii, rentoreendu-se din
Asia mică cu norocire în 12
Oct.
an. 19 ant.
Cr. la Roma,

a rădicatii

altar

și altarulă s'a dedicatii în 16 Dec. (25)..

pentru Forfuna

|

Redux,

a

“Din acesti timpă încâce alță. împă
rați ai rădicati și temple, anume când Domiţianii s'a reîntors
ti din Germania, s'a edificată templu pentru F. R. pe câmpulii lui
Marte, iară sub alți împărați S'aiă
.
- făcut altare în partea aceea
a Romei, pe unde aiă intrată la
reîntorcere. Din lingușiri. către împă
rați, ba și către alte persâne
:mai
înalte, aii începutii și alte cetăți
de-a imita. rădicărea de temple
și

altare (26).

-

(23) Kal. Maf. Praeneste. Amitern.
Antiat. la 15 Dec, iară Kal. Amite
rn. are
şi la 12 Dec. Conso in Aventino.
Verisimilă a avută ună altară -la
costă
asa-pra acest

ul munte deasupra de circă,
DUR
(24) Preller p. 421. 801. Das Lebe
n der Gr. und Rămer. p. 677.
-(25) Kal.. Amitern. şi 12 Oct. ca
diua rentârcerii încă o pune de
sărbătâre, .

Kal. Cuman. dedicațiunea O pune pe 15
Dec., iară Amitern. ca o di amânată

pe Îi Dec.

(26) Martial. 11. 65. Mar multe inscri
pt, la

p. 359. 801. Hartung Il. 238,

Orell.

Mommsen,

”

Henzen.

Preller
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Se

17—23
A.

DECEMBRE,

Saturnalia,

Religiunea și respective mitologia Asiei a străbătut în Grecia și
de aci în Italia, și mai
Asia,

în l6gănuli

Ideia

tote religiunile și mai

culturei

genului

fundamentalăa mitologiei din Asia

din Egipelă a fostii sistema
tele cunoscute pe atunci,
și cea

mai

departe

solară,

formaii

târdie s'aii născutii în

omenescii.
și în specie din

India

și

adecă : sorele cu luna și planeşepte

de sore, și pentru

deităţi, și planeta
acâsta în mai

din urmă

mare

întune-

reci a fostii Saturnii. Pe lângă sore și lună, acele cinci planete,
Venus, Mereurius, Mars, Jupiter. și Saturnus, formati sistema de 7 qeități, și închinătorit sistemei se numiaii

Sabâisti,

"Nu e îndoială: că înainte de urdirea Romei în Italia a străbătutii mal întâiă sistema de 7 deităță, ;și de atunci purcede numirea
dilelori de săptămână, după numele acelorii qeităţi adecă Dies Solis, Lunae, Martis, Mercurii, Jovis, Veneris et Saturni.
Tacilă (27) dice despre Saturnii : «Moise a întrodusti rituri contra'rie, într'altele qiua a șâptea a orânduit'o pentru odihnă, căci așa a
poftitii scopulii lucrului,

Alţii ici,

că onorea aceea

o are Saturnii,

sai pentru-că principiile religiunii le-am primiti dela. Idăi, lăcui“torii dela muntele Ida în Asia mică, cară ai fostii cu Saturnii pefu'gați de acolo,

și venindii în Italia, pe ei îi avemii

de

întemeiătorii

'ginţiă romane, saă pentru-că din cele 7 stele ce domnescă pe muritori, st6ua lui Saturnii se dice a fi în lumea mai naltă, și a ave
puterea mai mare, și între cele-alalte ceresci calea sa și cursulă săi
,
le .face prin. 7 numere.»
In acestii modii

a venită Saturnii,

respective

cultul

săi, la pop6-

rele cele mai vechi ale Italiei, unde se dicea fi fostă și rege, carele a fundatii ordinea, și agricultura, adecă cultura, primitivă. Mai
(27) Tacită Hist. V. 4,
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târdiă s'a împărțită zodiacului în
19 părți, şi prin acâsla s'a născutii sistema de 12 dei, mari, între
acestia și Saturnii (28). | :
Saturnii

și Ops

muierea

lui, s'a

ținută

peste

totă

Italia, între

deii cei mat vechi și poporală, și
Saturnă, aprială e qeulii băr* bătescii de pămentă, și mai de apro
pe deii de sămânță şi de semănătură (29);

el dă bine-cuvântare asupra
acesta se dice fundatorulii eă în
Italia. Secer

agriculturei
ea,

și.

pentru
e atributulii lui, 'ară=

tându-lăi și de dei speciali de secer
ișii ; iară încâtii secerease as6mănă cu cuţitulă de viierii, i se atrib
uie și fundarea culturei de
viă, și de pomologiă (30), totii-de-oda
tă cu predicatulă: Stercutus,
Sterculus, e aflătoruliă de gunoirea
pămentului (31). - +
Ea
„Mitulii romanii despre: Saturnii ne spun
e, că Jupiter la pefugatii
din tronii, și' Saturnă după o rătăcire
lungă pe mare, a ajunsă':la o
(eră și s'a: ascunsi

aci, iară țâra,

dela acâstă

ascundere

Sa numită

Latium (32). De aicea a pornită Saturnii
cu luntrea pe 'Tiberii și s'a
suită în Roma până la, Ianiculum, unde
deulii Ianus la primită cu

amiciţiă, și-pe urmă Saturn Sa așezați
de cea-laltă parte a: riului sub ună dâlii, ce la numiti Saturninii
„unde mai târditia fostii
(28) Kat. der Myth. Dr. L Minkwitz
| p. 12. 61. Saturnă
întârce pe lângă sâre, întocmai cai
pământul, dar e de

e

o planetă, care se
de milisne de

197 4

mile departe de sore, și mal multe mir de ani
s'a credută cea din urmă până ce
sa

la 1781

aflată Uranus, care e şi mal departe. Sub
jumătatea de anti în iarnă

din inelele lui Saturn

nu se vede nimica, pentru-ca deloc

cum

intră

€cuinocțiulă de tâmnă, se întunecă sistema lu
de inele; şi loculă Jut'Saturnă sei pote
observa pe ceră numa! prin aceca că acode
re mat multe stele. Populăre Astro-

nomie Miădler p. 242, 231.

e

(29) Saturnus se deduce din' sero satum — semăn
ată, după formațiunea

cași

Volturnă, Manturnă, Juturnă, O inscripțiu
ne e <Saeturrni pocolom> şi prin con-

tracţiunea, a şi e saturnus. Varro L. Lat.
V. 57, Aug. Civ. D. VL. 8, Preller p. 409. Dar se deduce din celticulu sath reă
şi torn domn. Satana, r&ă omă,
(30) Macrob.

educationes

Satur. 1.'7. 25, Huic deo inserciones surcu
lorum;
huiusmodi-fertilium tribuunt disciplinas.

et omnium

pomorumque

(31) Tertull. Apolog. 25. ad Nat. 11. 9. La Pliniă
H. N. XVII. 9. 6. vină for-

mele Sterces Stercutius, Sterculius, Aci e
rădăcina pentru 'numele de familia de

adi Sterca.

a

(32) Ovidiu F. L. 1. 236, Dicta quoque est Latium
, terra latente deo.

”
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Capitoliulii,. și lan

în acestii

prejurii a

rădicatii

sacrariă

lui Sa-

turnă (33).
După tradiţiunea istorică, Saturnii a fostii regele celă mai vechiiă.
în Laţiă și după mârtea-lui a urmată feciorulă săă Picus, şi nepotulii Faunus, și Saturnă astit-folii e representantele istoricii ali agriculturei, e începutulii ordinii publice și ali culturei. Se dice că o
parte mare în Italia sa numiti odată Saturnia ţera semănăturiloriă,
ba în Roma o coloniă, și în Laţiu mai multe cetăţi și locuri aiă pur”
tată acestă nume (34).
In acestă înţelesă s'a pomenitii și de o populaţiune saturnină cea
mai vechiă

a Laţiului,

pe care Saturnii a adunat'o

făcută unii poporii numiti

și Aborigines

și i-a datii legi (35), şi încă și mai

adecă

de pre munţi, a

cei

dela începutii,

lârdii poporulii Italiei, carele

trăia simplu și numai din agricultură, se credea a fi rămășiță din
populaţiunea saturnină (36). Agricultura și bine-cuvântările ei, fiindă
în legătură cu Saturnii,

sub el. s'a

aurii, și ideile acelui timpă,

așa

credutii unii

și cele

despre

timpii fericitii și de
dei,

s'aii contopitii

în tradițiune și în cultă, și. nică unui poporiă nu-i lipsesce astii-feli
de epocă,

iară clasa lucrătoriloră
de pământii

și servitorii

din po-

porulă romanii s'aii ținută cu „zeli de asemeni idei și cultii avendă
viață

în pace, libertate generală

și

egalitate,

de ore- ce pe timpulă

(33) Dionys. VI. d. Liviă XLI, 27, p. Victor orig. gent. 2. 3. înţelegi pe lanus

Geminus carele intre forulă romani

şi Iuliii a avută templu

zidită de Numa,

Bartung II. 124. Ovidiă F. L. 1. 235,
(34) Dionys. 1. 19. 34. Iustin. XLIII 1. Macrobiă 1. 7, 28. Varro L, L. V. 42,
Hunc autem

raontem

Saturnium

niam terram, ut etiam Eunius
nia dicitur.
|
|

appellatum,

prodiderunt “et ab eo late Satur-

appellat. Antiquum

oppidum

fuisse satur-

in hoc

(85) Virg Aen. VIU. 321. Is genus indocile ac dispersum montibus altis composuit legesque dedit Latiumque vocari maluit, his quoniam latuisset tutus

in oris.

.

(36) Varro R. R. NL. 1. 5. Nec sine causa Terram eandem
et Cererem,

et qui eam colerent piam

et

utilem agere

appellabant Matrem

vitam

eos solos reliquos esse ex stirpe Saterni regis. Preller p. 411.

credehant

atque
:
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lui Saturnă nu s'a
patricii,

sciută

de bine-facerile

sale cu Saturnii, a bătutii: bani,
lui lanii, de alta cu luntrea ce a adus'o Saturnii

de sclavi

și servitute,

precum nică de
a
In fine Saturnii a dispărulii dintre Gmeni, precum:ai dispăru
tă
mai mulți regi din tinapulii vechii. lană, carele dela Saturni
i a învățatii construirea, luntrilori și baterea: de bani, spre aducer
ea aminte
de-oparie

lui și a legăturei

cu capul

la Italia. Pentru ac6sta Ianii și Saturnă sunt o părechiă
strînsă legată,

ei represintă începutulii

ei așa în cultă, precum

cu

și timpulă
sărbătorile

de

aurii, și pentru'

urmâză unul

acesta .

după altulă,

Saturnii ca qeă de întunerecii, Iană ca deă de lumină
(87).
A fosti ună altarii vechii pentru Saturnii şi s'a disă
a fi edificatii de lană,
nesce

apoi Hercules

a fi ziditii ună

venindi cu triumf

altar pe

for.

După

la: “Roma, se pome- date positive întâiulit

templu a lui Saturnă s'a rădicatii prin Tarquiniă Juniorii
, și s'a
sânţită după alungarea acestuia la an. R. 256 (38). Acestă
templu
sa mai reparatii și reedificatii şi se află din elă și
agi ruine, optii
stilpi ce se credă a fi din reștaurațiunea de sub împăraț
i.
Templul a fosti închinată nu numai lui Saturnă, ci și
muieriă

„sale Ops (39). Idolulă lui Saturnti - din
plutii cu oleii,
în Laţii;

cu de

în mână a

lăuntru

a fostii golii și um-

bună samă
avută

ca să garanteze productuli acesta
ună cuţitii de pomologiă, și piciorele

i-ai fostă legate cu fășii de lână și numai la sărbătorile
lui se deslegaii (40). Despre legătură era. acea credință, ca ''să' asigur
eze
presinţa lui nevădută, și - bine-cuvântarea ce purcede
dela elă.: La

“altarul deului rugăciunea și sacrificiul se făcea cu capulii deseo(37) Preller p. 411. Hartung 11. 124,
(38) Liviă IL. 21. Dionys..V, 1. Macrobiă Saturnalia 1, 8,

(39) Orell. Nr. 1506. Locus asignatus Aedi Opis et Saturni,
E
(40) Pliniă XV. 77. Stat. Silv. 1. 6. 4. Saturnus mihi compede
exsoluto et multo
gradivus mero December. Minuc. Fel.:p. 184. Pedihus Mercurius alatis,
Pan ungulatis, Saturnus compeditis,
CR:

238

peritii, (aperto

capite) până

ce de regulă

cu

capite) (41).

capul

învelită (velato

. Inaintea templului se afla o capelă a lui Dis Pater,
adecă Pluto,
eul lumii de . josă, de.care se face pomenire prin săbătâ
rea lui
“Saturnii, pentru-că Saturn fiindă deulă semănăturilorii,
e dei și de
sub pământă, și prin aceste însușiri se apropriă:
de Consus și de
Dis Pater (42). Sub templulii lui Saturnii se afla unii
podrumii, numitii. Aerarium Saturni, unde se ţinea vistieria
romană, — și din

credință 'că sub Saturnă a fostii timpulii de aură și bine-c
uvântarea

generală, — vistieria s'a pusă sub scutulii lui (43).
Sărbătorea în ondrea lui Saturnii s'a chitimatii
Saturnalia, și s'a
“ținut la capătulă anului,: pentru-că Saturniă
pe atunci era planeta
din capăţii în sistema, solară, şi sa ținută în
timpulă de întunereci,
„când e diua mai mică și puterea luminii
mai slabă. Saturnalia a
fostii în legătură cu sărbătorea lui Ianii, numită
Calendae Ianuariae,
căci Ianii fiindii în vechime

dei

de lumină,

care

s'a

născutii

din

„întunerecii, și sărbătorea lui a urmati după
a întunerecului, cași
Dies Solis după Dies Saturni.
Sărbătorea lui Saturn se crede instituită
de Ianus atunci când
i-a rădicatii altarulii pe

forii (44) sati de-regele

'Tulliu Hostiliu după

ce a învinsă pe Albani și Sabini (45).
Diua propriă a sărbătorit la
începută: a fostii numai în 17 Decembre
(XIX Kal. lan.), până a
fostă luna lui Decembre de 29 de dile,
iar dela Iuliu Cesare, carele
„apus.31 de dile în Decembre, în
XVI. Kal. lan. ce corespunde
„lui 17 Decembre, însă dilele s'ai
înmulțită cu timpulii până la 7,

„când

a fostii apropiarea

(41) Fest.

126—4187,

(42) Macrob.

p. 322. Paulu

i

solstițiului

D.'p. 119.

de iarnă,

frigulă mai mare

și

Dionys 1.38. Plut. Q. R. 11. Hartune
II,

-

Sat. L. 41. 48, Sacellum

|

Ditis, arae Saturbi 'cohaerens,

(43) Macrobiă 1. 8. 3, Plut. Public. 42,
Plut. Q. R. 42. Lucan. Pharsal. îl

153. Preller 412,

.

(£5) Arnobiu IV. 24, Ovidii F.L.I

|

238. Hartung II. 124,

(45) Macrobiă 1. 8, Varro L.L. V. 74,

|
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dilele mai scurte (46), și astii-felit
din

17 până

în 23

Septem Saturnalia

Decembre.

S'aii' lungiui

'

In răsboiulii ali doilea punicii, în anulă
luptei dela: laculă 'Trasimenii 217 ant. Cr., anume în urmarea
cărțilori - sibilice ordinea
sărbătorii : Saturnalia s'a stabilită așa, ca la
-17 Decembre. (XIV. Kal.
Ian.) în templulii lui Şaturnă să se aducă sacrifi
iciăi, lectisterniă și

ospătare

publică;

picidrele statuci să se desfiișure și să se
aprindă

lumini de c6ră, și totii-d'0-dată a fosti și
Opalia sărbătorea în on6-

rea dinei

Ops,

muierii lui Saturnii.

Sub

Iuliu Cesare

aceste ai că-

iar poporulii a serbalii patru dile, pentru

fie-care două,

dutii pe XVI. Kal. Ian.
Augustii a emisă unii edictă, demandândă,
că în 17 Decembre
(XVI. Kal. Ian.) să fiăiă Saturnalia pentru
Saturnă, și în 19 Opalia

pentru

Ops,

Caligula a întrodusă a cincea di, carea s'a
numitii Dies Juvenalis
(Qiua, junilorii) destinată pentru. jocurile și
ospătările junilorii.: Claudiă
a întărită a cincea di iar Nerone a întrodusii
' ludi juvenales, până
ce poporul

a lăţiti

Saturnalia

23 Decembre (47).

încă cu dâuă „ile,

adecă până în

|

Poeţii și scriitorii din timpulă împăraţilor
nu potă 'destulii povesti despre petrecerea și bucuria acestori
7 qile' de Saturnalia (48).
In Decembre în totii locul e mișcare ca să
se pregătscă de sărbătore și să se petrâcă, cași când ar pute fi
diferință între luna“

acesta și anulii întreg.

Idea poporală la Saturnalia și Opalia a fostă

că în timpulii acesta se pregătesce reînnoirea
generală și bine-cuvintată a naturei, că deii sunt ascunși dar se.
reîntoreiă' și aducă icu
sine tâte darurile. și timpul fericită alii evului
de „aurii, și pentru

„acesta

caracterul

predomnitoră

ală sărbătorii a fostă. o reîntârcere

(46) Mummiu la Macrobiu1. 10, 3. Nostri maiores
velut bene multa instituere,

optime a frigore fecere summo Septem Saturnalia.
La Grec s'a numită Kronia,
dela Kronos identici cu Saturni. Herodianii | 16,

(£7) Sueton. in Calig. 17. Dio Cass. LIX. 6. LX. 25.
Varro L. L. VI. 22, “Mae
crob. L. 10, init Preller p. 416. Hartung Il. 125,
:
(48) Martial. XI. 6. unctis falciferi senis diebus.
XIV. 1, 9. quid agam “poi

"madidis Saturne diebus, Stat. Sil, 1, 6.
5. multo

gradivus mero

December, .

240

simbolică

la timpurile

Din acestii motivii
în 17 Decembre

după

fericite

când

Saturnii

a trăitii

între 6meni.

libertatea la Saturnalia a fostii nemărginită, și
sacrificiă,

lectisterniii și epululii

publică, liber-

tatea sa începuti cu esclamaţiunea. saii salutarea: lo
Saturnalia!
lo bona Saturnalia ! și în totă Roma a fostii bucuriă și
s'a începută

petrecerea

privată şi dispensarea

de ori-ce

respecte

față

de lege și

de bună-cuviință. In dilele aceste a încetatiă diferința între
patriciă,
plebei și sclavă, judeţele - ţinea vacaţiune, mulţi pedepsiț
i se eliberai, sai li se luaii f&rele de pe piciorele loră, și se
închinaă .lui Saturnă ; înceta inimiciţia și nu se purta nici răsboiti (49).
„In dilele acestea încă de dimineţă se scăldati, apoi urma
prânzulă și atunci depunea toga cu: multe împăturături și: necomo
ta și
îmbrăcați synthesis, ce era, îndatinată în clasele - mai înalte numai
la

Saturnalia (50).

|

Pe

sclavi îi îmbrăcaii în haine domnesc și cu pălăriă,
ce era
semnulit libertăţii, și în sărbătorile acestea nu
cereaii dela ei nici
unii. servicii. La ospătare. sclavii ati Prânditii
cu stăpânii loră la

olaltă, mă stăpânii i-ată serviti, și ei aveati dreptul să
mănânce
„și să bea câtă vreaii, și s'a privită asemeni stăpânilor
întru aducerea aminte de libertatea generală și de egalitatea în
timpul luă

„Saturn (51).

In cele șâpte dile de
acesta

e causa

Saturnalia

principală,

că

eraă și alte sărbători . vechi, și

sărbătorea

lui

Saturnii

s'a

pututii

estinde . dela o di la șepte; anume în 19--20 Decembre
ai fostă
Opalia, în 21 Sigilaria,. Divalia sai Augeronalia și Dies Juvenal
is în
(49) Martial. XI. 2. 5. Clamant ecce mei jam

Saturnalia

versus. Horat. Lib.

Sat. IL; Sat, VII. Age libertate "Decembri, quando ita maiores
voluerunt uter.
Sat, III. Damasippu : Quid fiet? ab ipsis Saturnalibus huc fugisti
? Sobrius ergo,

„die. Plin. Epist. VIII. 7. Suetonăi in Octav. 82. Seneca ep. 18..

(00) A fostă ună indumentum adecă îmbrăcământă în
formă de cămașă cam
după croiala tunicel şi s'a numită în genere : Vestes
coenatoriae, Das Leben
„der Râmer p. 577.
.
i

(31) Horat. Lib. II, Sat, 7. Od. II. 17. 4. Martial. XIV, 70.
Macrobiă1. 7. 26,
Justină XLIII. 1, Dio Cass. 1, X. 19. Pierer's Univ. Lex.
Preller p, 414, Har- tung II 125,
-
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22, Lavres Permarini, în; 23 'Larenti
nali, deci aceste maj târditi s'ati
”
contopitii
în Saturnalia
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IN 21 "DECEMBRE,, | ţa
Da

-B.
-

Dies Imvenania

cet
Piucf

|

-

„

ARE
REIEDR
A cincea di. din Saiuenalia
cu numele Lies Juvenalis e:
“înclinată
specialminte ludiloriă juvenală.
numiţi şi Juvenalia şi întroduși.de
Nero

impăratulii: (64—68

d. Cr.), din . “Ocasiunea, rader
iy bărbii, și-apor e,
ospătării sati. petrecerii de
masă a junilorii. mai aleși.
La Lucianii scriitorulă, Satu
rnă vorbesce, despre domnirea
sa de.
şepte. dle,
închinată

nu i6rtă nică ună lucru sa ce-v
a. „seriosi, ci poftesce: ca

toți să mănânce

și să bea, să facă, glume

și: “să se joce.de:

cubicii,
(cotica sorţiu) și să alegă regi.
de petrecere. la sărbătore (52)...
: May înainte de tote. selavii ati
Lrebuitii să se» ospăteze, să. cânte
și să
sară,

ca să fiălă voia bună

șiș bucuriă, „Și ai trebuitii să

sufere,
ca. negriţi la faţă să fă împinși
în. „apă rece (53).
La Dies Juvenalis afară de ludi
juvenali s'a ținută și ospătarea

junilorii. Junii. se jucaii de cubic
ulii pe nucă, ce eraii. simbolul
fructosităţii și a bine-cuvintării măn
dse , . și celii ce: arunca. cubiculă
.

maă bine era rege la masa .de -ospăţ
iă, și: în acâstă „calitate avea da-:
torința ca să se. îngrijâscă. de aran
jarea. ludilorii juvenală și de 'alte
;

jocuri sociale (54).

i

21 DECEMBRE.
C.

Sigilaria,

Diua a cincia din Saturnalia sa numit
ii în vechime

datina ca să se deiruiescăă uniă pe.
alţii cu totă

(52) Sueton. Calig, 17, Dio Cass: LI. 25. Prcller
p. ue:

(53) Lucian.

Sigilaria. Era

felul de lucruri și

DR

Saturnalia 2, 3.+ Martial, XIV. 1. 4. Cum
videat elidos tara pprope
verna 'lacus. Preller p. 416, -. .'
„(54 Tacită Ann. XUL. cap. 15. Festis
Saturno 'diebus inter alia aequalium lu-:
dicra regnum lusu sortilentiuin evenerat
ea sors Neroni. Martial. V...30, 8. Ma-:
crobii 1. 5. 11, 1.10.8.
pa
”
darien,

Mitol, 7,
16

242
ne

ahume cu lumini de câră (cereos), ce le dedea clienții mai săraci:
patroniloră bine-făcători, ca unii darii îndatinatii la Saturnalia (55).
Luminele

de câră nu puteaii

ave

altă

însemnătate

decâti

a bucu-

rică și a luminei renăscătâre la. solstiţiulă de iarnă, mai alesii fiind-că
folosirea. de lumini, lampe. și de făclii aprinse

s'a ţinutii de servi-

țiulă divinii și ocasiunile festive în Roma (56).
„Afară de lumini de ceră se dedeaii în darii și Oscila sai Sigilaria,
nisce figure

mici de lutăi, și deosebi

fi din timpulii vechiii,

când

pruncilor.

Aceste

se sacrificată Omeni,

sintă sacrificiulă de 6meni, o datină

ce de origine

lui Dis Pater, eul de morte (57).
O legendă

spune,

că

Hercules

se credii

şi simbolice

a

repre-

a fostii în ondrea

|
cel

grecii

venindă

la

Roma,

a

oprită datina de sub Saturnă,

ca să se sacrifice Omeni, și cu ocasiunea acesta a edificată unii altariă și instituitiă sacrificie mai simple”
şi nevinovate (vedi Sacra Argeorum). Pentru Oscile saii Sigilarie de
acestea, fabricanții ai ţinutii ună tirgă anume în Vicus Sigillarius,
și ca să se facă daruri și celorii crescuți, se vindeaii și pocale, lingură, mărămi, ete.
Și însuși împărații bucurosi luai parte la Saturnalia; ci primiaii
daruri,

și dăruiaiă şi ei, precum

se pomenesce

despre

darurile pre-

ți6se ale lui August trămise cu epigrame (58). Domiţianii împăra-'
tulă la Saturnalia a demandatăi, ca poporului adunatii în coloseăi să
i se împrăștie peste tote șirele de scamnii, toti felul de turte și
zacharele,
care

și a ospătatii

și băutură, până

pe

toți cei de faţă la locul

ce pe arenă

se representaiă

loră,

bucăţi

cu mân-

teatrale cu

multe glume (59).

(55) Varro L. L. V. 6%

Pauli p. 5. Macrobiă Saturn. 1.7, 33. Hartungil. 126.

(56) Marini Atti p. 290, Boticher Teutonik II. 337,

(57) Macrobiu Saturn. L. 7. Dionis. 1. 19. Lactantiă ]. 21. 6,
(58) Spartiană in Adr. 16. Saturnalia et sigillaritia, frequenter
nantibus misit, et ipse ab his, libenter accepit et alia invicem

Stat, Silv, 1. 6.
(59) Preller p. 417.

amicis inopi-

dedit. Sueton 7,
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IN 21 DECEMBRE.
D.

Angeronalia

sai

Divaliu.

Mai tote cetăţile, cași Roma, ai
avutii ună deii apărătorii ascunsti
și pentru acâsta fără nume și
genii, și acuși se identifica cu o
qeitate masculină acuși cu alta feme
nină. Se crede că Angerona (60)
a

fostă

dina, care a representatii

pent

ru Roma pe acelii deii ori geni
ă
apărătorii ascunsă. Statua dinei
a representatii o femeiă, care a
ţinutii
degetul

nepomenită,

pe gură, și

pentruce

s'a

credulii de o dină plină de
taine, . și
nici a fosti iertati ca să se
pomenâscă nu-

mele ei în publică. Q. Valeriu Sora
niă, tribunuliăi plebei, a fostii jude
cată
la morte,

pentrucă

a îndrăsnită

să spună

numele

ei

în publică (61), căci dacă se vorbia
de Angerona, 'se pomenia fără nume
,
numai cu cuvântulii Diva; și de
aci sărbătorea dinei s'a numită
nu
numai Angeronalia ci și Divalia
și s'a ţinută în 21 Decembre. Pon-

tificii i-ai adusti sacrificii în
Curia, Acculeia,:ce a fostă unii
sacrariiă

a dinei Volupia (62), dina de plăcere,
și statua

Angeronei încă

a
stată pe altariulă ei, ce a fostii aprâ
pe de mormiîntulii Accei Laurențieă, și privindă timpulă. sacrificiulu
i pentru Angerona pe o qi a Sa-

turnalieloriă și aprope de Laurentinale
(23

Decembre) mulți judecă
pe Angerona de o dină cu însușiri cași
Ops, Dea Dia, (care era o
nepomeni

tă) și Acea Larentia,
și apărătore (63)..

adecă o dină

de a câmpiei

Romei

-(60) Angerona se deduce din anger
e a sugruma, angusta, de aci şi angin
a de
care aă perită Omen! Și animale, până
nu a ajutată dina. Hartung II. 247,
qiua
de sărbhătâre Angeronia.
(61) Pliniă Hist. Nat. II. 5. 9, Ser
v.V. AI. 227. Preller p. 430,
(62) Varro LL. VI. 23, Angeronalia
ab Angerona, cui sacrificium fit in Curia
.
Acculeia et cuius
cembre,

numa!

feriae publicae is dies. Calendarel
e punti Angeronalia pe 21 DeCalen. Mafteiu are Divalia. Serviu
Flacc. în notele despre Calen.

Pracnest. dice : Feriae divales appel
lantur in ara curiae oceuleiae. La
Pauli
p. 17. pe 21 Decembre, Angeronae
Deac.
|
(63) Sacrariulă Volupier a fosti lângă
porta Romanula ce ducea la Palatină,
Volupia, dînă de simţul plăcerii, se asemă
nă qinel Venus. Hart, IL. 247.

5
mes.
ra

E

me

IN :21' DECEMBRE.
E.

Mercules

şi Ceres.

a. edificatii templu pentru. Hereules cu predicatulit Custos
-(păzitorii) în citealii flaminiă, și aci în 21 Decembre i s'a adusă sa„+ Sulla

crificiă în comuniune

cu Ceres

anume ::. porcii,

și

pâni și

mulsii

adecă. miediă, vinii. amestecati cu. miere (64).
:: După

ideile

s'a

populare, Hercules

“bine-Cuvintare "en

însușiri

şi ca. unii geniii de

cugetatii

de ale lui Silvanii,și

acesta

pentru

sa

-xeneratii cu acesta la o laltă, mă Hercules a avutii.și. predicatulii
-Silvanus, Agrestis ete. (65). “Hercules .cu. predicatuli Custos și 'Tu-tora fostii păzitorulii curții ţăranuluiși alii agrilorii lui, elii e uni
„păstorii

călători

şi ap&rătorulii păstorilorii, . cari umblă

cu: turmele

„lorii peste tâtă Italia. 'Tradiţiunea. spune .că Hercules cași păstorii
-eu L.auna (Lavinia), fata lui, Evander, a născuti pe, Palas (vedi Pa
lilia), ce' corespunde lui Pales, unii 'demonii-ală păstorilorii,: iar cu
Fauna a născutii pe Latinus,. unii rege în Laiu (66)...

a

18.92 DECENMDRE.
Lares permarini,
II

"1 Aemiliii 'Regillu, .bătendii luntrile; de răsboiă ale lui Antiohii, aa
votatii unii templu

pentru «Lares

pe câmpulii lui Marte,

și M.

permarini;>

Aemiliii

Lepidă

templul

sa

edificatii

Ta sânțitii în 575.

an.

R. „179. ant. Ce. Strhător ea Jarilorii de pen mare s'a linuti în 22 Dec. (67).

(6), Pliniu XXV, '10, Liviă XXXVI. 4. Ovidiă F. L VI. 797, Macrobiă
turn. III. 11, 10. Sue proegnante,

panibus,

S

mmulso. Preiler p. 323, 644,

(65). Inscript. Hercules, inviete, sancte Silvane. Preller p. 655,
(66) Iustin XLAIIL. 19. ex filia Fauni et Hercule. Latinus procreatur. “Mommsen
Inseript. Nov. Nr. 1084. 1388. 3579, Orel. 1538. Preller Gți. Hartung II. 31,
(67) Fast. Praeneste la 22 Dec, pune : Laribus

Su

perinarinis in Portu. La Liviu

52, sunt versurile dedicaţiunir, Preller p. 497, Hart. IE. 38,
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IN 23

DECEMBRE.

:-Larentinal,

Acea 'Larentia
e “din de

e proprie mama

pământăi,

morţii.

|

Lariloriăi, și în ucâstă caliiaie, ca
a afundului fimetuoșii, unde ' stai s&mânţele și

-

Despre Acea, Larentia este miti identici cu alti Flârei și Hercules. Păzitorulii

templului lui Hercules, aruncă între sine şi Hercules
sorți pentru ună prânzii bunii și pentru o fată mândră, :și câștigând
ă
II. păzitoriulăi îi aduce pe Acea Lareniia, fata cea mai mândră din

Roma, și eul '0 -dăruesce

cu noroculii nesperatăi. Fata plecândiă

mânedi

din: templu, '0 întâlnesce.T arutiii, 'unti domnii de pămentii şi
forte avulii, o iea de soțiă și peste ''scurtii timpit murind, pe A: Li
o lasă 'de credă, iară acâsta “dă cu testamentii totii binele săi po-

porului
pare

romanii (după

în' Velabru,

o: versiune. lui Romulii).. In' fine A. L. dis:

unde i sa

făcută: şi mormîntul,

ii

j

De: atunci, în totii anul la 23 Dec. sărbătorea ei, munită Larentinal sati

pomană

Larentalia (68), i se aduce

parentaţiune,

cași pentru cei morţi (69).:

Sactificinlii Ta adusii flaminulii

Quizinal

adecă sacrifi iciti cu

a
și pontificiă, iară la rugă-

ciune s'a invocatii și Jupiter, :Sacrificii sa făcutii în Vel: wbru (70),
li
mormintulii

dinei, asemenea

delocii după aceea

pentru

cași sacrificiulă ice îliă aduceait
dii manes sorviles. ! -...-

preoții

65) Se deduce” dela Larentia numele dîner. Despre diua'
sărbătorii Verr, Fiacci

in “Fasti Praeneste. Ovidiă F. L. ÎIL.'55, Vester honos'
venict cum Larentalia di:
geniis ita December habet. Hartung II. 39. deduce;
că acâsta-6
s&rhătore generală pentru larl: .. ca
cam. 'Acceptus

:(69) Macrobiă 1..10..16.: Cato ait Larentiam ineretri
eio (questu, locuplelana post
suum populo romano agros Turacem, Semurium Lintiri
um ct Solininmn

excessum

reliquisse, et ideo sepulchri magnificentia ct annuae parenta
tionis honore dignitam. Diis manibus eius per flamninem sacrificabatur. Preller
p. 428. Ilart. IL. 146,

(20) Varro, L. L, „V. 44 dice că Velabrulă a fosti
unti sacrariăi (sacelluni) la
muntelui Aventinii, şi destinatii pentru “cultulă
lariloră și mapilori

piciorul

Hartung II, 146.
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IN 25 DECEMBRE.
A.

Originea

Mithras,

Sol

Invictus.

cultului.

pore îndepărtate

Purtarea. răsboielorii romane în țări și cu poa influințatii de s'a introdusti atare cultă din acele

țări și la Romani saiă prin domnitori p. e. Sol Invictus Eliogabal, ete.,
sai prin ostași, lățindu-lă între poporiă, p. e. cultulii lui Mithras din
Persia.
a
- Mitologia.

Persiei e una

tului omenescii,
și ajungândă
ruane

avândii

la culmea

Akerene,

din creaţiunile cele mai frumâse ale spiriși abundanță de idei poetice,

originalitate
sa

prin

și ființa cea mai

Zoroaster.

Principiul

a fostii Zeînaltă spirituală, care prin Honover

(euvântuliă făptuitoriii) a creată pe Ormuzd, spiritulă
: de lumină și
"înțelepciune,și pe. Ahrimann spirilulă întunerecului. Acesta are
7
devi (dev-oli) mai mari și mulțime mai mici.
Ormuzăd și-a împopulatii imperiul său de lumină cu ființele Ferversi, și

în

fruntea

lorii

a pusti ș6pte Amschaspandi,

saii principi,

unii felii de Archangeli, și a creatii 28 de Izedi unii fel de îngeri.
Intre cei șâpte Amsehaspandi e şi Mithras (saii Mitra) carele astăfelii a fostii deitate de a doua clasă la Perși, și totă de o-dată cu
Serosch și Raschnerast, e judecătorulii sufletelorii (vedi lumea de josii).
Peitatea. Mithras (71) e' o qeitate, care a avanjati de.cea mai
mare, e deii de lumină, puterea cea mai înaltă a luminii create, ce
are înțelesă fisicalii și morală, adecă și puterea spiritului ce vede şi
pătrunde

tote, a adevărului

personificat

şi

a

credinței;

mai

de-

parte Mithra e regele peste tâte spiritele, pe cari elii le conduce prin
n6pte

și prin morte

la

immortalitate ;

e unii eroii luptătorii

și ini-

micul tuturorii demonilorii de întunerecii, şi în acestă calitate are
coif de aură și scutii de argintii stândii în carul de luptă, ur-

(71) Herodotă Cart. 1. e, 131, dice că Aphrodite Ja Asiri se numea Mylila, la Arabi

Alitta, şi la Perşi Mitra. Vollmer p. 8%,

:
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i
mându-i o. suită de genii de lumină şi de
adevării; în finee apărătorulă comereiului între Omeni, și alii celorii
săracă și apăsaţi.
Propagarea cultului. Acestă cultă forte vechii
ali Perşilorii (Zo-

roaster

pe la 620 ant. Cr.) s'a înaintată
gine persică din Pontă și ai Parthiloriă,

deosebi prin regii de oricarii se numiaă după nu-

mele deului (așa Mithridates), juraii pe elii,
și se înfățișa și în
chipulii lui (72); iară prin amestecarea generală
a sistemelor de re-

ligiuni, începută pe timpulii lui Alexandru
celi

mare

(385—325 ant.

Cr.) a suferitii strămutări esenţiale până s'a desveli
tii așa precum a
fostii la Romani și în timpulă victoriei creștinismul
ui. In periodulă
de cultură ală Elenilori, numele lui Mithra a străbăt
utii despre Sirio, până la Atena și la insula Thera (73), iară
la Romani, acestii
culti sa observatii mai întâiii şi anume la tâlhar
i de mare, cară
jăfuiaii peste tâtă marea Mediterană, Mithridates
a aţiţatiă pe tâlharii
carii aveaii adăpostulii lori pe Delos și în Cilicia
, și de aci pornindă

N

al jăfuitii peste 400 de

orașe.

Pentru

acesta

Pompeii

capătă

dic-

tatura pe trei ani peste mări, și în 66 ant. Cr.a
finitii răsboiulii cu
ei; dar. acestii răsboii nu a împedecatii străba
terea cultului spre
apusii în Italia (74).
N
In -secululă primii după Cristosă, cultulii
acesta se pomenesce numai prin. poeții de pe. timpulii împăratului
Domiţianii, iară în secululii ali doilea a străbătută și în Roma,
unde și-a rădicatii mai multe
monumente; ma. până cătră Adriană 117—1
38 d. Cr. în cultul

lui Mithras se află urmă. de sacrificii de Gmeni
(75). Sub Adrianti
și următorii Antonini, cultulii lui Mithras a făcutii
propagandă mare,

„deși fiindă de. origine barbară,

poția militară a lui Septimiu

nu a. fostii respeclatii ; iară sub des-

Severii

(194

d. Cr.) și sub următorii

(72) Xenophon in Cyrop. VII. 5. 53. in Oecon. IV.
24. Plutarchii în Artax, 4.

in Alex. 30,

. (73) Preller Abhandlung iiber Oropos. Leipz. Berichte 1852.
p. 186.

(74) Plutarchă in Pompeii 24. Rotteck II. 204,
(75) Statius Theb, L. 716.

Cassiu

VL

p. 290. Porphir.

de

abstin. II. 36. Ael,

Lamprid. Comoa. 9. Preller p, 75. Conv. Lex. Brockhaus.
.. ,
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Ii, cultulii;
lui Mithras a intrată între ealtuvile casei domnitore
(Domus' Augusta), și legiunile romane din diferite provin
cii ait avulii
predilecţiune. către acestii deii; 'că
: cultulii
ci
veniti la Roma, de
aci a: făcutii progresă noii în imperiii,:și îndărăp
tii către Asia mică,
„Cu. pompă mai mare și. cu misterii 'nouă ce purcedeaii
dela filosofii
„Romei,

și acestii cultă s'a susținulii până

în seculii târqii.

-:: Monumente despre acesti cultă din imperiul
- romani
iii vechii s'ată
aflatiîn Roma, talia de m6qă-di și medă-n
âpt
în: Franci
e,a pe la
„Vienne, Lyon și Rini, în Anglia, Viena și în Dacia,
și în Numidia (76).
::Mithras, la Romani s'a contopitii cu Sol Invictusși
astii-felii sati
Şi identificată. După cuprinsulti monumenteloriă și
inseripțiuniloră, .
Mithras e o figură de furie representată prin unii june
în vestmintulii naţionali ali Perşilorii, Medilorii . și Armenilorii. Numiă
indogreci și indo-scitici ai imperiului: Bactriei, arată pe Mithra
s de unii
dei de sore, unii june în. haine orientale, cu căciulă: frigian
ă, togă
sburătore și tunică de două oră sufulcată (77). Insemnătatea
lui e a
„nui

dei

de sore, în. specie a lui Sol Invietus

(s6rele 'neinvinsăi)

la

„Romani, adecă aeroului ce se luptă cu puterile întunereculu
i, şi
totă-dea-una. învinge, și s'a identificati astiă-feli cu qeulii de
sore,

carele invinge și triumf6ză peste. nâpte și peste iarnă, și pentru
a-

-cesla numele lui insâmnă

mijlocitori

între lumină

și între întune-

vecii, iară din origine intre Ormuzd și Ahriman. Dedicaţiunile atlate

în' imperiulă romanii, precum și în Dacia, sunt : Soli Invicto Mithrae, Numini Invicto Soli Mithrae, Deo Soli, Soli Invicto; alte:

inscripțiuni îlă numescă : Indeprehensibilis

(necuprinsii), Omnipotens

(a totii puternicii), Deus. Magnus (dei: mar6); şi scriitorii îi laudă de
domnulii și: creatorulii tuturorii lucrurilorii, tata și începutul vie(că şi a saluţii;- și Mithras se vede a, fi o figură divină panteistică a
păgânismului muritori, iară conceptulă despre elii s'a cufundată a-

(76) Zogap. 146, F. Lajard Paris 1347, LĂXIV. Meimoire sur le culte de Mithra par los. Hammer,

"heim 1888,

Paris

1833:

Creuzer
: îiber

a

das

Muthreum

_

(77) Lucian, Adunarea qeiloră 9. Creuzer Archeologie Il. p. 314.

von

Neuen-

SS

deseori cu dei asemeni
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nana

din alte religiuni, anume

cu. Serapis Apollo,

întocmai cum s'a identificati și Sol Invic
tus cu acești dei (78):*
Peşterile. Cultulă lut Mithras s'a eserci
tatii în peșteri sânţite' luă

7ioroaster, şi în peșteri se aflaii enbl
eme ce representată Sorele, Luna,

planetele, stelele fixe, constelațiunile, zodie
le, drumulii sufletelorii (ca-

„lea laptelui) ete. Monumentele

aflate în peșteri sait în locuri

prefi-

cute în peșteri, sunt fontânile pentru
cunoscința acestui cultii. Peșteri de'ale eului, s'ati aflati în acele
părți pe unde s'a lĂțitii: cul-

bulă

hui, și

Paulină din Nola încă și .la înce
putul seculului ali
face pomenire despre peșterile negre
ale lui Mithras în

cincilea

„Roma,

Constantinopole,; Alexandria și în alte
locuri (79).
Sărbătărca. O săhătore a lui Mithras în
Persia Sa ţinută când
lumina învinge întunereculă, când e
după (iua mai scurtă, adecă

solstițiulii de iarnă şi nascerea

sorelui

și sărbătorea

s'a numiti Mi-

ihraganii, ţinânaă 6 dile până și aqi,
și astii-felii a “cădutii pe: unii
timpii

cu

Romani.

Calendae - 'lanuariae

O

-equinocțiulă

vechi adecă

altă s&bătore a lui în Persia
de

pe anulă noii, vechiii la

s'a ținută în Marti

la

primă-vară, când. cresce lumina
și diua mai mare
de câtii nâptea,. și aceea s'a numiti:
Newpuz (diua nou, când a
fostă începutulă anului vechiă
la Perşi.
Intrând cultulă lui Mithra la Romani,
aci a aflată ct

“reformată
“victus,

prin Iuliti Cesare, și s'a întâlnită mai de-od
ată cu Sol In-

cu carele. s'a Și identifi catii, și a cărui
sărbătore, ca nasco- .

rea sorelui s'a ţinutii asemenea la solsti
țiulii de iarnă: credutii pe
atunci în 25 lee. într'o di cu Natalis Solis
Invieti. Acestă sărbătoare
de iarnă a lui Mithras la Romani sa numit
ii Coracicu, și mistericle
lui, Coracia după numele celorii iniţiaţi în
misterii (80). (78) Siraho XV. p. 732, Plutarchii

in Is, şi Osir, 45, Nannis în Dionys. NL,

399, Claudianu1. 59. Preller p. 759. 764.

a

(79) Eubulus a descrisă istoria Iul Mithras, —— Porphy
r. de Abstin. IV. l6, 36,

Mommsen” Inscr. N. N-rij 3374.

5703, 3706,

5941. Preller 758,

(30) Athen. X. p. 43t. Strabo. XI, p: 530, Porphyr. de Ante.
Nymph. 24. Wollmer
"die Myth. aller Nationen. Coracica din Corax= corvus
, cothăi, coracinus negru
ca corbu. Dic, Lat. de M. Q. Kreusler,

e

Sacrificiii. Lui Mithra i sa
tele aflate
piciorulii

e

sacrificatii unii lauri.

taurulii e așternutii
cu
stîng
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folele pe pământă,

pe șelele “taurului și cu

piciorulii

ciorulă drepti ali taurului, cu mâna: stingă

Pe monumenMithras
celalaltii

stă cu
pe

pi-

îlă ţine de gură și cu

drepta

înfige cuţitulii în grumază (81).
|
!
Mithras. represinta sorele, iară. taurulii, natura pămeânt
âscă ce e opusă puterii ceresci a sdrelui Și a lumini. Peştera
a fostii loculii

luptei și'simbolulii- nopţii și ali întunerecului, din care Mithras
toti
de noii eșia învingătorii, ea să lumineze lumea . și să o domnâsc
ă;
și pentru acâsta Mithras se numesce : cel ce s'a născutii
din
stâncă, din peștera afundă (82). Pe monumente lângă Mithras mai
Sunt două figuri mai mici, îmbrăcate cași elă, unii tenări cu
făclia în susă ce însâmnă răsăritulii și viața, altă figură mai bătrână
cu: făclia în josii, ce însemnă apusul și mortea, iară deasupra în
unghiuri sunt bustele Ju Sol și a Lune, arare-ori și șepte altare
pentru șepte

planete.

Mai

sunt

încă

animale

cari

sugă

sai

lingii

sângele taurului, așa : Scorpia, șerpe, câne, furnică și însemnătatea
lori se aduce în legătură cu lupta între vi6ță și morte, .cu amorțirea și înviavea naturei în cursul . sorelui. Dar se află icone diferite despre cultulii acesta, și anume pe monumentulii din Mithreulă
capitolinii
și curge

din Roma,
sângele,

pe

tauri

e scrisii

în loculii unde Mithras bagă cuţitulii
<Xama cunclis» ce însâmnă, sângele văr-

„Sati pentru toți, și astii-felii: sacrificiul însemnă espiare,
. curăţire
pentru credincioșii lui.
|
„Fanatismulii în acestă cultă a întrodusii “sacrificii și
de omeni,

(81) Pe treptele palaţiului din Persepole era ună leu carele
învingea pe tauri
şi se crede ca leulă represinta pe Mithras, adecă sorele,
pentru-că Miihras se
arăta une-ori caşi leă, sai cu capii de leii. Egipetul
ă s'a numiti şi Mithraim
Mizraim, şi a avută anii de lei, adecă începutulă
când sârele a, fosti în zodia

leului (luliă) și a fostă esundarea Nilului, pentru-ce

lea şi aduce feuctuositate

Zoega

Mithras

arată apeloră ca-

p. 412. Preller p. 760. Vollmer 1. e.

(82) Justină M. dial. c. Tryph. 70. Intr'o peșteră la Carnuntă
aflată altară
născătore,.

cu inscripţiunea : Deo

invicto

Mithrae

şi

Petrae

în Panonia s'a
Genitrici, pâtră

încâtă Adrianii a fostii silită de a-l
cu mâna sa a sacrificatii unii omii lui
Dlisteriele. Misteriele în cultulii lui
Leontica, și coracia, dacă preoţii aveati
și ai constată : a) din esamene ce
b) din eserciţii ce premergeati sânțirii
din gradii în gradiă erai
duce

în

sânţiri

trebuia

opri, dar împăratulii Comodă
Mithras (83).
Milhras sati chiimatii Sacra
numele Ică, ori coraci (corbi),
se dicii a fi fostă vre-o 80,
în atare gradă, și eserciţiile

totii mat grele și cel
să aibă

tăriă de

spirit

ce voia a se întroși curagiii,

pentru-că

p. €. trebuia să sufere fome, frigii, să trecă prin focii ete. e)
din
sânţirea în gradură deosebite. |.
Gradură sunt 7, dar numai numele le-a rămasii, și une-ori
nu
în asemenea ordine.
|
1) Korakes, adecă corbii. 2) Milites, adecă militarii, luptătorii, ”
cară căpătaii

o spadă şi o cunună

ce o puneaii

pe

capă,

și depu-

n6nd-o diceaii : <Mithras e cununa: mea». 3) Leones,. adecă lei și
lecice peniru-că intrati și femeile cari se numiati și hiene. 4) Kryphi

adecă tainicii. 5) Perseil. 6) Heliodromii. 7) Patres (84).
Totii graduli

a avutii "căpetenia

sa, și cei din gradurile mai mici

ai fostii subordinaţi, celorii din gradurile mai: nalte, iară toți la olaltă formândi unii felii de ierarchi
aă statii
ă. sub Pater Patrum Dei
soli invicti Mithrae (85).
Misterii eraii iarăși
dela 7 planete

șepte,

cunoscute,

cași

gradurile,

și noviţiulii

trebuia

durile învățând la totii gradulii câte ună

și

numărulii

s'a luată

să trâcă prin tote gra-

misterii, Spre scopulii a-

cesta în peșteră se afla o cale cu trepte.și 7 porți, fie-carea de altii

(83) F. Lajară, Introduction .ă lâtude des mystăres de Mithra, 1877. LXXV.
E
WVelcker p. 399. Preller p. 761.
*(84) Hieronym ad-Laetam ep. 7. dicândi că tote peşterele lui Mithras sunt
acuma

sparte,

adaugă

(eryphius) miles, leo,

cet

omnia

portentuosa,

Perses. Heliodromus,

Pater

simulacra quibus corax niphus
initiantur.

<Porphyr de Abst,

IV. 16. Bulletin dell Inst. Archi. 1854. XXII.
(85) Totă gradul avândă căpetenia sa, acesta s'a numită prin hiero. Li e. hierocoras, hieroleo ete. Orel. 2335, 2852. Preller p. 763.
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melalit cu referință lu! planete (86) și noviţiulii trecea prin igte ereend, că şi suflotulii trece prin tote planetele. După acestea: putea
să deschidă și a 8-a portă, şi atunci intra în trepta epoptiloră,
cari

eraii versați în misteriele cele” mai sânle. Noviţiulit suferind tote
a
primitit

Dotezuli de apă,

i se apăsa

pe

frante nesee semne miste- :
și i se dedea o băutură: de apă și de făină, bend pe. lângă
pronnnciarea unei formule anumite. Roinanii aii: mat adausii
nesce
riose

misteriiă ce 'se referâză la curățirea sufletului prin pocăință.
"“In lupta din
lui Mithras
im&narea

urmă

a

păgânismului

aă trecuti la creștini,

esternă și datine

cu ereștinismulii

'credincioșii
misterile lori aveati asep. e. botezulii, unii felii de cină

pentru-că

comune,

de taină, înviarea ete. (87).
IN 25 DECEMBRE.
Da

:

B.

Natalis

Solis

Invicti,

In

socululii ală doilea d. Cea: intratiă la păgâni o epocă .religiosă, în care se credea că este o: putere divină, și cea mai:
nallă

a ordinii naturale, spirituale și morale, și acea * putere
se represinta
in. apariţiunea

s6relui, "pe

ceri,

și

pentru

acâsta

mai

lole

naţiunile

esplicaii pe qeulii lori mai mare ca.pe o deitate
de.sore; așa la
reci. Apollo, la Peri Mithras, la: Siri Zeus,
la Egiptieni Serapis, și

la Romani: Sol: Invietus' (sore neînvinsii), carele
cași eroulii și resele

„oştilorii

ceresci

” Acâstă

cu

lumina

ideiă ȘI credință

sa

despre

lui de sore pe cerii, ai fostii
apoi și de împărații

triumfâză

peste

nâpte:

și peste

iarnă.

o deitate mai naltă, anume. a qeu-

îmbră ijișate de

domnitorii orientului

romani,

și li sa dati aplicaţiune politică, afircă pe certi puterea cea mai înaltă e deulii de
'sore, s6rele însuși, iară pre pământii e împăratulii, și acâstă.
- credință şi-a
a“! p

„mându-se,

6) Sărele prin aură, luna prin, arginti, Mars prin
feri, Mercuriă prin argintă
viă, Jupiter prin zinci, Venus prin aramă, şi Saturnu
prin pluinbă erai aci re„Presentaţi, Mădler, Populăre Astronomie. Berlin 1816. _P. 139,
(87) Justin. ML. Apol.
Brockhaus,

1. 66. De „Baptism, Tertull,
. Prcller p. 758. Conv. Lex,
Picrer's Univ. Lex, Q Minkwitz, Set aller Culturvălker
p. 39,
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ajunsii: culmea 'sa..sub C, bomiţiti Aurelianii. împăratul
270—275

d. Cer.

it

Epoca lui Aurelianii dă mărturia. cea.
o
mai

“sorelui din acestii puneti: de. vedere.
mii

din

Romanilorii .

ip

părinți

de stare:

bravii și norocosii

apriată

despre : cultulii

Aurelianii: sa năseiutii în” Sir=

de: josii, dar „a deveniti

unii. beliduce

aliă' imperiului romanii. “Mama

tesă într'unii. templu

sa - a” fostii:: preode -sâre, în acelii.. prejurii, și d6ră

alii deului

Aurelianii din acâstă causă sa numiti: pre sine de uni
lui de 'sore, carele

tată Ta apărată în tote periclele (88).
Im

lupta decidătore

„mesa,

a'vădutii

dificată
myra,

templulii

..

în contra: Zenobiei

de. Emesa în. Siria 'a câștigatii

vină, și Aurelianii

fii ală deu-

de : timpuriă i-a prevestitii viitoruli

învingere

apoi, intrândă:în

:

si.

și'ca. unii

i

reginei. Orientului; aprope
numai prin o apariţiune di-

templul

aci icona acelei apariţiuni,

lui! Elagabal

şi pentru

din.E-

dcâsta a vec:

și a. avutii: îngrijire de elă, și; de. templulii. din.Pal-

făcându-le. și darură. Icona

deului de sâre. se crede 'a fi fostii

-duplă, în carea. sa cuprinsă și. a lui; Baal siricii, „și-a: lui Ielios
greculii . (sol) . carele cu capulii de: rude sta -mânândi. carul -s0PElU,

i

PE

Rae

-Dar icona acestui. Sol Invictus 'la Romani. se. alla pe numiă. împă&raţilorii. romani, dela Comod până la .Constantină celii mare: adecă dela 180—337. d..Cr.,. și icona a: fostii. unii! simbolă
teriă lumesci

mai mari,

și

a

deului

apărătorii

pectivii. Cultul lui Sol Învictus însă nu

alti pu=

de împeratulii

res-

era oficiosti întrodusii până

la Aurelianii, carele a fundatii. în, Roma „unii cultii noii de sore, a
rădicatii unii templu forte mare și pomposi (80) aprope de grădina
Colona spre

Qairinală, sil
la decoralii după! “ustulit orientali cu
,

(68) Când Valerianii 253—261

d. Cr. a decoratii pe Aurelianii pentru meritele

în, contra, „Goţiloră, Aureliană a disă : Dii faciant et . deus certus sol, ut ct, se-

natus de me sic iudicet, FI. Vopiscu in Aurelian." 5
(89) Chronografulă din an. 354, și Hieronim

“Roma

primulii
ș
«Agon Selis.
i

dicii

.

că Aurelianii a. fundal În

”
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„tnulte

statue, icâne, covâre şi ornamente prețisse și cu prădile.
din

“Palmyra, și apoi a întrodusii preoții «Pontifices solis> (90).

„„ Pentru acestă cultă, și pentru Aurelian sunt caracteristici
numii acestuia, pe cară qeulii se numesce acuși Sol Invictus
acuși Dominus

imperii

romani,

iară Aurelianii

se chiăma

pe

sine IJeus

et

Dominus natus Aurelianus Augustus, apoi Restitutor Orientis,
bis, și astăi-felă: Aurelianii a vrută a se țin de deulă
de sâre
trupatii,

carele

face

ordine

pre pămentii.

orîn-

|

Sărbătorea lui Sol invictus s'a ținutii după datina Fenicieniloriă
și a Perșiloră în 25 Dec. când e diua mai scurtă și sa
chiămatiă :
Natalis Solis Invicti, adecă : diua de nascere a s6relui neînvinsii
(91).
Sub Deocleţianii a ajunsă cultulă lui Sol Invietus la culmea
cea
mai naltă 284—306 d. Cr., totăi-de-odată de religiunea
de sore a
imperiului. Constantină cel mare, deși a îmbrățișat creștinismul,
încă a remasii credinciosă lui Sol Invictus, cași qeului
deiloriă, regelui regilorii,
poporele

pentru-că

să. vadă

era și

în împărat

credința - politică
pe cel

mai

bine-calculată,

ca

mare ali pământului. Iu-

liani Apostata, 361—3634 d. Cr., carele sa creștinatii
și apoi iară
a primiti păgânismuli, laudă pe Sol. Invictus,- regele
de s0re, și pre

sine se numesce

servulă

representatori

ali acestui rege

mai

mare.

Și astă-felă a fosții diferință mare între cultuli vechit
de sore,
Sol Indiges în 9 Aug., și între celii noii din 25 Dec.:
IN 25
C.

DECEMBRE.

Calendae

Ianuariae.

Intre Calendele lunelori, calendele lui Ianuariă sunt cele mai
Te-

numite, și în sensulii largă sunt din 14 până în 31 Dec.
și respec(90) F. Lajatd Introd, etc. p. CIL. Eckhel D, N. VIL. p.
482.Fl. Vop, in Aurelianiă 5. 25.
-

(91) Calina, Const. în 25 Dec. încă pune N(atalis) Invicti, Serbătorea
sta

humitii grecesce, Helia dela Helios. Iuliană Apost. dice căa urinată
delocă după

saturnalia.
de s6re.

Preller p. 735.

In

Tyrus

sta

serbată

acuma

Heraclius,

iară

qi

,
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"tive până. 1 Ianuariă, iară în sensult strinsă sunt Calendele . din
1 Ianuariii. După cum s'a descrisii în acâstă qi, și în Calindarii |;
Anulii,
mină
nus

Ianus după
și de sore,

nume

și ființă e unii qeti vechiii italiani,

de lu-

cași lana saii Diana

de lumină și de lună, și Ias'a numărată între qeii cei mai mari, și în
s'a pomeniti înaintea lui Jupiter.

dela Numa

rugăciuni

încoce

Inainte de Numa
începândă

Pompiliă (39 an. R.), anulă a statii din 10 luni,

dela Martiii și gătândiă

cu

Decembre;

iară Numa a întro-

dusi lunile Ianuarii și Februariă, punându-le la capătulă anului,
pentru-că anul se începea cu Marţiii. LuY Iană, cași dei și de începutii, i s'aii închinatii Calendele adecă, începutulii lunelorii (men-

ses) de anii, pentru că fiindii anul
se începeaii

de lună (de pe ceri) Calendele

când

se arăta luna

nouă,

sacră pe lanuariii,

și fiindă lant

deă

lană,

dintre

luni,

a avută

de sore, luna lui s'a începutii

delocii după diua cea mai scurtă, adecă cândii se nasce lumina și
cresce diua, iară în înțelesul comunii, când începe anulii solară,
La an. R. 601 și ant. Cr. 153 Calendele Ianuarie s'aă pusti din
partea statului după giua cea mai scurtă, adecă după solstițiulii de
iarnă, şi anume pe 25 Dec. toti-de-odată de acum, și ca începu-

tulii anului noii, și astă-felii lanuariii a ajunsă în
dar întâia qi a luă, după

solstițiii

de

iarnă

(ce

fruntea luniloră,
astronomice e în

21 Dec.). Iuliii Cesare la an. 46 ant. Cr. a reformati
și Calendele
dile mai

Ianuarie,

adecă

târdii ca până

începutuliă

aci, și anume

anului,

le-a

calindariulii,
pusii

cu șese
pe luna n6uă după solstițiulă

de iarnă, precum ati remas până adi,
Deci în vechime Calendele Ianuarie, cași sărbătore de sore,
s'aii
ținută

în 25 Dec.

cași o di, în carea cresce lumina pentru-că

seiința. astronomică
în 21

Dec,

de

și dela ulii

atunci nu se scia, că solstițiulă de
Cesare

încâce,

Calendele

Ianuarie

după

iarnă e
aii înce-

putii a fi și sărbătore civilă,
„Pe când Iuliii Cesare a fostii reformată calindariuli, cultulii lui
Mithras, și în secululă ali doilea d. Cr. cultulii lui Sol Invictus,
deităţi de sore, mai de o idenlicitate cu Ianus, celii vechiii aiă
“ străbătută și la

Romani,

și

fiindii

acuma

Calendele

Ianuarie

pe
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1: Januariă,

iară sărbătorea

i

cea: mare. și vechiă' de sore a lui lană
Mithras și Sol Invictus, cași - deităţi:
de

din 25 -Dec.: aprope: :ștârsă,

sore și de o: aburi, 4ati. ocupatii loculii
lui anii din 25 Dec. (92).
„ri
i.

.

.

Da

aa:
ta

.

.

,

.

i

i

DE

(92) Varro LL. VI. 28. ut novus annus
Kalendae Januariae ab novo sole ap.
pellatae. Tacit. Ann. IV. e. 70, Sed
Caesar sollemnia incipientis anni Kalend
is

Januariis etc. Vedi notele la Calindariă
L. şi 1 lanuariă,

SERBĂTORI MOBILE,
Periac

.

: :

sementinae.

Intre sărbătorile agrarie cele mari 'şi de cetăți,
p. e. Cerealia şi

Saturnalia, și între sărbătorile, dela țră
și popurale e acea diferință,

că asupra acelora se află influințe de mitol
ogia grâcă cu pompă so-

lemnă, iară aceste poporale

sunt

datine

simple, cele mai vechi și

originale romane. Sărbătorile popurale se numes
cii în genere: Sacra
popularia, la cară nu sunt de lipsă "preoți, pentr
ucă se ţină: tote

în. sînulă și jurulă familiei şi a casei sub
îngrijirea, tatălui și a
mamei adecă a 'stăpâniloriă, după datinele
vechi ''ce: s'a susținută

“din generațiune în generaţiune; așa, sunt : Parili
a, Laralia ete. (1),

și pentru acâsta, cele mai multe sărbători
de :feluliă. acestă nu: sunt
legate de dile anumile, ci saii se public
aii înainte de preoții ori

antistii comunală, saă taia familiei'16 ținea,
când credea' 'că:e timpulii mai

buni, dar

de-odată

ŞI cu

ați

tii

tă

timpulii. când trebuia începulii

de a semănă,

Sărbătorile agrarie s'a începultii cu semăn
ăturile, și de 6re-ce ăgronomii. semnăturile.de tomnă le țineai
i. cele” de frunte, sărbătorile aceste s'aii începutii tomna, și! ele
cu tote: festivitățile și datinele lorii
— în genere
— se numescii feriae sementinae, adecă
: -sărbători de semânță, de semănare. . ...
.:
“-. Pontifieiă,

caleulândii

-publicaiă timpul începerii. și se. începeai
ă,și aceste: sărbători (2). :

„ (1) Pest. p. 258. Popularia Sacra, sunt,
ut ait Labeo, quae omnes cives faciunt,
nec certis familiis atributa sunt: Fornac
alia, Parilia, Laralia, Porca Praecedane
a'

(2) Varro L. L. VI. 36, Sementinae feriae
dies, is - qui a pontificibus dictus
appellatus a semente, quod sationis causa
sasceptae. Paul. p. 337. Sementinae
feriae fuerunt institutao, quasi ex iis frunge
s grandescere possint.-' Ovid. F. L,

1. 637. Preller p. 404.
3 Marien, Aitol, 1,

SI

ia
17

.
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Inceputulă era cu actă religiosă în templu, unde flamenulii aducea. sacrificii pentru Ceres și Telus, și rugăciuni în cari se chiămaii în

ajutoră

și semănării,
nutii până

toți deii de

și se crede

agricultură și

că

genii

și la încheiarea

arăturei,

semănării,

grăpăriă

carea a

ţi-

către. Decembre, iară s'a adusii "sacrificii, și apoi aă ur-

matii în 15 Dec. Consualia, în 17-—23 Saturnalia, totii sărbători a-

grarie.

A

trebuiti de a premite

aceste

mai

multi

ca de o în-

troducere.

e

IN IANUARIĂ.
Pa samalia.

„ Pagus. s'a numitii mai

multe

case de

ale

agronomilori,

saii să-

tuțe la olaltă, în sensulii strinsii pagus e o comună rurală, și locuitorii s'aii chiămată pagani. Teritoriulii romanii a fostii împărțitii în
asti-felii, de comune, și regele Serviii Tuliii (an. R. 176—220) a instituită peste pagură; «Magistri pagorum»
datorință ca să porte conscrierea
pre avuţia loră,

pentru

de a scâte

cași mai mari, cari aveati

despre personele

din pagii şi des-

ostași și porțiă.

Acestii rege pe

înălțimi:
sai locuri asigurate de natură a. redicatii pentru agronomi
asile,: unde
departe,

să se apere

când

pentru-ca totii pagulă

inimiciă i-arii ataca pe nesciute ; mai
să se cun6scă pe: sine

de o corpora-

țiune morală.și ca să aibă cultii comuni, a introdusă sărbătorea
-<Paganalia», și a demandată ca totii capul din pagii să plătscă
unii bani 'în unii

templu

anumită,

voindii ca prin acâsta

să contro-

leze conseripțiunea și să sciă numărulii poporaţiunii (3).
Paganalia a fostii sărbătâre anuală și s'a ţinutii în lanuariă, delocii după încheiarea. ţotală cu semănatulii, două dile, despărțite una
de alta 'prin șepte dile, și ambele dile s'a publicată înainte ca pagulă să le sciă.

Deităţile de sărbătore aii fostii Ceres, Tellus
pământ. și ale agronomilorii,

3)

Cic.; Dom. e. 28; Varro L. L. VI. 20. Macrobiă

Hartung|, 313. Il. 77,

și “Terra;

dinele de

apoi Jupiter cu predicatulii Paganicus

Sat,1. 16. Dionys, IV. 15,
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cași scutitorulii pagului (4). Sărbătorea
tivitate mare. poporală,

o

țineaii. agronomii cu. fes-

și cu bucuriă, pentru-că

Sa încheiată

truda

și lucrulă agronomilorii cu aratult
şi cu semănatulă.
Toţi paganii,

adecă

agronomii

dintr'unii pagă

nainte de tote ţineaii lustratio Pagorum,
satului,

apoi

Magister

Pagi,

căpetenia

se

MR
adunati, și mai

adecă curățirea religi6să a
satului,

dedea

pe altarul

vechii ală satului unii sacrificii anuală,
ce stetea din liba de far (5)

și cele

din lăuntru

Rugăciunile
chipuia

a uney serâfe

de fătată,

se adresaii deosebit cătră Ceres și
Tellus, cari se în-

cași nisce mame

presentaii Pământul,
gaii de aceste

cu fructii

în

pântece,

carele acuma avea în

dine, ca de mamele

fructeloră,

pentru-că

ele re-

sine s&mânțele. Se ruca agronomiloriă să le

dee fructe destule, şi cu câștigii să se
plătscă truda la timpulii săă;
pentru acesta, sămânța “să încolțescă,
frigul.să nu degere răsărirea,

să sufle vânturi

blânde, apa. cerscă să le ude, și
apoi s6re. bună
Se rugati în contra plăgiloră agronomilorii,
precum sunt:

să le cocă.

pasările, furnicileși șorecii ce mâncă
sămânța, în contra brumey
ce degeră și aduce rugină,
și .uscăciune ete. Boii cari purtaii juguliă
arândă, la Paganalia se încununată lângă
eslea plină, şi odihniaii,

așteptând

lucrul

că pământul

de primă-vară.

e îngheţată

Plugulă se punea în pari, pentru
și odihnesce cu. lucrătorii săi, apoi
agro-

nomii își făceaii voiă bună (6)...

pi

IN FEBRUARIU,
Jupiter Dapalis.
Agronomii cum se începea, desghețarea către
capătul lui Februariiă, înainte de ce semănaii fructele de vară,
în' cultulii loriă familiariă țineaii o sărbătore casnică și venerai pe Jupite
r Dapalis. A(4) Pitiscu Lex. Antiq. Rom.

O inscripţiune din

tung ÎI. 77, Ovidii F. L. 1. 656, Preller p. 403.

(5) Liha e lipii, din far e făina, far — s'a prăjită

“se facă liba din elă,

Umbria cu

Paganicus : Har-

.
și pisezată,
Da

(6) Ovidiă F. L, 1. 656. E. Klussman p. 166. Preller p.
403,

pentru ca să

26
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tuncă făceaă ună prânqii numiti Daps, și puneaii și: deului porţiunea
sa de carne friptă, și olulă cu vină, și îli rugaii ca pe fructuătoriă
şi nutritorii,

ca să li se dee plâiă pentru câmpuri

și animalele de .

agri (7). Pentru acâsla Jupiterse numia și Almus, ' Frugifer, Ruminus, adecă celii ce nutresce, fructu6ză și lăptâză tote, și se chiamă
şi qina Pecunia. (8), cu referințe la vitele de agricultură. Așa tâmna

înainte de semnare.

|
IN MARTIE

—

APRILE.

Ver Sacrum..

"In timpuri grele de răsboiii, de ciumă și de
datina,

vamă

ca

să se

voteze

deilorii

alte

venitulii, adecă

calamități era
productulii

unui

de economiă, p. e. mieii din oieritii, grâulii dela secerișă, sai

vinulă dela culesii.
cu Mezentiă
să învingă,

Aeneas

sai feciorul

săi Ascaniii în răsboiulă

a votati lui Jupiter culesulii de
culesulă

i s'a

viă, și

sacrificatii (9). Romanii,

fiindă ajutată

după

lupta dela

aculii Trasimeni şi după răsboiulii cu Hanibală, ati făcutii votii lui
Jupiter de-a-i sacrifica din tâte animalele de economiă la primă-vara

viitâre (10).

3

|

În timpuli mai vechii, mai alesi lui Mars ca qeii de fructuare
și de primă-vară, i s'a făcutii voti de zer sacrum (primă-vara sântă)
în înțelesă

strinsă,

din pruncii mică

şi fructele
-

voti

din tote productele

cari se vor

acestorii

luni,

(2) Paul. p. 68. Daps—apud

și

primă-verei,

nasce în Martie-Aprile,

apoi

antiquos

în primă-vara
dicebatur

res

și anume,

din animalele

viitore

divina,

quae

în

ade-

fichat aut

hiberna sementi, aut verna. Cato R. R. 50. 132. Hartung 19. 35.
-(8) Augustin. C. D. VII. 11. Quod

aleret omnia,

quod ruma, i. est mamma a-

leret omnia. Prel. p. 173. Din pecus —: vită e Pecunia, şi adi pecurarii. La începerea semănătureloră se advoca şi deulă anus consivius. Hartung II 224.
(9) Dionys. L. 65. Fest. p. 223. Ovidiă F. L. 1V. 879. despre acestă culesii de
viă. Aurel. Viet. Orig. gent. R. c. 19. Hartung II. 37.
(10) Liviă

XXII. 9. 10. Sacrificium,

rino. bovillo grege. Preller

quod ver

p. 201. 800.

attulerit

ex

suillo, ovillo, ca-
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Du

vării se sacrificaii animalele și fructele, iară pruncii
ceste se priviaii de închinați qeilorii, și delocii cum

din. lunile aeresceaii pă-

rinții îi duceaiă afară la câmpi, și îi lăsaii în sorta, lori ;
iară pruncii

adunându-se la olaltă, adese ori ati formatii coloniă.
în timpulă

vechiii la ver sacrum

că urma sacrificieloră
turnalia,

s'a

sacrificată

Se crede, că

și Gmeni,

pentru-

de 6meni s'a aflatii și la Feriae Latinae, Sa-.

ete,

|

o

|

Votarea de Ver sacrum a fostii îndatinată şi până în timpii
din
urmă a împ&raţiloră; ba dedicaţiunile arată, că sati făcută voturi.
(3 Ianuariii) de Ver sacrum şi pentru salutea împăratului și: casei

împărătescă (11). .

|

IN MAIU,
Florifertum.

Vestalinele

a
;

culesăi spicurile de lipsă pentru far în 714

Mai.

In Maiii înainte de secerișii a fostii. o sărbătore numită Florifer
tum,
(râda de flori), când spicurile cele mai înflorite se „duceaii
pe al-

tarăăi (12),

e

IN MANY,
Ambarvalia: .

- Ambarvalia erati publice, când se țineaiă din oficiii, și private,
când

unii omii privatăle serba pentru sine şi agrit săi. Afară de Ambar-

valiele ordinare din 17, 19, 20 Maiă pentru dina Dea Dia, ati
fostii
și estraordinare din îndemnulii unorii ocasiuni, p. €. ciumă
între:
Omeni, saii între animalele de agricultură, şi mai alesii
stricarea:
câmpurilorii
Timpulii

2)

prin brumă,

tăciune

serbării lorii era mai

Liviă XXXUIL. 44. Fest, p. 14,

ler p. 104. 118.

ete,, tote devenite
adesii când

din voia divină.

câmpurile

erai înflo-

Pliniă H. N. IL. 18, Iustină XXIV. 4. Prel-

„(12) Paul p. 91. -Florifertum dictur, quod eo die spicae feruntur ad sacrarui
m
Preller p. 426.
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rite și secerișulii aprope, avendii 6menil' frică că se vorii
strica bu-

catele. Din alte îndemnuri S'aii ținută și în alte luni.
Ambarvaliele
estraordinare s'a ținută nu numai pentru Dea Dia,
ci și pentru alte
deități” de sistema ei, adecă cu referință la economiă,
precum : Mars,
Faunus, Lupereus, Pales, Ceres, Liber Pater, deităţi
de bine- cuven.

tarea

Gmenilorii și mai alesi a câmpuriloră.
Obiectulii acestoră ambarvalii era dară câmpu
lă

întregii ali unei

comune, sati posesiunea, agrii unei pers6ne, și se
lustraăi, adecă se
curățiai religiosiă;; și în sensulă strinsă ambarvaliele
eraii o lustrare
(curăţire) ci sacrificii de espiare, și cu proces
iune 'sânţitore, pur-

tându-se

animalele

de sacrificii împrejurul

câmpului,

oră unor

a-

grii(13). Animalele ce se sacrificată, „erai :
porcu, dia și tauru, și
sacrificiulă după numele animaleloră se chiăma
Suovetaurilia (14), în
vechime și Solitaurilia, sacrificiul specială în
cultul lui Marte, și
sunt animale ce represintă avuţia de turme,
și cari în Italia a
fostii sub scutulii lui Marte. Dacă deitatea era
dină, atunci anima=
lele se alegeali din genulii femeinii, şi la unele
ocasiuni din animale
mică şi încă sugătore, şi în casulă acesta sacrif
iciul se dicea : Suovetaurilia minora sai lactentia (15). După proces
iune între rugăciuni
Și sânţiri, animalele

se junghiaă,

ca câmpulii

prin puterea magică a

sacrificiului să se lustreze adecă „curețe și să
fie părtașă de sânţiri.
Când din partea unui privată se dedeaii Ambarvalia,
nu totiăi-dea-

una

se purtaii tte

trei animale

de sacriliciă, ci numai

și câte una,

dar de: trei: ori: împrejurul agrului, și la sacrifi
cii se qicea o rugăciune după formula vechiă, credându-se de
a ave. putere mare.
Rugăciunea era către Mars cași qeulii apărătorii
ală agriloră, al
tuturoră posesiuniloră dela țâră și a bine-cuventării în
modulă ur-

(13) Virg. Ecl. V. 75. Quum lustrabimus agros. Acesta
esplică Servit : lustrare

hic circuire dicitur enim ambarvale sacrificium. Ambarvalis
hostia, quae rei divinae causa, circum arva ducitur ab his, qui pro frugibus
faciunt.
(14) Sus (porci), ovis (Gia), taurus (taură) : ilia e termina
ţiune.

Preller 379.

(15) Serv. Virg. Aen. XII. 170; Marini Atti Arval, p. 35£. In
documentele Fra- |

țiloră Arvali se numesci <porciliae piaculares,

-
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miătoră (16): «Tată Mars! cii te rogii și cerii, ca 'tu 'să fi favora-!
bilă şi graţiosă mie, casei mele și familiei mele, şi din acesti scopii
eii portii suovetaurilia împrejurulii agrului, piimântului-''meă.: Ca tu'
să reţii tote morburile vădute și nevăqulte, tâtă ciuma și devastarea, paguba și tempestatea, să le 'abaţi și alungă. Ca tu tuturorii
grâneloră,

fructelor

cere și prosperare

de câmpiă, viilorii Și grădinilorii să le dai cresbună, să aperi pe păstori și vitele, și să-mi

mie, casci și familiei mele sănătate și totă 'salutea.
spre

espiarea

agrului,

pământului, aduci

dai

Pentru acesta,

întru plăcerea

ta Suove-

taurilia.>
Ra
“In aceste dile, toți înceta 'dela lucru, domnuliă Și: servulii și vita
domestică,

ca să fie curaţi,

și până

vitele de sacrificii 'se purlaii în

jurulă agrului, toţi lucrătorii de piimântiă urmati procesiuni în. vest-!

minte de sărbiătore și cu ramii de măslini în niână, rugându-se” de
deii apărători ai agrilorii, pentru

agronom,

sclavi şi pentra

apăra-

rea de totă paguba semănăturiloră şi a vitelorii e
ii
„Amburhium.

E

NI

Iata

:

„Araburbiura (18) era o datină religiosă de o matură cu „ Anabarvalia, și anume sânțirea Urbii Romei, saii altui oraşăi, ră e. din causa
unei ciume între cetăţeni, și din alte ocasiună. Animalele. de sacrificii se purtaii împrejuruli

cetății sail tărâmului că pela, margini

și

în trei locuri se junghiaii deilorii, între cari se pomeniaii mai adesii
Jupiter și Mars, rugându-se pentru alungarea plăgilorii, și salutea și
„__bime-cuvîntarea

cetăţii și a poporului (19).

La, ceasuri. estraordinare
.

(16) Cato de Agric. c. 141. Fest.. p. 210.
impetiginem.
(17

Prellerp. 371. Hartung II. 170.

Avertas

morbum, labem, nebulam,

,

Virg. Georg. 1. 345. Tibull, 11, 1, Preller p. 372.

i

(18) Amburbium din ambio= umblu împrejură, şi urbs = cetate.
(19) Paul p. 5. Amburbiales hostiae appellabantur, quae circum terminos urbis Romae ducebantur, Serv. in Virg. Eclog. III. 77. dicitur autem hoc sacrificium ambarvale,

quod

arva

ambiat, victima

dicitur sacrificium, quod urbem

sicut amburbiale

circuit et ambit victima,

vel amburbium
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încă se ţinea amburbiă

ca să se împace

p. €. în răsboiulii între Pompeii

mânia, deiloriă, Și atunci

totă

lua parte 60).

felulii de

și. Cesare,

preoțime

IN IULIU.
Auinieium,

Inainte de secerișii se venera Jupiter Pluvius și Juno,
ca să dee
ploiă și să nu usuce bucatele, pentru că Jupiter Pluvius
(ploătorulii)
în acestă calitate e fructuătoriă și nutritorii așa pentru
pășune, precum pentru agriă și vii. Măestria de a conjura și aduna
norii și
“plâia s'a numiti Aquilicium, și de origine a fostii dela Etrusci
. Dacă
era. secetă, Romanii și Romanele se duceaii desculți
pe Capitoliii,
și. aci .împreunai. conjurațiunea de a aduna norii
și ploia, cu rugăciuni ferbinți către Jupiter Pluvius (21).
Deulii Mercuriii
meciă,

Laţiuli

a avută Caduceus, unii băţicelii cu putere de farîncâtii cu elti putea 'să afle unde sunt isvâre de
apă ascunse.

celii vechii a datii astă-feli de. nuiea (vergea) în mâna,
qinei luturna, numită şi Aqua Virgo. La Etruscă și
Tuscă, erai anume Aquileges (22), cară aveaii astă-feli de nuiea,
și scoteaii apă

din pământii.

Ei pricepeati adecă, de a cunâsce vinele de apă
ascunse sub! pămentii, din strălucirea radeloră, ce
sorele le arunca în
căldura mare pe pământ, pentru- -că, unde pe pământu
lii secatii se
observa atare! sirălucire, se putea conchide că
în pământă este

umeqlă.

La colonosirea

unui

agru,

că 6re săpându-se fontâni, se pâte afla

apă ? Romanii cereaii sfatuli Aquilegilorii.

(20) Flav. Vopiscu in Aureliană 20. lstrata urbs,
“cantata carmina amburbium
celebratum, „ambarvalia promissa.
(21) Tertull. Apolog. 40. aquilicia Jovi immolatis
nudipedalia populo denun-.

ciatis, Petron, Sat. 4. Pluvius la Tibull, 1, p. 26. Pluvial
is Ia Mommsen Inser, Nr.

2254. Preller p. 169. 172. 312. .
|
N
(22) Pliniu XXXI. 3, 27, Nonius p. 69, 'Tuscus aquilex.

|
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Se

La Greci,

qeulii Dionysiu a. purtati

thyrsii,

cu care

din stâncă

a

scosii vinii (23); și în Grecia eraii Hydroscopi, căutăt
ori de apă (24).
Manalis Lapis.

„Mars

în timpulii

mai vechiii a fostii dei fructuătorii, și la tem-

plulii săi afară de pârta Capena,

a fosti

<Manalis

Lapis» (25),

unii

cilindru de pâtră, ce preoții şi pontificii
de câte ori era secetă, îlă
rostogoliaii prin Roma, ca, în acestii modii
să aducă ploiă (26). Lapis manalis în cultulii lui Mars a avută totii
acel scopii cași Aqua-

licium în cultulă lui Jupiter,

lăţită peste totă Italia (27).

și datina de rostogolirea pietrei a fostii

-

E 'cu putință că rostogolirea, şi ascuţirea
petreloră

fostii numai

o icână simbolică a apei ce curge

la începută a

peste

câmpuri,

căci

la astă-feliă de datine mai puținii a putută fi
vorba de unii farmeciăă,

" decâtii de o icână pentru aceea ce
voiaii de a ajunge prin rugăciuni și voturi, p. e. dacă Sa vărsată
apa pe o fată tînără îmbră-

cată cu flori și ierburi, atuncă fata a representati
ă pe Tellus, Terra,
(23) Moise cu toiagulă a scosă apă din pâtră.
Aci el e ună aquilex,

(24) F. Nork, Mythologie der Volkssagen, pag. 75.
In Francia la an. 1848 a
fostă uni abate Paramelle, despre carele se
credea că are sciință să cunâscă
unde sunt isvâre sub pământă. Caduceulă sai
nuiaua cea cu farmecă la Nemţi

se numesce : Wiinschelruthe, iară în Sviţera
: Brunnenschmeckerin, gustătore de

fântâni.

,

(25) Manalis îns6mnă curgătâre, şi lapis însâmn
ă pâtră, manale e canta de”
udat. Fest. Dict, Lat. de M. Q. Kreuszler.
Varro la Non. Mare, p. 547. Lapis

manalis vel manale

sacrum, urceolus aquae

manalis.

Unii

urcioră

din

care

curge apă.
,
,
|
i
,
” (26) Paul p. 128. Manalem vocant lapide
m etiam petram quandam, quae erat
extra portam capenamn iuxta aedem Martis,
quam quum propter nimiam _siceitatem in urbem pertraherent, insequebatur
pluvia statim;. eumque, quod aquas
manerent, manalem lapidem dixerunt. Serv,
Virg. Aen. IIL. 175. lapis manalis,

quem trahebant pontifices, quoties siecitas erat.
(27) Labeo la Fulgent, p. 559. Manales

„solebant

antiqui

în modum

o

tune vertere opus est petras, i. e, quas

cylindrorum per limites trahere per pluviae com-

"mutanda inopia. Preller p. 313,

a
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adecă

pământuliă

secetosii

şi

apa

ce

se

vărsa,

era

plâia ce se

cerea, (28).
„Praemetium: .

„Inainte de începerea

secerișului

s'a

serbată

Praemelium

adecă

presecerișii (29), ce sunt
de a se da cași sacrificii
Chisii secerișuliă (30),
„E ună rită analogă cu
sacrifica apoi se începea
sacrifica lui Liber Pater,

spicele ce s'aii seceratii întâia oră pentru ”
pentru gina Ceres și prin acesta s'a des|
|
Vinalia rustica, când întâiulii strugure se
culesulă, și cu aceea, căi întâiulii musti se
căci nimeni nu gusta din fructele „n6ue,
până nu se făcea libațiune pentru dee, și se sacrifica primiţiele (31).
Sărbătârea

Praemitium

a fostăla țară pentru -poporă

naturală

ca să o petrâcă cu
cântece (32).
Porea
La începutulii

bucuriă,- cu

0 ocasiune

totii -felulii de salturi Și

praecedanea,

secerișului, agronomulii a adusă

în curtea sa sacri-

ficii de espiare și anume o scrofă « porea praccedanea,» adecă o
scrofă ce se sacrifica înainte de a secera, de a tăia grânele (33).
Acesti sacrificii a avutii referință și la morţii familiei încâtă cineva
(28) Preller p. 313. Hartung. IL. 11.
(29) Praemetium din prae — înainte şi metium secerişă, tăiătură.
(30) Paulă p. 235.
Paulă p

praemetium quod praelibationis causa ante praemetitur,
319. sicut praemetium de spicis, quos primum messuissent,
sacrifica-

bant Cereri.

(31) Pliniă H. N. XVII. 2. ac ne gustabant guidem novas fruges
aut vina antequam sarcedotes primitias' libassent. Preller p. 407.
(32) Virg. Georg. I. 347. neque ante falcem maturis quisquam supponat
aristis
quam Cereri torta, redimitus tempora quercu det motus, incomposi
tos et carmina
dicat. Th. Ladewig in Virg. Georg, p. 90.

(33) Pliniu Epist, VIII. 21, Stat, 'Silvae IV. 4. 40.
Porea. praecedanea appellata, quam

molare Cereri mos fuit, si quis familiam
aliter eam

rem

quam

Gell. Noct. At. IV. 6. 7,

piaculi gratia ante fruges novas captas. im-

funestam

oportuerat procuraverant,

aut

non

purgaverant, aut
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s'a uitată de a face ceva pomană la înmormentare, de 6rece
și deii
de agricultură sunt în. fundul pământului cu deii lumii
de josii,
acolo unde zaciă şi morţii, și numai atunci se speră seceriș
i buni,
dacă acești dei sunt îndestulați şi împăcaţi, altiă- felii nici însăși
familia nu rămâne curată: pentru cele uitate la înmormântare (34).
Porea

praecedanea

se

sacrifica

înainte

de

secerișii și de

culesuli

fructeloriă : far, grâu, orz, pasulă ete.
Mai înainte de actulă sacrificiului, să tămâia și făcea libaţiun
e cu
vină pentru Ianus, Jupiter și Juno; la sacrificiă se repeţia
tămâiarea și libațiunea pentru Ianus și Jupiter, rugându-se
deii ca să
dea bine-cuvintare casei și curţii. Acuma urma junghia
rea scrâfei
și cele din lăuntru,

precum

și vină,se aduceaii

Ceres (35).

de sacrificii pentru

IN AUGUSTU:

„Ceres.
Ceres

a avutii o di de sărbătâre

delocii

|
după

perderea

luptei! la

Canna în 2 Augustă an. R. 538 (ant. Cr. 216) și a fostii serbată mai
alesă de femei. Perderea acâsta a, adusii o întrista
re în Roma,

în:

câtii de jalea mare s'a, întrelăsatii. ținerea, sărbătorii Ceres
şi senatul a fostă silitii ca să aducă o lege, ca jalea pentru perdere
a dela
Canna să ţină numai 30 de dile și pe urmă .să se serbeze
Ceres,
după idea grâcă, adecă reîntâlnirea, că cu fata sa,
Proserpina (36).
Sărbătârea ei o ţineaii femeile așa că 9 nopți eraii îndepăr
tate de
bărbați și pe urmă îmbrăcate în vestminte albe și încunun
ate cu

spice copte de grâăă, sacrificată Cereri, întâiele feuete (37). |

(3%) Varro de vita P. R.IIL. quod humatus non sit,
hereai porca, praecedanea,
suspicienda, Telluri et Cereri, aliter familia non pura est.
La ingropăciune e <porea

praesentanea.> Fest. p. 250. Preller 'p. 407,
(35) Cato de Agric. 134. Preller p. 407,

o:

- (36) Pauli

p.497. Graeca sacra, festa Cereris ex Graecia translata,
quae ob inProserpinae matronae colebani. Livii XXII. 26. Ovidiă
Meth. X. 431,
Festa piae Cereris celebrabant annua matres.

ventionem

(37) Fest. p. 154. Minuitur populo luctus — cum in casto
Cereris est; Preller
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Din reținerea

femeilorii

în aceste

dile și din

mitul

.despre jalea

Cereri pentru raptulii Proserpinei, fetei sale, s'a. dedusă, că Ceres
e contrariă căsătoriilorii, deși ea în Roma sa privită cași -Tellus,
de o diînă de căsătoriă,

pentrucă făcliele la nuntă

se purtaii în on6-

rea. €ă (38), bâ ce e mai multă se pomenesce și despre nunta. Cererii cu Orcu, ținându-se cu sglemnitate mare și împărtășirea ponlificilori, dar se crede că se înțelege nunta Proserpinei cu Orcu
adecă. Pluto, cum s'a serbatii vara și în Grecia şi Ceres e numai
dătătorea de nuntă (39).

IN AUGUSTU,
Silvanus.
Silvanii în cele esenţiale e asemene lui Faună,

dar Silvanii și-a

restrinsii activitatea sa mai. multii la vița de pădure și
păzesce granițele trase prin pădure. Silvanii locuesce în pădure
și e spiritiă
buni, câte odată e și nălucă, spaima pădurii, și slobâde
câte uni
glas de se înfidră Omenii.: Nâptea. vine și în curțile
mai de aprâpe,

surprinde pe muierile cari zacă după nascere, și de
nesc

se

îngrijesce numai

țită și peste gaiuri, arbori

întru

afacerile ome-

câtă îlă atingi.

Activitatea lui e lăși plante, pe câmpuri și în grădini; e dei

- de câmpii și de turme, alungătoriă de lupi, însă nu e
unii deii pulinte de natură cași Faunii,

carele are efectiă asupra

tuătore și a mișcării inimiloriă.
«Teona

luă Silvanti represintă. pe ună

p. 438. Castum

Cereri. Ilartung IL 136.

puterilorii [rue-

|
bătrâni

se aduce

în

.

eu

părulă

legătură

pentru perderea

dela Canna. .
- (38) Serv. in Virg. Aen. II. 139. 1V. 58, Alii dicunt Cererem, propter
filiae, nuptias.
praeferebant.

execratam.
Pauli

p. 87.

facem

in

nuptiis in

sbârlităi,.

honorem

raptum
Cereris

Plaută. Aulul. II. 6, 5. Cererine has facturi nuptias?

(39) Serv. in Georg. 1. B££. Aliua est
brare, in quibus

revera

vinum

sacrificium, aliud nuptias- Cereris cele-

adhiberi nefas fuerat,

quae

Orci nuptiae, dice-

bantur, 'quas praesentia sua Pontifices ingenti solemnitate celebraba
nt, Lectister-

nium

Cereris, la Arnobiă VII. 32, se aduce în legătură
Preller p. 439,
i

cu Ceres ca ospătătore.

269
DOO
UN
carele șade.în desimea .pădurii și aci păzesce 'bradi-și alți arbori;

saii represintă pe ună

bătrână

robustii cu flori de pădure

pe capă

şi băii în mână și pentru acesta e pădurariii (eodreanii) păstorii,
venătoră și plântătoră, avândii grije de crescerea arborilorii tineri ;
şi idolii lui se

punea -în păduri și în gaiurile deităţiloriă, precum

și în grădinile 6menilorii (40), ca să: le apere.

Locurile sânţite ale lui Silvană erai nu numai acele unde i se
puneaii. altarele și statuele, ci și unii locii:umbrosii în pădure, o peșteră,

unii isvorii, unde

la amâqi

se adună

sera se adună tinerimea la șeqătâre
Silvaniă iea parte la tote petrecerile
agronomilorii ; și acesta era causa
gradă cași Pales, Ceres și Larii, și
poporalia.

păstorii,

și în satii unde

și pentru acestea se credea că
şi necazurile păstorilorii şi ale
că Silvani se venera întruni
cultul. lui s'a ţinutii de Sacra
A

Aaa

Fiindă-că Italit la începută s'aii colonisatii în păduri, sai în locuri
cu arbori și granițele

pădurii sunt cele mai vechi,

Silvanii a deve-

nitii și deii de granițe

și apărătoriii de proprietate

de pământii (cași

Jupiter

'Terminus)

pentru

posesiunile: publice

și

private,

Pentru

„acâsta. Silvanii se venera în: totă curtea agronomică, ce era sub scutulă lui și se însemna cu pâtra de graniță. Cu timpulii fiă-care agronomii a, venerată pe Silvanii în posesiunea sa, sub leei însușiri :
4)

Silvaniă domesticus „sati casanicus,

carele avea grije de casă și de

curte (avlia); 5) Silvană Agrestis de turme și de păstori, și c):Orientalis saii Tutor finium, carele păzia marginile posesiunii.
In Roma

sa susținută. cultulă lui poporalii,

ca unii

genii. apără-

toră cu predicutele Sanctus și Salutaris și în posesiunea de pe Aventină a împăratului Traiani

a: avută templu și statuă,

iar cu predi-

(40) Virg, Ec. X. 24, Venit et asresti capitis Bilvanus honore Horentis ferulas
et grandia lilia quassans. Georg. Il. 494, Panaque Silvanumque Senem.. Inscript.

la Henzen Nr. 5751. Masne
„ler p. 346.

Deus

Silvane

potens, sanclissime

Pastor.

Prel-

(41) Fest. „p. 302. Saltus est ubi silvae et pastioau ves sunt guarum causa casae
quoque. Si qua particula in co saltu pastorum aut custodum causa aratur, cas
res non. peremit nomen saltuis. Preller p. 301.
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catulii Augustus, e geniul apărătoră ali lui Traiani
și a casei împărătesci. Cultul lui Silvanii s'a ținutii deosebi
de vița familiară,
și la tote sărbătorile poporale » dar mal alesă
la secerişă, s'a venerati de agronomi și la culesii de viari și de pomologi.
Veneraţiunea
i se făcea la altare (Sacrum) ridicate de agricultori
și păstori și-i

sacrificaii uni berbece, oră unii. porcă (42). Grecii
Vaii

cu Panii, iar la Romani Silvaniă
dar. Mars ală poporului, cași

1 Martie).

identificati

e ună predicatii ali lui Mars, e
Quirină ali cetățeniloră. (Veqi

:De genul femeieseii ce corespunde lui Silvană,
se ţinii': Silvanae,
Suleviae și Silviae, cară în timpulii mai vechii
se mumia : Vires,
Virgines, Viragines, Virae (43), cari cași fete de
pădure locuia în
pădure

și mergeaii

și pe câmpuri

idea grâcă sunt nimfe și driade.

și pe drumuri

încrucişate

și după

|

IN IULIU AUGUSTU.
Feriac

Latinae.

Până ce Jupiter Capitolinus a fostii deulii celii mai
mare și capulă supremii ală statului romană, Jupiter Latiaris
e qeulii și ca-

pulă confederaţiunii latine (44). In anticitatea. istorică,
Roma a fostii

numai unii membru ală confederaţiunii latine,
cași altă cetate, dar
totii-d'odată și capulii confederaţiunii. Aceste
orașe confederate cu
încetul ati atirnatii dela Roma și confederaţiunea
latină a încetatiă
“mai alesii după răsboiulă din an. R. 414. ant,
Cr. 340.
(42) Orell. Nr. 1596, Marini Atti p. 542. Martial X.
92, 5. Liviu 11, 7, Juvenali VI. 447. Preller p. 330.
(43) Rădăcină în virere, a înverdi.

Quercus

lemni

de ceră, de aci «Querque-

tulanae Virae» la Fest p. 261. Preller 89, Ele ai
fostă sciutâre : Sed feminas
antiqui, quas scias dicimus—Viras appellabant, unde
adhuc permanent Virgines
“et Viragines. Uni demoni de pădure Virbius, se aduce
în legătură cu ele,
(4£) Cic. pro Mil. 31. 85. Latiaris sancte Jupiter.
Lucan. Phars, 1. 198. et re
sidens celsa Latialis Jupiter Alba. La Henzen p. 499.
Jupiter Latius, Testă p, 193
dice că Jupiter Latiaris sa întrupată în regele

Latină,

sai că acesta

cu Mezentiu s'a strămutată în Jupiter Latiairis, Hartun
g 1. 85,

în lupta
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„:Venerarea

lui

Jupiter

Latiaris pe

Mons Albanus a

fostii forte

vechiă, și sărbătorea lui numită «Feriae Latinae> a fostii comună
pentru tote cetăţile și orașele confederate cu Roma (45). Cultul lui
Jupiter Latiaris a fostii căgutii cu. devastarea Albei Longei, dar
Tarquiniă, carele și-aii basatii puterea pe ajutorul dinastiiloră din
Laţiu, a. reinstituită” federațiunea latină și sărbătorea comună, sub
forma,

că Roma: e capulii și regele din

rațiunii,
Feriae
cepeaii,
ferieloră
fostă la

Roma

e antestătorulii

fede-

|
Latinae nu aii avută dile stative,ci în totă anulii se conadecă consulii romani intrândiă în oficiă, puneaă terminulii
latine și le publicaă în toti Laţiulăi (46), și timpul lorii a
începută în Aprilie și în Maiă, mai târqiă s'a amânată până

în. Augustă (47).
Intâia qi de sărbătore s'a hotăvitii după o victoriă a lui Tarquiniit Priscu, asupra Etruseilorii în intervalulii de an. R. 138—176,
A doua qi s'a instituită după alungarea Tarquinilori din Roma în
an. 245—247. A treia qi s'a întrodusă la an. R. 261. Cu unii anii
mai înainte plebea romană a emigrată pe muntele sacru și s'a restauratii concordia prin alegereade 'Tribunus Plebis, iar la an. 261
consululăi Sp. Cassiu

a reinoitii federaţiunea

cu Latinii și spre adu-

cerea aminte de aceste două fapte istorice s'a adausii a treia di de
sărbătore. A patra Qi. s'a determinată la an. R. 387 când.s'a resti-

tuitii concordia între. patrică și plebei (48)..
Caracterulii predomnitorii ali ferielorii latine a fosti pacea și bucuria

comună,

pentrucă

contractele internaţionale se rennoiaii

sacrificiulii, ospătarea și rugăciunea
(49) Schol. Bobicus

in Cic.

Fauni,

pro

Plane.

1X. 23. p. 236.

a

(46) Concipere ferias Latinas, a, prefige

|

initum

ex imperato
|

terminulti, cincipero Latiar, a prefige

sactificiulă pentru Jupiter Latiâris, Festu p. 148.

latuar dicitur. Aşa Janual,

și prin

comună a orașelorii confederate,

Cui sacrificium, quod, fit Pa-

|

(47) Fragmentele din Fasti aflate
:
pe muntele Albanii. Marini Atti p. 129. Momm-

sea Ins, N. Nr. 6750, Preller p. 188.
(48) Dionis. III. 87. IV. 49. Florus|, 5. LiviiL. 49. Plutareh. Camil. 42. Momm. :
sen Rom. Gesch. 1. 429,
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se întăriaă din noii cu solemnitate

când nu era nici răsboiii

nică

luptă (49). :
i
De regulă, 'consulii ati dată sacrificiul, dar
une-ori 's'a denumitiă
«dictator feriarum latinarum Causa,» sati consul
ulii absinte a fostii re-

presentată

prin Praefectus

Urbis

feriarum

latinarum,

și aă

fostă de

faţă încă și tribunii și edilii plebey și alți magist
rați din Roma, precum' representanţii. și magistraţii celorii-alalte'
cetăți și statură confederate (50).
|

“ Centrul religiosii ali sărbătoriia fostă. sacrif
iciulă şi rugăciunile,
apoi ospătarea de sacrificiă, luândă toți repre
sentanții parle comună.

Sa sacrificatii unii juneii (juvencus) de tauri albă,
pe care încă nu

a fostii pusii jugula și juncă de

aceștia

se cresceaii

în mai

multe

locuri, anume meniţi de sacrificii pentru Jupite
r. Junculii se : cum-

păra cu spesele comune 'ale poporeloriă și
după sacrificii se tăia în
atâtea părți, câte popore eraii representate
și “fiă-care membru de

confederaţiune

avea

datorința,

turte sati alt-ceva (51).
După sacrificii a urmată

Jovis>
ce

ca să aducă

încă miei,

cașii, lapte,

|
ospătarea publică

în formă

de <Epulum

era ună prândă de înfrățire şi de amore și pe
urmă alte

solemnități poporale. Dacă se observa smintă în ceva, p.
e. în sacrificii,

apoi acesta se făcea de noii şi
Și până ce în Alba Longa pe
ficiulii și ospătarea comună,
rate încă serbai feriele latine
La sărbători

s'ati ținută

tribunii și edilii plebei.

rennoirea
să chiăma restaurațiune (52).
munte sati în: Roma s'a adusi sacri- '
acasă tote cetățile și statele confedeîn asemenea modă.

și ludi publică,

Pe capitoliii a fostă

(49) Macrobiă 1. 16. 16. Latinarum tempore,
inter populum

despre

cari se îngrijeaii

cursă

cu quadriga și

quo publice quondam

Romanum

induciae

Latinosque firmatae sunt,
(50) Sub ună Tarquină ai fostii Tepresentate 53
de cetăţi și popâre.

H. N. [II 5. 9. 1e enumeră pe :t6te şi încheia : Ita
ex antiquo
puli interiere sine vestigiis. Dionis. VI. 95. VIII. 87,
(51) Varro

L. L, VI. 25. Latinae feriae, a latinis populis
,

Pliniă

Latio LIIt po.
|

quibus.

ex Albano

monte ex sacris carnem petere fuit jus cum romanis
.
(82) Liviu V. 17. Plutarehi Camillă 4. Manhardt
Handb. der Răm. Alt. 1V, 476.
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ne

învingătovulă căpăta să bea absintiă spre semnulii sănătăț
ii și robustității trupescă (53). |,
aa
fa Alei Zi
- Amhilustrium, ?

“Regele .Serviu 'Tulliu'a întrodusiă prin legi fundan
ientale, că “eetățenimea,-* înteâgă totii la 4 ani -să se 'lustreze,;
adecăisă se "curețe,

espieze

prin 'o sânţire

religiosă.

Acâsta era o instituţiune

pentru sco-

pulă răsboiului, fiindcă la: Ambilustriu : 'se
'destină fiă-căruia 'cetă-!
țenă. în ce fel de armătură să servâscă patriei
. Cetăţenimea se

lustra

prin regi,

censori,

mai târqiii prin consuli și dela an.R.
311 prin
pe câmpulă lui Marte înaintea unuț: altară
, ce se pomenesce

și în legile lui Numa (54).

iu

]eitatea acestei sărbători a fostii
: Maus: '(Qiirinus)
Suovetaurilia,

îndatinatii întru venerarea

lui.

și sderificiulă!

Mai: înainte umblaii cu:

animalele de sacrificatii de trei ori împrejuruliă
cetățeniiniă; carea ste-'

tea adunată

în mai multe grupe, călăreții” împărţiţi:
în: turme, pede-

strașii în cohorți
.și cei ușor armaţi în centuril, „ formand
'garda

națională (55),
AN
a
A urmati sacrificiul în presența pontificelui
și s'a disăi rugăciune

către

dei

pentru

romanii,

îmmătrirea : iși întărirea. puterii poporu
lui

şi statului

iar dela Scipio Africanit încoce pentru
susținerea puterii.
Rugăciunea .0 recita unii secreiarii!
de statii, din unii documentiă- și

după, elii o qicea diregătoruliă
carele prin

ce presida, „unulă . din doi censori,

sortă, şi-a, „trasă. aceslii dreptii..: Asem
ene' se lustraiă : ar

mata și coloniele (56).

e:

ee
po
.

i

(55) Dionis. IV. 95.;Quintil.. II. 15. parum
nic. liber mellis

absinthii maulturn

salubrior,

quam. dulcior, Plin. H. N. XXVII, 728.
Ludi aă - fostă şi gladiatori,
pentrucă autorii creștin! învinov ăţesc
ă pe vupter Latiaris, că la sărbătorea
'luy:
curge sânge. [lartung II. 19.
:
:
:
:
:

(5£) Fest. p. 189. Livii LX, 45, XXXV, 10.
Prcter su, Hartuag 1. 198.
|
(35) Ambilustrium din ambio —umblu Și
lustrare a se curăţi religiosă. Liv, L:44,
Varro R. R. IL. 1. 10. Val. Max. IV.: 10.
Serviu in Aen. |. 287. Cic. Div, Ul. 8,

Dionisiti IV. 22,

|

(56), Cato R. R. 141. Tacită Hist, IV,
.53.: Cic. Div, 1. 45. Preller p. 874.

tun 11. 160,

Do

Aarien, Ditol, 2.

a

a.

„i

et

18

ae

Har..d

e

24

Lapi

IN SEPTEMBRE
Culesulii

ȘI OCTOMBRE..

în.

de viă.

„ Deulii Liber numiti. Și Liber Pater, e qeulii 'glumei
și ală petreceriă .voiose, în înţelesulii cum s'a cuzetatii în vechim
e și. Libertas,:

ca.0 femeiă „mândră

și avutii îndestrată ,

dela carea

purcede. Ni

nire, mânosă i pulerea. și bine-cuvîntarea.. câmpur
iloră. și prin,
câsta. a. unei vieţi fără de griji. Acesta e.icona și a. deiloră
Liber
cu Libera. ,
|
a
,
|
|
— Culesulă. de viă a
strînsă

pentru

de

fosti privită. mal.

a vorbi

și a gusta

naturei, adecă din. vinulii noii (57)-și

alesii
din.

de

o libertate

bine-cuvintarea

nere-.

-nouă

a

culesuliide viă a fostă săr-

bătârea: de frunte a, deilorii Liber și Libera, şi
peste totă Italia sa
ținutii cu mare bucuriăși cu desmerdareși
pentru acâsta a între-.

ruptii, chiar-și în Roma . afacerile . statului. și județeloră,.

mâ

chiar.

și senatulii a, ținutii în Sept. și Oet. ferit pentru culesulii de viă
(58),

ce la ț6ră s'a lungită și până la o lună întree petreceri
multe și da-.
tine :vechi, îmbrăcându-se; și în totă felulii de măsci,
„De, sacrificii se aducea lui Liber,

blide

pline,

turte. și ună

ber-:

bece a „cărui maţe grase se [rigeai în frigare (59),
apoi i se sacrifica și musti, pentru viă, vase și -chiar vint (60), tote
vasele, presa

- (57) Pauli p. 115. Liber repertor vini ideo sie
appellatur, quod vini nimio
libere. loquantur. Ael. Lampr. Heliog. 11. Vere liberam
: vendimiani

usi omnia

esse, quam sic celebrarent. Seneca de trang. an. 15. sed
quia liberat servitio curarum

animum.

Preller p. 41.

(58) Sveton in Octav. 35. Feriale Capuanum pune 15
Oet. sărbătorea anu:
mităşi ţinută la laculă Acherusiu lângă Cumae. Liber e
identică cu Bachui şi

datinele dela culesă în Italia se credă a purcede din
Grecia

sati amestecate

cu

grecesci. Virg. Georg. II. 380 etc. Bâ Liber cu Libera se
identifica cu Dionisia
şi Persephone la Grec: Preller p, 432—445,
:(59) Virg. Georg. 1. 393. Bacho dicemus honorem carmini
bus patriis, lancesque et liba feremus, et ductus eotum stabit sacer hircus ad aram,
pinguaque

exia, etc.

- (60) Paulă p. 319. Sacrima âppellabant mustum, quod Libera
sacrificabant pro
vineis et vasis, ct ipso vino conservandis,
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și “mustilă se sânţiait prin sacrificis- propr
ie! și oferiniăe:! așa! la! “pugt
suiea şi prepaiarea vinului (61), și: se
cântată: versuri, intript
îtir i
“In

timpulii culesului Phalus sati fascinum,
'cum!'s'ă niibită în Italia:
la sate; se purta pe carii cu solem
nitate! religios di sati în Sată,

căci acela era simbolulii lui Liber cași
dei de generare bărbătâscă (62);
“Sărbătorea” culesului - Sa” susținută!
și în timpul creștinisniuliăi;
pentrucă 'era' în legătură cu petre
,
ari
ceri multe,
ii
nt ai

IN OcroxnnE PÂNA

LA FEOROARIE.

Pachanalia

n,

NI

o

a

.

aa

Cultură +mitice șiș -fanatice de origi
ne străină pătrunseră, prin Italia,

și Roma

de loviră uvitii religiunca. romană
„de statii. „n, timpulii mai

vechiii puterea „Statului opria -astii
-feliii de culturi . superstiţiese, „dar,
mai târqiii “Chiar și. beliducii și împăr
ații întroduseră.. cultură străine,
cară ati slăbit imperiulii romanii.
.
ii
Pia
sui
In răsboiul cu Veji, an. R. 327. anl.
Ge. 127, a, veniti invasiune,
de profeţii și de culturi străine, și
atunci, senatul .a. decisă, „că nu
se potii, venera. decâtă deii. naţionali
romani, și nu pâtefi altă, it,
decâtii celii vechiii, și acestă decisiun
e s'a repeţitii adeseori (03).
„Așa cultă străinii a fostii și ali
luă

“căci Bachus nu e altulii decât

după ritulii gecescli,

Bakhos, predicatul

carele în multe e identici cu Liber
(61) Varro

Bachus,

lui| ; Dionysos,

Pater ală Romaniloriă (64), și

la Non. Mare. p. 59.

homines rusticos in Yindemia incon
dita cantare, sarcinatrices in machines. Pauli
p. 349. Sulfimenta dicebant quae facic
bant
ex faba milioque molito mulso spars
o. Ea diis eo tempore dabantur,: quo
uvae
caleatae prelo

premebantur,
Ia
ARICI
(62) Dela fascinum se numesc
versurile fescenine ce se cânt
a
la:
culest
i şi
la nuntă. pline de glume și
satire: Preller p.:407, 4. Hartu
ng IL. 135,.
(63) Liviă XXXIX. 16. &, Quoti
es hoc: patrum;- maiorumgque
actate negotium
est magis

tratibus datum, ut sacra externa fieri
vetarent? ..., vaticinos; libros
comh

conquirerent
more

Romano

urerentque ? omnem
abolerenţ?

(64) Horat. Flac. L. 1. Oa. XVIII,
Quis

disciplinam

sacrificandi - praeter

non te potius Bache

n.

quam
e

Pater, Îli nu-i
mosce Liber in L. II. od. 12.92,
Od. 16. 7. 0d; 19. 7. Preller Gr.
Myth.-[.: 523,
predicalulă Bakhos, Bakhe bakhos.
Daca

26,
cultuliă; lui Bachus a veniti. preste. Italia și Roma, ca o sistemă n6uă
de religiune, ce a..loșită .și. moralitatea familiară,și cea publică.
Forma, fostii, a. misterielorii grecesci, dar nu a celor, simpleși
curate, recunoscute
onorea
cum

lui, .ci.în

și în, Grecia,

precum

erai Eleusinele attice în:

forma, unei, superstițiuni fanatice

se afla și în: Atena

pe

timpulii răsboiului

și nemorale, pre-

peloponesii, și acâstă

formă, cași religiune secretă a. străbătută în Italia, mai aleșă în părțile grecisate și în Etruria, apoi în Roma.

Afară de cultulii huă..Bachus, cași qeii de vii și de culesti (cum e
Liber Pater) sa formati altul mistericăă şi fanatici, în care sa veneratii eli cași feciorulii Semele, unii simbolii ală vieţei naturei,
cărea periodice“ aduși se 'veştejesce, acuși reînviă.

CL

"Sărbătorile: în“onâreai luă” Sati: numiti în genere Bachanalia
inaini; și: 'servieiulii” divină secretă

s'a ținutii mai alesii noptea

muieri, “în iritațiunea cea “mai mare
până

ce statulii a trebuitii

la Roși prin

sensuală, cu totă publicitatea,

pentru : scandulele

“mari,

ca să pășâscă

în contra Bachahalielorii la an. 186.

ant. Cr. (65). Bachanalia întru,

începută

anii,

stati ținutit da trei

se “mulțumâscă

ori

deului de vinii,

rea: "puterii viței, sub nume

pe
îcrna,

speciali

tămna, la culesă,
ca să

cu întristare

pentru

adormi-

de brumalia şi primă-raru,

cu

bucură, petitru reînvierea” puterii lui (66), iară mai târqiti stati -ţinutii-de cinci oră in totă: luna.
aa:
tă
i: Inceputulii: cultului "la Romani nu a fostii aşa spureatii, pentrucă
miau

piu

.

i.

.

(65) Liv. XXIX..15. 6. Bachanalia tota iam pridem [talia «et nunc per urbem
etiam

multis; locis esse.non

fama

modo

accepisse vos,

lulatibusque nocturnis, qui perronant tota urbe. certum
::(66), Bachanalia'la

Greci

Dionysia,

cu

nuimne
- uenerală..

attice sati. mici, sat lierene s'au ţinulu după culesulă
în, Decembre. Strătârea, trieretică și liknita, după
pruncă

sed crepitibus etiam

În specie, : Dionisiele

de viă în Grecia catra, şi

cognuinele: lui Dionysos

noi 'născutii şi în,legănii, în diua. cea nai mică a anului și când

lumina, credendu-se, că în
identică cu Brumalia

totă anul

la Romani,

se nasce

de

u-,

habeo. Preller p. 716.

noii,

ca

cresce

şi actstă strbătâre e

ca ună sinbolă a reînoiril anuale, a noi năs-

cutulut pruncii, Lenăcle, încheiarea culesului în lanuariă; Anteslăria cu: începutul: răsăririi. foriloră.. Preler, Gr. M.
nen p. ti2.

1.

538. 542.

Vollmer Myth. aller Natio-
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a

imi

“se primiaii

'nuniatiminiert
nurai

:
:
și neincetatii*s'ait

Aink aa
ii UA
ae
muieri, după
ce! cata
sati reținulii
10 Nat
dile: dăld: riul
Bărbaţi
ii
ea
ee cata bai a
spălată ; primirea. ăfostii numai :diuă, 'și' în''di-de

sărbătore și mateonele “erati - preoteselg cultului, ! dat Către capătă
Sai primită și bărbaţi, sânţirile stati “ţinuitit noptea,” şi de inci oră
pe lună,

în legătură

: Cultulii acesti

cu ospătări.

orgiasticii: a

Si cae

fostii

a

acopertimintilti

Ta ta na
desfrânărilorii

nemorale; și cel ce nu vrea a se întroduce îi cultă, îl ră pia în
mijloculii unei. musice “fantastice și unui: sgomotii: Sia “duceaii! lă
“Orgiasmii. “Maierile umblaiă noplea în îmbrăcămîntulti Menadelorti,

Bachantinelorii, adecă a dinelorii ce se fină de" suita li! Bachi ci
părul despletitii” și cu făclii aprinse pe fermii Tibruli, iară Dărbă
ţi depravaţă săriaii și danţaii. Păcaiuli ! nici-odată'e
î/ay 'spiircată
și mai

grozavii 'decâtii când

Acestii

cultii a influințatii,

oneste în Roma

tei
wta
mască 'xeligiunii
și 'Săniţiriti
tere
deși jună și "fete din” fătbiilicle' cele iat

e:sub

se întroduceaii în cultii

fără scirea. părinților, și

după tineri era vânat
formală, ci să Ă înșele şi ducă acolo.. P.
Aebutiii, unii june din familiă. onestă,. ajungondă în astii-felii de societate

stricată,

și apoi

spuindu-le

tote

mamei

și miătușei, acestea

ară-

tară (puterii statului, “care Teândit investigație, ha| aa, „186 ant. G,
Romă,

supărată! pentru

introdusii

demoralisareai” ibiza pe "aceia ' ct! stati
în cult numar! din' credință în (6ităte, i- a închisă, iară pe

“cei mal “mulți, “cari aii luati parte la desfrânări, “ia ucisii Ta acestii anii s'a adusi senatu-„consultă, adecă zea,! că Bachanaliă Sa
5
altarele

vechi cari“ Sai

culesii (67).
Ă

rodicatti tur Mae ca. i „de vit şi de
«
BE
tteetteat na ftoei

e

j

agitau
prea
ei
tgteea
Dar șiicultuliiîn către ţ altarele vechi
s'a, iertati sub. doit"
să se facă arătare pretorelui, și senalulii să întărâscă, mai departe

(67) Varro la Non. Mare. p. 112. Confluit tmulicrum tota Roma, quae
noctu
fieri initia solita etiam nunc finea fax indicat. Mommsen Inser:" N. 2477, Libero
Patri sacerdotes Orgiophantae. Senatu Consultă : Ut omnia Bachanalia Roma
primum 'deinde per totam Italiam dirucrunt extra, quam

aut siguum consectatum est: Preller: p. 718.:

si qua ibi, velustă
>
ara

i
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ca “umai! doi bărbaţi și trei femei
Viciul, divină, Și
; în fine, preoții, de

potă

de-odată lua parte la ser=cultă ai. fostii, opriţi. Lupta, se-

natului a .ţinutii până la an.; 181 ant, Cr,
pentru . nimicirea Bachanalielorii, în prejuruliă Tarentului: și Apulie
i, și asti-felii a trebuită
să se apere religiunea națională.
i
Si

„„Fiindii însă poporulii . fanatisatiă bentr
a colturi străine, și prin acoste. :ajungândă,; ;de a: fi uneltă bună, pentru
, stăpâniă săi, aceștia .aiă

întrebuințată, Chiarii, păcatele în contra religi
unii „naţionale , de stată
ca.;cu culturi străine să îmbete pe poporii și. să-lii
„supună ; din. acestă, motivă, beliducii și împărații își luati de
idealii pe: Bachii dela
Indi,. cași. învingători : ȘI. debelatorii, de
lume; . Iuliii, Cesare

ună. cultă „NOI. de.a
rola, lu „Bachii

lui, ; Bachii, din Armenia;

triumătorulăi, Septimii

Îl

0

ee

ELA PE

a

pui
Ia

a

,

,

ii

în; Roma

|

îi oeriiena

Pe

a
-: DE

Antoniii s'a pusii în

Severii a "Tundatii

unii, templu; ventru, Bachi(68).

a adusii

„Brumalia,
ş

.

e
îi

„.

DTP

„ÎN. onrea luă Bachii identici „cu Liber
Pater. la Romani Sa ţimută, în; decurs sulă lui, Decembre. o sărbătâre
. numită Brumalia, și
fi indii.„9.o parte din Bachanalia,, Sa serbatii
cu desfrânărăși excese.
Cand s'a oprită, Bachanalia, a -încetatii
și. Brumalia, și a începutii, a
se restitui. cultulii lui Liber, Pater, în curăţenia
şi nevinovăția, sa originală, .ca, a unui .deii de culesii, de vinii
şi de petrecere și în loculii, Bachanalieloriă ail reîntrată Liberalia.
Dies, Brumalis (diua brumală) în decursulii
luncă, lut Decembre a

fostii sărbătore

specială, și la Romani a însemnatii diua
„cea mai
șcurtă, ÎN; „ani, adecă solstiţiulă de iarnă,
carele. până la Iuliti. Cesare,

(65) Viza. Ea. Y.

29. “Daphais

et Arnenias

curru

subiungere

ligres instituit,

Daphnis thiasos inducere Bachi, Servius :
Hoc aperte ad Caesarem pertinet,
quem constat, „Brimum sacra Liberi Patris transt
ulisse Romam. Dio Cas. LXXVI,
16, Val. Max, a. 6. 6, Pliniă H, N, VIIL. 2.
2, Preller p. 719,
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sa credutii. a fi.în 25 Dec.. şi de atunci
pe 21 Dec 69.

s'a stabilită astronomice
pl

IN DECEMBRE. .

-,

Compitalia.

“După larii familia

saii domestici (veql. Laralia)

ai fostă de în-

semnătate și Lares Compitales,. carii s'aii privită
și de, lară publică.
Acești lari _compitali aii domnit peste „compi
ta adecă „drumurile
crucișe saii punctele pe. unde trecii mai . multe
. „drumuri, „Și „peste

partea de orașă sati de satii ce s'a [inutii- de compit
a, cași, unii: suburbiii. Compita sunt și edificii cu:transene Și
capele, rădieate, pe
punctele „Cu căi crucișe. 'Toţi Vecinii aveaii datina,
de ase. aduna
la ună compitii, ca aci să se sfătuiascii „Pentru cause.
comune de ale acelui sububiă, şi aci să țină petrecerile de sărbăt
ori.(70).«,
„Lariă compitali,

la compite

av enii capelele, lori,

eași 'nisce ; :Sacra-

rie a locnitorilorii, a vecinilorii ce se ţineaii de
drumurile _CTUCIȘE,
și „pentru acâsta acești, lari sunt totii-dea-una şi
lară drumari Ceales);
ei sunt fraţi și sunt pruncii lui Mereuriii, cu Lara,
(71).
n
Cultui

compitalilorii Va,

introdusă regele

ali

Serviu Talliu,

unii. fii

Lariloră, Eli a împărţit Roma în vicuri (vicus,
formă. de suburbiii) şi a fundatii lariloră o capelă pentru „toți
vecinii (din vicus),
adecă cel, ce s'aii ținută de unii Vicus, zidită
pe. compitulii . celă
IEI

|

e

a

E

Da

i

e

aa

IN

pa

TI

a

tutti

e

(69). Bruma, a, însemnată a).diua cea mat „Scurtă
în ană,b), iarna; Dict.. Lat,
de M. L.. , Kreuszler, Dionysos. a avută ună predica
tă şi Bromios, celă- -ce, face

larma, Preller Gr. Myth, L. 328, Dict. Grec. Rost p.
208. dar Brumalis nu purcede de aci. Dies Brumalis concade cu Bachu triericu
și lihnitu la Greci. Veqi

Bachanalia nota. 66.

(70) Ubi plures viae

-

a

competunt, Varro la Non.

Mare, p. 9.

de edificiă: compitum

refecerunt, Gruter

sua fecerunt. Mommsen

În. N, nr. 150£. Preller p. 492.

(71)

iară cu înţelesă

p. 107. 1. compitum a solo pecunia
!

Varro L.L. 35, Compitalia dies atributus Laribus, ut alibi;
ideo ubi viae
i

competunt

tum in compitis sacrificatur. Ovid F. 11, 613. fitque gravis,
geminosque paris qui compila servant et vigilant nostra
semper in Urbe lares,
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măi de. aprpe; şi a introdusii' sărbătorea: compitalia

riloră compitali.
La

compitalia

Mei
sa

sa ținutii de acelă
Sclavii ajutaii

în onrea la-

dată

unii sacrifi cit comunii;

vicii și "46 capela comună,

fie-care

casă ce

şi-a adusii turta sa.

acelora,

cari aduceaii , sacriticiulă,cași când larii ar
multă pe sclavi. Acâstăi datină se vede a purcede
din timpuli mai „vechii și feiicită, când sclavi sletenii
, mai aprope "de faiubi ma:

milă,

lucrati la olaltă campului, șşi jincati cu stăpânii la olaltii
săr-

bătoril6-” agronomice ; iară

unii

credii

că datina

“pureede

de la 5.

Tulliu 'fiuli sclav ci, regele celă buni și amiculii omenii
nii, carele în

instituţiunile sale s'a" înduratii spre sclavi.

n

a

“Dilele compitalieloriă: ce se țineaă în Decembre,
ci să: concepeâii' adecă

nu cint Slative

se determinati în fie-care anii, și de regulă

se 'țineaii între saturnalia, 'saiidupă actsta, aidecă
între > 17-24 Decembre (72); mr
'
EDatinele: de la Corina canta în! sine așa ceva,
ce se refer6ză' la saci ificiulii de Gmeiă. Poporuli punea nptea
Lariloră nisce
obiecte anume : ghieme (pilae) și păpuși (maniae)
de lână, anunie
le spinzuraă la: compite ' sati pe porțile şi ușile Cisei;
iară în casă

saerificaii 'Jarilorii capete de 'maciă saăi de ai, și
de

totii felul atate

câți “membri” eraăă în “familiă; capii pentru capă. “Acâstă
“datină se
aduce în referință cu acea tradițiune, că Tarquiniă celii
răi, a sacrificatii Lariloră: şi Maniei,

Brută celii buni a opiitii

tina de a da

mamei

loră pe

sacrificarea

acestă

de copii,

ghieme și cele--lalte(73).

timpi,

Prin aceste la compitalia se

alătură
și idea despre" cei morţi, în a cărorii memoriă
erucişe se sacri ica și porcii și altele
,

(72)
mano

pat

”

.

indatinate

Quiritibus

compitalia, erunt.

:

Quando: concepta

,

e,

:

publicări: : Die non0,. populo TOfuerunt,

Mare, p.. 238. suspendunt Laribus

reticula ac strophia.

pe drumurile

la, morţi (7: 4).

”

Gell. în Noct. art: a susțină formula

(73) Varro la Non,

copii, iară

și a introdusă da-

nefas.

manias,

molles, pilas

.

(74) Propert. IV, 1. 23. „parva Ssaginati lustrahant compita porci. Charis I. 13.
Compitalia,

id est ubi cos

qui peregre moriuntur

Parentatium= pomana, ME

count,

parentarium

dicitur.
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Afară

de

datina

acâsta,

Compitalia

erati o săhătâre

de bucuriă

şi petrecere, adunându-se și 'ospătându-se mulţi (75) şi se ţineaii ludi
eompitalici pe compita,

unde

cra „ela

publică a „Xieului (76)...

* Fiindui-ci "democraţia. abusa de adinările compiielorii, Angustii, împăratuli” a întrodusti

în vicură! și conpite ordine polijial, şi. denumind ivicorum. magistris pe aceștia i-a pusti de capi
răspundători
ai “vicurilori Prin acâsta Şi compitalia :Și Iadiă compitaliei
Sail. regli, iră între venerarea lariloră compitali s'a demandat
ii ca larii să se încunune șiȘI magistraţii să porte grijă de S&rbătGrea lori (7
7.

:
ate

.pr

i

e

îi i

îi

N

Dia '

tome IDURILĂ,

Saer a Taul

EN)
„i

ia fa

tir

PE

Idea dreptului și â “credinţei ( des) sta “căltivatii prin institutul
preoție fețiul, e erai în legătură + cu cltulii ir Diespiter (Dius
Fidius). * Taliu și Nur
aii şânțili "Regia și “Ar (o culme). capitolina,

cu prevalință, cultului ui Diespiter, tata huminei ceresci.
“In Regia ŞI în Arx s'a “sacriticatii la "Cal6nde, Noie şi Iduri.
Lui
Diespiter'ssa sacrificată la Iduri, adecă în mijloculă unei de ti ori
pe'anii; sacrificiele Sati numită
<sacta “Idulias şi ali statii cate din
o 6ie numită <ldulis ovis» sacrificată” "de flamen' dialis, şi după
a-

ceea s'a ţinutii procesiune de espiare de la Regia
până la Arx Capitolina (78).

peste via sacra

Ta
(75) Ammianu M. XXVIIL. £. 29, videre licet per fera et compitaet plateas et
conventicula circulos multos collectos.
(76) Horat. Ep. 1. 1. 49. Quis circum pagos et circum

compita pugnat, magna

coronari contemnat Olympia ? Virg. Georg. II. 382. Et veteres ineunt proscenia
ludi praemiaque ingeniis pagos et compita circum. Referinţă la ludi scenic.
(77) Sveton

in Octav. 31. Horat. Sat. IL. 3. 281. Preller 492--495, Hartung |. 61.
p. 104. Idulis ovis dicebatur, quae omnibus Idibus lovi mactabaL.[. V, 47. quae sacra, guotquot mensibus feruntur în Arcem. Fest..

(78) Paulă
tur. Varro

p. 290. Sacram

Vian,

couficiendorum

causa.

quod co

itinere

utantur sacerdotes

idulium

sacrorum

Ovid. F.1. 55, Vindicatu Avronias Junonis cura kalendas,
Idibus alba Iovi grandior agna cadit. Preller p. 179.
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Steuiitork. imptriteat,

Jupiter cu predicatul Cabpi
tolinus a fostii representantele
cehă maă
n
înaltă ali

majestăţii și suveranităţii popo
rului și statului romanii. În
.
periodulă împăraţilorii roma
ni, împ&ratulă, cași capu
lă statului romană, a ajunsă de a fi „Vene
ratii aci pe capitol, Și astii
-felii cele
religiose ai
începutit

de. stati.

|

de, a se amesteca

cu cele. politice, în religiunea

|

"Pentru împăratulti, afară
de 3 Januari la, Vota, s'aii
i făcută sacrificii și rugăciuni pe capit
oliă, „la diua nascerii, la diua
intrării în
imperii, și la alte ocasiună ;
Arareon :de voiă bună și
din inimă ;

ci din mandate aspre (79). ..
„ Vestibululii

templului

luă. apiter

ecapitoliniă : s'a umpluti de statuele înipăraţilorăi Și. Domiţianii
a demandată. că numai statue
de
aurii și de argintă să se pună
în vestibulăi, iară, “Traiani „a iertată și
de aramă,

și a restaurati

i cultul lui Jupitei capitoli
ni cași
deii de imperii. In acestă modi
i și Aureliii și Deocleţi ianii a
creduli
dea
pute susține religiunea de. Statii
romană păgână,

ce era. în deca-

diniă, parie în contra, culturiloră
Străine cu demoralisări,
contra progresului ereștinismului (80)
pe

ul

Bu

(79) Sveton.

Pa

.

,

:

.

.
ai

Ea

.

;
:

.

Paihi

t

pai
.
sii

in Octav. 59, Calig. 5. Tiber. 38.
Pliniă Panegir;

piscu Prob, 12. Preller p. 213,
(80) A. Vogel, Der Kaiser
p. 49.. Preller, p. 214,

Deocletian.
a

Gotha

parte, în

53, Flaviu

Vo:

1837, p. 23. Eckhel D.N.
a
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„Culturile; deităţilorii așa..la. Greci, precum
la; 'Romani,. eraii în. legăttură cu ludii (jocurile). publică cași 0
parte: esenţială a: relitoii
romane

de statii. Ludii ati. fostii votivi, dacă s'âii
votată numai penși ai fostii stati sanii :annui (stătători sait
anu-

tru :atare ocasiune,

ali) sati ordinari, 'daca 's'aiă; votatii; ea .în fis:ca
re anii 'să' se repeț&scă,: și în casulii acesta s'aiă : însemnată
- și” în 'calendariă: qilele

-ludiloră,

3.

REL

IE

DEI Dai

a

: Ludiă: publici sati votatii, când
mâscă

mânia

ai

atat

era p.'€. ciuma, ca: să i;se moleo=

deilorii, saii când

pea 'răsboiulii, ca deii

era periclu pentru' statii: şi ise încesă. ajute : Romanilorii, iși--după' învingere:
se

țineaii. ca :semnii.de mulțumită. Aceste voturi; stati
făculă în 14'Ia

nuariii prin consulii aleși și s'a publicatii,
prin: Pontificele “Maxim,
după formule anumite spre binele țărei: (pro
salute reipublicae); iară

dela

Iuliii

Cesare

torului. (pro

în Roma,
bătaiă

încâce s'a făcută volură și spre binel
e domnisalute principis) în 3 lanuariăi. : Când s'a:
făcută: -votulti

prin consulii sai

prin beliduce, —

mai marii. statului, sai în câmpul de

banii de lipsă pentru

ținerea ludilorii se de-

deaii din tesaurariatuliă statului, 'sai din prada
dela inimică.
„Ludi. publici, sai împărțitii în gener
e

în :

at

pate]

2. -Circensi, cară 'aii stati din cursă cu, carăle
. și cu caii, precum
din luptă gimnică în circii, de unde se și numes
cii circensi, și s'aii

jinutii încă pe .timpuliă regilori,

.

,

sii

Piata

; DB. Scenici, cară aii fostii cepresentațiună
teatrale. de mai multe
„Teluri, și s'aă ţinută în teatru, Când s'aă
ținut circensi și scenici,
S'aii inceputii

cu

scenică,

ÎI

IRA

II

Ra

a
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C. Gladiatorii, cară ati stată din lupta cu spada (gladius), la începutii dați numai din partea privaţilorii, mai târdiii introduşi
prin
statii între ei publici, și s'aă ţinută în amfiteatru.
D. Gimnici şi Musici, aceia pentru de a-și arăta virtutea bărbătescă adecă tăria, aceștia de a arăta perfecțiunea în musică.
Sunt
introduși de Augustiă

după, „moda

grecă

pentru

tium, și s'a ținută în civcii,"

învingerea

dela Ak-

E. Amfiteatrali, cari aă fostii, e luptă cu animale sălbate
ce, și
S'aii ținută în amfiteatru,
„iF. Naumachia,
ună răsboiii cu hintrile pe -apă saii în amfiteatru
:straformatii spre: acestii. seopii, sati pe apă liberă.
-:
= Cu. aranjarea hudiloriă în timpalii 'republicii ati . fostii însărei
nați
«consulii, iară dela an. 794.ant. Cr.:aiă fostii Aedilik,: sub presidiu
lii
-magistrațiloră -mai “înalți. Augustiă 'i-a îneredinţatii pretoriloră
urbani
și în ajutorul acestora: s'aii denumitii Consules: şi questo
res ludorum. Ba și împărații înșiși s'a îngrijită de ludii publici
cu spese

mati, și pentru ținerea lori, s'aii instituit la
«curator ludorum». :

:,

a

curte - direggătoria

de

a

|
i-a plăcutii ludiă publică și i-a pofliti adeseori; de
altă
parte împărații ait' aflată, că sunt buni 'și.de o
instituțiune politică,. pentru-că;. ocupaiă poporul cu ludi și îi retrăge
aii dela fapte
politice... Statulit nu mai: joia cu spesele mată pentru.
ludi,; și din a«» Poporului

cestă.. causă - spesaii îngrijitorii, dar aveaii dreptulit să -câră taxă
de
intrare, dela .poporii saii .persâne private, . căpătaii concesiune
săi dee
«udă :(editores: ludi) pentru taxa de > intrare (1).
în.

t,

pi

Fe

A. Ludi

Circeuses.

.

Ludii de cireii s'aii îîncepulii cu saciificiii pentru - Jupiter; “Ta ludii
'săcri pentru ! Jupiter”
a ' fostii și ospăture sucrificială (vegi Epuluru
'Jovis) pentru care la: ân. 196, s'a instituită trium viii mai târg
septemvirii

epulones.

Alii treilea actii a fostii pompa, adecă proce'siunea 'solemnă dela Capitoliă la circul Maximii, carele
avea 'posiPe

(1) W. Koner, Das Leben

der Rimer

p. 676.
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țiunea. ca, deii, capitolint sii privescă de. susăi, în circi,; la ludii cir.
censi cași pot ală patrule. ; Descrierea „pompei. și: eisenslori
urmeză aci.,

a

Procesiunea

pleca

|
din Capitoliă

,

,

i
peste foriă, Velabru, forulă
|
boariii,

la circulă mai mare, și se forma în .on6rea qeiloră căpitolini, cași
când,ar petrece pe acestia în circă. In frunte mergeaii pruncii pa-,
biciloră pe cai și pe 'josă, în, şirii și în clase, și €X representaii,
flGrea şi tăria sucrescinţii, junimii. romane; ceia-lalți călăreți, apoi.
carăle cu 2 și 4 cai alăturea. (biga, (puadriga), mânatede cociariiă
(auriga, sai
diatorii,

agitătorii). Acuma urmaii pumnătorii, luptătorii și gla=,
numiţi luptători de luptă, uşoră și grea, îmbrăcaţi în tunică,

și încinși cu brăciri. După aceștia pășaii Săltătorii (Ludiones) (2) în,
trei, clase, cei crescuți, cei îmbărbiți. și pruncii, și de, aceștia se ţi-.
neaii și musicanţii cu flaute (fluere) și cu cithare.: Săltătoriă, erati
îmbrăcați în vestminte violete, cu brâne de, metală și: spade late,
cu lănci scurte, iară bărbaţii aveaii "coifuri cu chitușe,de pene. pe,
capii, și îmbrăcămintulii corespundea. salturilorii belicose,. și fie-care.
clasă avea

pre săltătornlii -săii. Săltătoriloră le urma. trupa glumitori-,
cea ; nisce silvani, fauni,: satiri și 'schimosiţi. în!

lori, comedianţilorii

totii, modulii,
urmă
„A

venia

măimuţaii. pe săltători în fig
corulii mare

de

de. batjocură, şi:-pe

musică.

m

doua partea pompei. a, fostii, proceziunea „de: .sacrificiă, adecă

preoțimea -cu. cele sacre,și anume : purtătorii vaselorii
de afumare;
afumândiă neincetații pe drumii, purtătorii “vaselorii”de aurii și de;
argintii sânțite pentru

ceultulii divină, purtătorii ieoneloriă: (idoliloriă).

deiloriă ; fie-carea..iconă: era urnată

de colegiulii preoţescii ali qeu=

lu ă, și purtătorii emblemelorii și:simbolelorii-sacre, asemenea cu preo=

ţii qeului.. Iconele se -purtaii în fercula (paturi, scaune) pe umeri (3);
iară

emblemeleși simbolele
:p, e. fulger
lui,
ulii
Jupiter

etc: se pur=

taii.în teusae, ce erai cară scumpe, înzestrate, cu argintii și osii de
(2) Jucători, Tânzer. Festp. 29. Dionys. II. 71. Non. Marc. p.: 530.
|
(5). Fercula Sunt pulpita, in quibus deorum simulacra „reponebantur, : huius-,
modi simulăera deorum ferebantur. Cic. de Off. 1. 3%, 131. Hartung. 1. 168,,
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Rene
elefaniit şi închise cu! perdele să! iu
vadă nirieii6; ndiuntetr (£. A

câtă

parte de: procăsitine': sei considera.
de suita deitățilori “cajito-

line, și celealalte delta se „ Considerati
de , Pelrecătorele: celoră "cerege Pi
a,
tt,
“A: treia” părte :a pompei:a: fostă

procesiunea

de statii, încependii

cu'icona! domnitorului, Când. ferculele
și tonsele se scoteai din saciariele' loră,' țrebuinii să vină! și: tote
demnităţile de religiune și de

stati,

și'-adeseori.. Și “domhitorulii

”:Divegătorulă
mată : 'și în

însăreinatii

togă purpureă

în 'vesunîntii de

cu! aranjarea

triumfătorii.

circensilorii,

în tunică pal-

'Slândiă: în' carii, linea“ sceptrul

cu- vultu-

rulă' din osii de: elefanti, și altă diregătorti
ținea o cunuhă de aurii

cu petre: "scumpe, “Caruliă- ora încungiuratiă'
de jjuni în Vesminte! albe,
Și 'apor urmati: ostașii statului,
adeseori: mat multe mii de Omeni.

“Procesiuriea” “întrâgă intrâhdă

prin

bliculi:'o- primia: stânqă- și bătendiă
ri,

iară

procesiunea

irecea peste

sacrariulă- unei deități, anume
și “ludii! circensă, pe,

portai principală în: circă, puîn: palme

între strigări de bucu-

mela ' din

urmă,

acelei. pentru

și apoi

stetea

la

carea cra sărbătorea

la sacrariulă lut Consus când'a
fostii Consua-"

lia,—-la'ală Magnei: Mater când 'ă.
fostii ludi megalenses elc.,și aci
preoții și! magistrații aduceaii: sacrificii,
și pe urmă se începeaă lu-

diă cireensi.
i
. Cireuri'aă fostii 'mar multe și' celă
mai mare. s'a numitit Circus

Maximus, 'edificatii de regele 'Tarquiniăi
'Priscii între “munții Palatinii

Și. “AYentină, Și s'a îmmăritii Și .
înzestratii d6 mai mulţi împărați
. -Acestii: circ a fosti: cu mai "mult
e caturi adecă contignaţiuni
(moe_.

„niana) și ide '21,000 de

urme

de

lungă, 400 “de

timpii cu 480,000 .de- locuri de
șădutii.

Ali

doilea

lati, și într'ună
circii 'a fosti ală

lui: Flaminiăi, : pe praturile flaminie,
alti treilea ală lui Caligula în gră-

dina Avripinei,. și: altulii ală lui Nero
ne.

14)

Cursuliă.

răușulii

a avutii

(4) Tensa,

cu

De ludii circensi s'aii ținutii:

carăle, care: a fostă cu dou
tunică

scurtă

Și

curea

legată

vehiculum argenteuim, quo exuviae
deorum

ro ți și ușore. : Căstrinsii

pe

trupii,

pi-

ludis circensibus in cir-

cum: ad: pulvinar” vehebantur: Fest, p 155,
Dionys. Hal. A
5. Grat. Faliseu 534

72. Svet. in Vesp.

87
ciorele'și mânile

îmbrăcate în! tricot, “și cuţit lă sine ca' în“'cast

de lipsă: să taie funile de 'pe' cai. Cursulii a fostă: de: regu
lă cu 2—
4 cai, și arareori'cu 7;. de: o-dată cureaii patru car
ă și care ajungea mai curândii.la meta,:era învingătorii. O” înc
ungiurare s'a
numiti curiculii, și a' ţinută'25 de: minute; 7 încunjură
ri se Ghema:
missus, şi încâtă se făceaii câte -10:24;ide: missurt pe di,
cursul
a ținutii qiua întregă.' Incă pe -timpulii republicei Sati form
atii doue
partide (factiones) în circă, și fie-carea la unii misi a dati câte
i
doue

cară de

cursii, iară 'cărăușulii unuia

era în albă,

de aci a fostii faclio clbata și. russatu,
„Sub

timpul

altuia in You, și

tu

împăraţilor: s'a formatii.a: treia: și a patra: facțiune

prasiza (verde) și venele: (vânătă); sub 'Dorăiţiană a cin
ceași a ş6sea, cea curea și purpurea, şi parlidele încă! purlaii acea colo
:
re.: 0). Cursulă cu caii, 'când':călării. se întreceaii ca: să aju
ngă Îa

metă.. Călariulii şedea pe calulii din stinga, și: mat avea, 2 —- 3"c
aă
legaţi, saii stetea pe doi cai, :și în cursulă | ripede sărea,! “pe cei
a

lalţi.— Ludii gimnici sunt iii

i

c) Cursătorii, cei ce alergaii pe piciore la metă,

Tri
+:

d) Pumnătoriă,. (Pugiles) 'cer: ce se luptat în "pumni
nușe

împlute

cu plumbi.

.

bir:
având mâ-

ii

e): Luptătorii, cei ce se îmbrăţișaii ca să se trântescă uniă pe alţii

la pămîntă (5).

mi,

pi

B: Ludii scenici, !

Ludii scenică se dedâaii în teatru. A fostii. 'o; ciumă, “şi peiniru-e
ca
să se: domolâscă s'a introdusii luai scenici. La începutii: alt”
fostii

chiămaţi din: Etruria, săltătorii ceară: ati săltati după ' flueriă, fără
versuri : și mimică și făceaii sărituri frumose, după moda tuseică:
Junii romani aiă imitată acâsta și ai: compusă “versuri de glume și
satirice, ce le: rosteati ca în dialoguri, și astit-felii formându-se histrionii (eatealisti) sati produsă 'cu versuri bine scandale, cu musică
4

artificiosă și

cu gesticulațiuni corespundătăre.

(5) Preller p. 129. Hartung 1. 66. Koner p. 501. 675

288
a ra

„După câți-va ani Liviă Andronică a îndrăsnită ca:în ocult: satiTel, să aducă

pe,scenă o istorioră dramatică, și atunci poetulă
făcea. și pe: teatralistăă,și pe cântăreții,și. fiindă
Liviii „mai; de multe
oră chiămatiă „Pe, scenă. și răgușită,. cu permisiunea
publicului a pusi

pe, unii

pruncii „lângă

pelrecă,

cântecul

s'a introdusă,

fluerașii. ca, să, „cânte,: și atunci. a pututii să

cu gesticulațiuni

ca lângă

jucători. să

mai bune ; și în acestii modiă
fiă și cântăreți. și joculă 'a de-

venită totii mai. artificiosii.
|
|
”. Creatorulii dramei romane a fostă Liviu Andronică,
căci elă pantomimei și cântecelorii petrecute cu flueriăi a adausă.
o fabulă, compusă

în dialoguri, și satira dramatică a prefăcut'o
într'untă. întregu. or-

ganiciă.. Următorii Naeviu,

romană, imitând
țilorii,. pe

scenă

Enniu, Plautu etc: aiă perfecționatii drama,

dramaturgia grâcă, așa încâtă pe timpul împăra-.
s'aii

produsii

representări

cu

tâtă

: Poeţii ati încetată

ponipa . teatrală.

de a păși în publici cu operele lorii, pentrucă
cu: încetulii s'aă formaţii teatraliștii de profesiune
mai alesii din sclavi

și libertini, împărțiți în trupe. La an. 194; ant. Cr: edifi
ciulă teatrali
a începutii a fi grandiosă,

și locurile „s'aii împărțit

după

clasele co-

tățenesci,- și după demnităţile: de statii. La an. 55 ant.
Cr. ss'a zidită

întâiulă

teatru de pâtră,

e

“Ludii scenică se
se aranjaii

dedeaii. cu ocasiuni, sai la sărbători. anumite; și
de cătră Acdilii plebei (6).
C. Ludii

„Luadiă. gladiatori „Sunt

sladiatori.

de. origine, dela. E trusci,

la cară ai. făcutii

o .parte, din ludi funehres, introduși, în locul. sacrifi
cielorii de Omeni,.

ce. se dedeati spre curățirea. păcatelorii , în memoria. repausa
ţilorii.
Serbareea .lorii, se crede a fi în legătură cu cultulii lui Saturni
i, pen-

inucă, lupta ladiatâre sa produsi mai întâiiă, la.
Saturnalia,

ce

„Poporuli - romanii fiindiă belicoșii, nu sa petrecutii din
destulii nu-

mai „cu ludii „Circensi. ei i-a. plăculii și jocuri” unde

omen6scă. - Primit ludi gladiatori s'aii introdusii: prin
(6) Preller p. 129. 199. Hartung. [. 166. Koner p. 700,
:

se. perde

vița

fraţii Marcii și.
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Decimă Brutii Îa an. 264 ant. Cr. în ondrea. iatălui: repausat
ii, şi
S'aii ținută pe forulii boarii. La an. 200 ant. Cr., la: îmmorm
întarea
lui M. Val. Laevinii cu 25, la an. 174, la a lui Flamină cu 74 de
gladiatori, și cu încetulii s'a mărită numărul lori, încâţ Ciceron
e
prin lex Tullia a: opritii serbarea 'nemărginită a. ludilor
ă : gladiatori,
iară Augustii împăratul la an. 92 a hotăritiă, că. numai:
cu învoirea
senatului și de două ori pe anti să se țină mai multă
cu 120 de

gladia
: Sub
tor
. împărați
i. i

mai târqii, Claudiii, Nerone, 'Domitianti
însă a crescutii numărul 'gladiatoriloră, -încât.cu grămad
a (catervalim) se luptaii și ucideaii unil pe alții, ba încă
și Traiani celă
mai bunii cu 10,000, de gladiatori a serbatii acești
ludi 123 de
dile după

învingerea

sa dela

Dunăre

asupra

Daciloră..:

..-.

"Gladiatorii învățat ludii în şcole susținute de comune sati
de întreprinqători, și pe urmă cei înv ățaţi se vindeaii saii închiria
tă spre
acestii scop.

Sub împărați. s'aii făculii scol6 împărătesci .pentru

gla-

diatori. Domitiană singură a fundatii patru șcâle mărețe numite
:
Ludus Dacicus, Gallicus, Magnus şi Matutinus,
Captivii din răsbâiele cu Galiy, Germanii, Sarmaţii, Dacii etc.
precum sclavii și: cei judecaţi. la: morte se înșiraii intră gladiatori,
:ba
și Romanii liberi, cară își mâncat averile; și unii se. vindeai
i . pe
sine întreprinqătorilorii. Gladiatorii ai fosti şi o. parte
de politică
rea a Romanilorii pentrucă conjuratorii și revoluționarii totti-dea-una
aflaii partidă între gladiatori, cari preste totii erait cei may stricaţi
Omeni,

exercitaţi în arme și gata a muri (7.

o

„D. Ludii amfiteatrali.

Amiiteatru a fostă unii locii de spectaculii, unde se țineati vâna=
turi asupra fârelori sălbatice sai se sumuţiati animalele unele asu:
pra altora. Une-ori venaturile sait ţinutii și în circă, și întroducerea
acestorii ludi e din an. 186 ant. Cr. Luptătorii cu animalele săl-

batice,

numiţi bestiarii, învăţat acâstă luptă -în școle anumite ; sati

cuptivii de răsboiti și cei judecaţi pe morte eraiă siliți, să
(7) Preller p. 482, Koner. p. 688. Hartung 1. 5i, 170,

Aarien, Mitol, 7

19

se

lupte
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cu ferele sălbatice. - Acești ludi eraii înfiorătoră,
tice flămânde
'se aruncati asupra .luptătoriloriă,

când

fârele sălba-

sati înarmați

sai și

fără armă, și publiculii romani hălosiide 'sânge se uita
cu plăcere
până

se'spintecaii luptătorii.

pa

.. Animalele sălbatice se âdunaii

din toti impeviulii

romani

și mai

alesii din Africa, și se aduceaii la Roma în numără fabulosi ; așa
Pompeiii a aranjatii 0. luptă cu 500 de lei, 18 elefanți, 410 de
alte animale furiose și sumuțate cu lovituri de ferit . înfocatii; iară
Augusti la an. 5 d. Cr..a aranjatii o luptă unde aii fostii și 36 de.
crocodili, și

Caligula

amfiteatru..se

aduceaii

ucideaii

una cu

400 de urși și atâte

adese-ori

mii

bestii. In

de captivi din răsboiăi,

de animale.

Adese-ori

alle

și. se

SI

se representaii 'scene

tradiţionale.și mitologice,

i
p. e. u-

nulă își ardea mâna în foci cași Muciu Scevola; altulii se ardea de
viă pe focii cași

Hercules în mitulii stă.

Sub

Titi-s'a făcut unii

amfiteatru cu 87 de mii de locuri (8).
E.

Naumachia.

- Unele amfiteatre
aii- fostii așa construite, încâtii arena, adecă locul de luptă, s'a pututii afanda în apă,

și pe acsta se ţinea răs-

boiii:cu luntrile . adecă
: Naumachia. Iuliu Cesare la an. 46 ant. Cr.
a ţinutii întâia naumachie: pe câmpul lui Marte cu două flote, în
cară
aii fostii: 1000 de ostași și 2000 de luntrași. Augustii la an.2:
ant. Cr, a edificată lingă horti Caesaris, aprope de: 'Tiber, uni loci:
mare cu pâlră, unde să se țină naumachia, și aci a representatiă
o luptă între Perși și Ateniâni pe 30 de luntri. Naumachia cea mai
mare a. fostii sub Claudiu la an. 52d. Cr. pe laculii Fucinii, unde
ai fostă 100 de ante

mulţi (9).

și în aptă

|

(8) Koner
i se vădă

|-cu 19, 009 de ostaşi,

au

perită

i

p. 698. In Dacia la Sarmisagetusa încă a fostă amfiteatru. Ruinele
şi adi la Grădişte sati Vărhely. Geschichte TFrajan's De. H. Francke

p. Î64.
(9) Koner p. 700
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IN SPECIE.
A. LUDIĂ ÎN'DILE ANUMITE.

ii

IN 8 TANUARIU,

e

re

S'aii ţinută ludii circensi în onorea domnitorului,
IN 22-—24. IANUARIU.

„Tadii

palatini,

ia

ge iau

"Livia soţia lui Augustii după mârtea lui a edificatii:
templu )pesitini

Divii Augustii

în Palatină.

De

cultulii acesta: s'aă “ținută ludi: pehuini

„ întroduși de ea şi' serbaţi în 22—24

lan, în tei dile (10).

IN 21.i PERUARI.

ara

Ludit genialici..

Intre genii s'aii veneratii şi geniii deiloră ; și la morminți
geniii
celorii morți, sub chipii de $erpe.
In onârea lorii s'aii ținut ludă „genialică la Ferialia în
21 Febr.
numită și genialia (11).
:

IN 27 FEBRUARIU

iii i

Equiria

La 27 Febr. s'aii dati
tâiulă „actiă

ladi Equiria

ală sărbătorii lui Marte

pe

t

iu
metl

câmpuli lui Maite, în-

în primăvară, La

începută ai

fostii numai cursti cu cai, mai târdiă și cu carăle,! 'cași
circensi(12),
(10) Pliniă H. Nat, XII. 19. 42, in Palati teinplo, quod fecerat
Divo Augusto
coniux Augusta, Dio Cass. LVL. 46 după Cal. Const. se începii
din 17 Ian. Prel-

ler p, 775.

(11) Feriale Capuanum,. pune pe 1, iară aL Const. pe,
a
ler p. 572.

|

şi “12 febr. Pre
A

(12) Varro L. L. VI. 13. Equiria ab equorum cursu co die. enim lidis,
curu
in Martio Campo. Preller p. 318,
e

IN î4 MARTIU.
aa

Euin

7

Equiria sta ţinut încă și în 14 Mabtii îi diua Mamuralielorii (13).

EĂ

19 MARII,

“Tudi minervini.

-

Domiţianii, carele s'a disti feciorulii Minervei, a sărbatii Quinquațriele -în 'vila-“sa.la muntele 'Albanii, și a, înființată

uni colegiii : ca-

rele
să aibă grijă:de sărbătore, de-venati, şi de ludii scenică,
gătură

cu;concursii „în -poesiă

„și retorică,

și învingătorulii

în lecăpăta

cununa de aură. Impăratulă Gordianii a instituitii ludii noi pentru
Minerva, de dre-ce elii. a rârihoitii” Nerohia, introduse de Nerone,
după cum erai ludii ciclică ai Greciloră (14).

iai

pei

pai

ii SIN

i

410

APRILE,

„Ludi Meg aleases,.

Di

Magna Mater a fostii venerată pe muntele Palatină, și a an. 20%
ant. Cr. i s'a întrodusă după. datina _grecă ludii megalensi, carii
S'aii începută în 4 Apr. și ati ținutii până și în 10. Apr., diua sărhătorei, când a fostii și lectisterniu. La an. 194 s'a hotărită ca să
se adauge circensiloră și ludii. scenică, și la 191, sânțindu-se templulă dinei, s'a înscenală opulă Pseodolus compusii de Plautii. Cir-

culă încă a serhati în .10.'Apr. pe M. M. ca deitate și de cireii (15),

(13) Rail. „Mafi. şi Vatican. Ovidiă F: L. 11. 519. Koner. p. 677.
(14) Svet.' Dunit. 4. 15. Dio LXVII. î. Lampridiu iri“ Gordian. 3; Tacita in
Neron. Ann. XIV. 20. Preller p. 204,
(15) Varro LL. VL. 15. Megalesia, dicta a graccis, qudă ex Tihris Syiltinis
arcessita ete. Liviu NĂXYI. 36. Preller. p. 4i8. Koner 678. Iartung. 1. 168.
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.
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Pia

19 'APRILE.

sit

Pe

tn

ie

Ludi Cereales,
«

n

diua

din

urmă

a Cerealielonti 12— 19 Aprile, în ondrea Ce-

rerii, s'aii dati ludi” : Cere ales: numiţi
aii fostii votivi pentrucă

și Cerealia. La începutii ludii
îi hotăra senatulii cu ocasiuni anumite, mai

târdiii ati. fostii .regulați :în totii: anulii (16).

SD

e

DI

N 19 aia.

“Tudi

ra

|

Liberales,

iati

“La Cerealia în 19 ) Aprile, s'a. venerată dimpreună, cu,„Ceres: şi
Liber și Libera, și ludii Cereali, dela numele acestori qei dinu urmă

S'aii numitii și Liberal (17),

, - .,

IN" 28.anna
Tdi

3 MAIU.

floiales.

oe

.

| După întâiul
Danii de pedepse

ritisboii. punicii,

doi Publicii. cași caii plebei din

ail instituită Ludi. Florales în onârea diner Flora,

La an. R.,516, aii fostă ludY votiv și dela, 58 1. (178. ant, Cr), anuali.

S'aii

începutii

în 28 Aprile, ȘI. ai ținută, până în 3 Mai

cu

ludi scenici. și circensi; diua din urmă, în Circulă Maini. Odată
în teatru, . „fetele aăi săltată, „cu. mimică Și gesticulațiuni destrânate,
și pentru acesta: Cato. celă virtuos a și afară. “In Cireii, se slobodiaii capre și iepuri cași animale din suita Flore, Şi se vena asupra loră, apoi se arunca

mazăre

și pasule

ce o culegeati cek să-

(16), Țacit. “Hist, IL. 55, Liviă, X. Li „ Mommsen C. I. L. Q 391, Preller p 434,

Koner. 677.

i

(17) Cicero, Verr. 5 E) ludos "Cereri, Libero Liberacque/ faciundos, “Serv, in
Virg. Georg: 1. 7, Quia eis templa simul posita sunt” et ludi, simul eduntur. Li
“peralia se dică identice cu Dionisia Grecilori, SE SI - a
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raci. La ludii florali se purtaă haine pistrițe pentru-că florile
sunt
pistrițe, şi ardeaii lumini cași; sirbolă de petrecere (18).
ţ

N

ce

carnea

Titi tii

1

7 TUN.

Di

i

!

SE:

Lai "Tiberini şi Piseatorii, Ş

“on6reă lui: Tiberină, deulii riului Tiber dela Roma, pesearit cu

mrejile și unghiţile i-aii ținutii Ludi Tiberini dincoce :de
rii.în'7 lu-

niii, pentru-că

vădă a

eraii în legătură cu cultulii

eului.

Cu

aceşti ludi se

fi identici și piscatorii, iară în 7 luniă. Pescii din 'Tiber s'aiă

vindutii în Area

lui Vuleanii.

Vulcani

pe câmpul

Roma a remuneratii

prin rotii turbină

lui Marte,

cela

înaintea

pescarilor

prin aceea,

a orâinatii hudi piscatorii (19),

sa

;

;

templului

că

,

IN 5—13 ru.
Ludi'sApollinares,

In

cultulii lui Apollo în an. 212 ant. Cr., la sfatulii

profetice

marciane

(carmina

mareiana),

senatulii

sentințeloriă

a votati

întroducerea, ludiloră apollinari și din acestii motivăi s'a edificat
templulii
lui Apollo în Circulii Flaminiăt. In an. 212 ait fostii votivi,
iară mai
largi slativă, şi sali ținuti din 5 până la 13 Tali; în
dilele prime

cu scenici, în cea “din! urmă cu circensi, cari se vefereaii Ta sărbătorca de vară și de' secerișii a cultului lui Apollo. Ludii s'aii făcutii
cu spese mări, pretorulă

însciințândă

v6că pe! poporă ca să „Contribue
miunatiă cu aură 20).

ludii în Cireulă

și publiculiă

Maximii,

la lhadi,: şedea

pro-

încu-

8) Oviaia F. L. v. 17, Tacit. Ann. II. 49. Ver, Flace, Fast,
Peaen. 28, A“pril. Mommsen |. N. 693. Lua. in Circo Florae. Preller p. 380, Koner
p. 678.
(19)

Fest. p. 210. 238. Ovid. F. L. VI 237, Preller p. 512. 529.
(20) Liviă Il. 63. P. Victor. Reg. urb. IX. Dio ALVIII. 20.
Jahn.: “Archeolog..

Beitrăge p. 209. Preller p. 269. Hart. 11, 206. Koner p. 678.

o

t9
«o

Poti

IN

20—30

IULIU.:

Ludi Victoriae Caesaris.
In ondrea lui ulii Cesar pentru învingerea dela Farsalii s'aii
întrodusii ludi Vietoriae Caesaris din 20-—30 Iuliii şi aă fostii identică cu ludi Veneris . Genitricis. In cele 4 ile din urmă: aii fostii

cireensi (21). .

IN 23 IULIU.
Jmdi Neptunales.

Neptună a fostii prestătătoruii eserciţielorii cavaleresci, deosebi în
cireulii Flaminiă.
|
"La Neptunalia în'23 ulii s'aii dată. ludi neptunali sait lângă :Tiber saii i Ostia, langă lacă .și pe câmpii liberii (22)

5 AUGUS I ui.
Neronia.

Sub împărați s'a întrodusii datina -ca să se facă rugăciune
dina

cesti

Salus

pentru

motivă

binele împăratului

și a domniei

către

lui. Nero din a-

a instituită, li an. 10 d. Cr., Neronia,

când

a fostii

concursii în oratoriă : și boesiă, "după moda. greci, a ludilorii pente-

terică, adecă la 5 anie)

N

IN 13: AUGUSTU.
Ludi

Castorum.

Castor și Pollux : cași călăreţi s'aii numărat
: 20 Dio Cass.
„62 Kal. Maff.
(23) Dio Cass.
proceres romani

|

întră qeii de frunte

XV, 7. Merkel in ov. F. L, p. Tx Preller p. 210,
Pinc. 'Alit. Preller p. 595,
|
LXI 21; Tacită Ann. XIV. 20. ad morem graeci certaminis, ut specie: orationum et carmina scena polluantur. Preiler. p. 602,
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ai circului, și în 13 Aug. s'aii veneratii cu ludi proprii, așa în
Cir-

culă Maximi cași în Flaminiti (24).

IN 21 'AUGUSTĂ.
Cousualia,

“- Consualia ati fostă ludii cci mai vechi și: întroduși
de' Romuli,
în ondrea Maniloriă, deiloru de desubtii; și aii avutii
de scopii scăparea satului de perire. La diua lorii, în 21 Aug.,
ponltificiă ai ţinută cursii cu carăle Și cu caii neînhămaţi (25).

IN 2 SEPTEMBRE.
Ludi Aktii.
" Augustii învingând
tius, carele în 2 Sept.

|

la Aktia a întrodusii
an.

31

ant. Cr..

la

-

cultuli lui Apollo Akajutatii în luptă.

Pentru

acâsta Augustii a întrodusă la an. 28 ludi aktii numiți și
Aktia și
S'aii ținutii în 2 Sept. toti la patru ani. Ludii eraii musici, gimnici,

și cu cursii cu caiă (26).
IN

4—19

SEPTEMBRE.

Ludi romani,
“Ludii romani s'aii introdusă de Tarquiniii Prisci în ondrea.
deilorii Capitolini, adecă pentru Iupiter, Iuno și Minerva, și s'aii
ţinutii
după

moda

călăreţilorii etruscici cu spese

mari

în 4-—19 SepL.; spre

scopulii acesta s'a edificată cireulă maximă între Palatinii și Aventină, şi cu ocasiunea acâsta s'a datii sacrificii, epulum lovis, și s'a
ținută procesiune mare în circă (27).
(24) Tertull. de Spect. Vitruv. IV. 8, 4. Kal. Amitern. Preller p. 662.
(25) Varro. L. L. II 20 Dionys. II 31. Prellerp. 421. Koner. p. 677. Hart.
| 32,

(26) Virg. Aen. VIII. 704. Actius haec. cernens, arcum intendebat. Apollo de" “super. Svet, in Octav. 29. Dio Cass. LVI. 19, Statiu Silvae II, 2. Preller, p. 273..
(27) Cie. în Verz, V. 14. 36. Mihi ludos antiquissimos, qui primi romani sunt
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ON

IN

18--23 SEPTEMBRE,

Ludi

Traiani

Saii Partici,

e

'Traianii înnpăratulii E) pretinsă pentru sine numai dinstineţiunile
cele mai ' simple și neîncungiurată de lipsă, dar după mortea
lui

următorul săi Hadrianii și senatul Paii consacrati şi pusii între
divă. La, consacraţiune s'aii întrodusii: ludi partici, în onorea lui
Traiani. pentru
sai

numită

răsboiulii -ce l'a purtati ' în' Parthia,: şi acești ludi
și triumphales Divi Traiani sai numai - Traiani, inon-

du-se în qiua nascerii sale, înîn 18 Sept. şii durândii cinci qile 68)
IN 5—12

OCTOMBRE.

Ludi Augustales,
. Reintornândăi
tru

norocosa.

-

August

din Orientăt în 12 Oct. an; 19. ant. Ce.) pen.reintorcere, i; sai introdusă ludii: augustati. După

mortea lui în an. 14.ant. Cr, ajungând «Divus Augustus», i s'aii
instituit ludi noi Augustali, numiţi și: Augustalia, “ținându-se din
5 până în 12 et. adecă 8 dile cu ludi scenică și la. capătă. cu circensi (29).
IN

15 OCTOMBRE.

Ludi Tarpei.
Enniii dice, că Romuli la sânţirea, templuluY pentru Jupiter Feretrius,a instituită ludi la. cari se așterniată piei oleite, și "Romanii pe
aceste purtaii lupta, de pumni, și s'a ţinută și 'cursti. O asemene instituire a făcutii Romuli și pentru Jupiter Tarpeius, și ludii s'aă numită 'Tarpei, ținându-se în 15 Oct. (30).
- nominati,

ler, p.:
(28)
(29)
(30)
Preller

maxima

cum Senitate

Iovi Junoni i iMinervaeque. ase faciundos, Prel-

195.
.
|
Kal. Const. Spartianu Const. Fr. 6. Eckhel P- zu, Preller p. 779. .
Merkel în Ovid. F. L. p. XXVIII. Preller p. 775. Koner' p. 678.
Serv. in Virg. Georg. II. 384, Tertull, de , Sport, o5. Ovidiă F, L. VI. 3,
p, 203,
.
,
e
a

-
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15 OCTOBRE,

pi

Capitotini
j.

j

: Uniă .dicii, “că Romuli trimfândă
asupra : Vejilorii, a prinsi și pe
hăteanuli lorii rege, și din acesti
motiviă a introdusă luai capilotini
la idulii lui .Oet.: In. acâstă di condu
cenii pe unii bătrână - îmbrăcată

regesce, dar cu baerii cași:la prunci,
peste forii la Capitoliii, și unii

eroldii invita:,ps. Gmeni. «la

Cumperarea

se credeaii, de origine. rnrdină (31)..

Sardilorii, > pentrucă

Vejii

Alţii dicii, că ludiă Capitolină S'aii întro
dusii după retragerea Gaz

liloră, întru
Pentru

memoria

scăpării” Câpitoliului prin Jupiter
Capitolinus.
ludilorii,. Camilii a: instituită unii coleg
ii din locuiCapitoliii și Ars, și penlru acâsta
se crede că ludii sai

aranjarea

torii depre

serbatii numai de acești “locuitori (32).
In ambele casură ludiă | capitolini sunt cași la 0 sărbătore de: învin
gere și de triumfă a deului.

Domiţianii a instituitii ludiă capit
olini noy după usulii grecii, și ai
Slatiă din musici, 'călăresci și din
gimnastică, și la ccă musiei se pu-

tea concura în limba latină! şi grâcii, ori'e
u poesiă, oră cu prosă ()
IN 27 OCT. —l „NOV.
iu

-

Ludi

In onârea

Sullae,

beliducilorii. învingători încă sai introd
usii ludi, așa lui

Sula pentru, „lupta dela porta Colina, și ludii
a

ținută din

până în 1 Nov. cu circenst în mai multe ţile (34).

27 Oet.

,

(81) Plutarchă Q. R. 25. 53. Festu p. 322, Sardi venâles. Preller ș. 203,

" (32) Festă p. 322. Quod ludis: 'capilolinis,
qui fiunt a vicinis practextatis auctio Veientium fieri solet. Mar târdiă s'a, oprită
ca patrici! să locutscă pe Capitoliă. Liviă VI. 20, o».
i.
a
:
.
(33) Sveton. in Domitiană 4. Merodiana
9. Monarasen. Ins. N: Nr. 5232. Prel-

- ler pi 212.
(3%) Velleia Paterc. IL 27, Merkel in Ovid. F. L. SĂVII.
Preller p. 610.

/
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SSN

IN

N

4—17-NOVEMBRE.
Ludi

..:.

.

Plobei.

Ludii plebei purcedii saii din acelii timpii când a fostii diferință
între patrici și plebei sati când aceștia s'aii împăcatii la olaltă:
Acești ludi 's'aii datii deosebi pentru plebe, adecă poporul
de 'josii,
și S'aii'aranjatii prin
4 până

tribunii și edilii plebei. Dilele lori ati fostii din
în 17 Novembre, la începută pe câmpul luă Marte,
mai

târdiă în circulă Flaminiii; — până în 12 Nov. cu luai scenică,
şi
după Epulum Jovis din 13 Novem. ai urmati circensii (35).
IN

15 DECEMBRE.

„Consulta.
i i Caşi în 21 August,
IN 2 DECEMBRE.
“Tuăi

Jvenales,

||

Nero a adausi la Saturnalia a cincea di și a..nnmiit'o Dies Juve-

nalis în 21 Dec. pentru ospățuli
la: i.
masa, juniloră.
“Nero

perii

din

raderea

întâiet

barbe

i-a depusiiîn Capitolii,

și

cu ocasiunea acâsta a. introdusii Ludi Juv enales, numiţi și Juv
venalia
pentru petrecerea junimii nobililoriă (36),
i

INY DECEMBRE,. |
„Ludi Compitalici.
In Roma,

până ce a ținută sărbătorea

Compitalia, din qilele că-

(35) Ascon. in Verr. p. 143. Plebeii ludi, quos exactis
regihus pro libertati ple-

“bis fecerunt, aut pro reconciliatione plebis post secessio
s
neri in Aventinum.. Li-

“viă XXV. 2. Preller p. 202, --

:)) Sveton in Caligula 17. Dio Cass. LIX: 6. Juvenal lil.
186. Sveton in Nero
12. Tacită Ann. IV. 15, XV. 33. XVI, 21. Hist, 111, 62. Preller
p. 234. Iară la 416
dice că Caligula a introdusă a cincea qi, Veqi sărhătârea 21
-Dec, -

So

tee capătulii lui Decembre
era loculii de adunarea

torii și teatraliștil

800

e e mu

la Compita,

vecinilorii,

adecă unghiurile

siradelorii

și aci veniaiă pugilatorii,

gladia-

și se produecaii pe strade; și deși nu eraii din-

tre cei mai buni artisti, erati dintre cet mar

popurali.

In timpulii

deniocrâţiei s'a compusii colegia compitalitia, nisce reuniuni pentru
susținerea, acestori ludi poporali. Aceia, cari voiaiă. să-și facă partidă “în

uiţi

poporii,. dedeaii

înaintea

ludi

pe spesele

senatului și a optimaţilorii,

strice. influința: politică a son,

lori, și: Indii aii devenitii

pentru-că. Augustii, ca. să

a veorganisalii

puisii 'ordinii poliţiale (37). :
B. LUDII

CU OCASIUNI

Compita-lele și le-a su-

ANUMITE.

Ludii tarentină şşi seculari,
In 'Tarentă,

o parte

din câmpul

lui Marte, ce se. învecina

cu ri-

ulii Tiber, a fostii unii locă de unde a eșitii aburi cu flacără și foci,
pentru ce s'a numitii campus ignifer (38). Acesti fenomenii se atribuia. deilorii de desuptii, lui Dis Pater și Proserpinei, și pentru a=câsta li s'a făcutii afundiiîn pământii ună altarii, și după o legendă
din răsboiulii Romei cu Alba Longa S'a adusii sacrificii și apoi: altarulii s'a astupatii. “ Valesii, după unii visii a celorii treci prunci
morboși ai săi, săpă aciși aflândi: altaruli ; a. sacrificată animale
negre (furvas hostias) și după însănătoșarea pruneiloriia ținutii ludi
și lectisterniii trei nopţi după olaltă.
Cu acâstă legendă sa adusii în legătură Iudi. tarentini și seculari,
și din sacra, gentilia a lui Valesiti s'aii făcută sacra publică. La
ceputii unii

seculii a însemnatii.o

a trăită mai multi,

și: cărțile

generaţiune,

sibilice

vi6ța omului,

în- -

carele

coprindendii profeţii despre

: (87). Cic. de lege agr.[. 3. Horat.'Sat. IL. 3. 25. Juvenal1. 63. Horat Ep. 1.1.
49. Quis circum pagos et circum compila pugnax magna coronari contemnat
O-

Aympia ?.Svet. Oct. 43. Tacită Hist. „II. 95; Editis tota urbe vicatim gladiatorihus
icelebravere ingenti paratu. Preller p, 495,
(38) Yal. „Max. II. 4. 5, in solo fumante..

ati
teinnoirea
ducerea

periodică

a tuturorii

Iuoruriloră, a datii idea peniru întro-

ludilorii seculari.

In decursul

:

primului

a.

răsboiă punicii

d

s'a ţinutii

întăiadată ludiă

publici 'Tarentini, și după. aceea; și ludi seculari Ja 100 sati 110 de
ani,

precum

s'a statoritii mărimea seculului.

Ludii seculari publici

și primă sai ţinută în an. R. 505 din ansa “căilor sibiliee, cu a“ceea hotărire, că la "toli 'secululii să se renoiască; și ludii seculari cu cci tarentini—în

ondrea

qeităţilorii de dedesuptii—ati deve-

“miti identică. A doua-6ră

s'au

datiila an. R. 605 ant. Cr. 149; a

treia-6ră, sub Augustii an. R. 737 ant. Cr.-.17, și acesti impărată, a
contopitii

și cultulii deiloriă

Capitolini şi ali lui Apollo. Palatină.

Ludii Tarentini și seculari s'ait dati. sub: îngrijirea

;

Quindecemvi-

riloră,. carii sub August. aii fostiiși preoţii lui Apollo, și cară ati
decisă secululă de. 110 de ani.
Îi uri
o
i

Unii

eroldă

vara a publicatii, în... Roma și, Italia, “ținerea Tudi:

loră acestora în Iuliii, cam deodată cu ludii Apollinari, după Sece-

rișă (39). La invitare se dicea ::Ce. nime. nu a mai vădutii, nici va
mai vede ! Inainte de ludi, quindecemvirii aii împărțită făclii. Sumporii și asvaltii, materiă de lipsă spre curățirea poporului, și acesta
a căpătati grâii, orzii si pasulă,
|
Sărbătorea a ținută trei ile pentru deii Capitol, şi trei nopţi
pentru” cei dedesuptii. In i-a nopte „impăratulii s'a dusii la Tarentii

și la trei altare a sacrificatii trei miei negri, și aci pe o "scenă sa
cetităi o poesiă ocasională. “In i-ea i a fostă procesiune la Capitolii, ca să se dee saerifi iciă, și de aci la “Parent să serbeze pe Ap=
pollo și Diana. In a 2-a și a 3-a nopte sacrificii și ludi pentru deii
din lumea de josii. A doua qi muierile. s'aii dusi. pe Capitoliă
să,
sacrifice, a treia qi 9 copii și 9 fete ai cântatii în templulii lui Apollo,
poesiă seculară a lui Horatiti. Ludii seculară 's'aii. ţinutii în circulă
Maximii (40), șși ai urmati sub împărații Clandiii Septimiiă Severi,
(39) Const. Honor. 388, iam flav escentia centum messibus acstivae detondent
gargara falces,

(40) Aurel. Viet. Cacs.

“

-

29, Hi

Horat. Carmen secul. 36, 61,

seculares

veros

in Circo' Maximo ediderunt,
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Antoninii Piu, Filipă, și la an. 1051 ati fosti
cet din urmă pentrucă a cădulă păgânismulii și romanismulă
(41).

Iudi magni sati maximi. .
Acești ludi, ună timpi lungii Sai ţinutii de
identici cu ludii 'romani, dar ludii mai mari se deosibescii prin
accea, că sunt volivi,
şi se țin numai la ocasiuni străordinari,
p. e. se votau înainte de

Tăsboiă 'și se ţineati după

învingere

în ondrea

lui Jupiter Maximus:

Întâiacră s'a votată în răsboiulii cu Tarquinii
după învingerea dela
laculii Regillă, la an. R; 258 ant. Cr. 496, și
s'a ţinutii cu mare pe-

trecere,

pentru-că

patricii erati atunci

cu plebeii la olaltă, și pentru

acâsta sai numită Maximi (42). S'aii început
tare, apoi cu procesiune

cu sacrificiă și ospă-

în circă, și ludii circensi aii ţinutii: dece dile;

Uneori nu s'aiă ținutii ludi, ci lui "Jupiter
mari, câl-odati 100 de lauri (443),

M: Sai

dată

sacrificii

Ludus. Troiae,

Inrtditeinândar-se tradiţiunea despre venirea, lui
Aeneas cu. Toia

nii în Laţiii, pe țărmurile laurentinii s'a
arălatii ună loci cu numele
Troia, unde Aeneas ară fi descălecatii, a
făculii tabăra și sacrificii

pentru mama sa Venus (44), Ascaniii, când a edifiea
tii Alba Longa Fă

a introdusă

ludi și le-a dată numele

Ludus 'Troiae,

întru pomenirea

locului nascerii sale și a jucărieă sale cași
copilă. L.T.a
călărescă

pentru juniă

de. patrici, în armătară

ușoră,

fostii jociă,

și manevră

de

“(41) VarroL. L. VI. 11. Macrob, "Sat. ÎI[. 18, 13. Val.
Max. 1.4.3. Dionys. Il, î.:
Horat. Carm. Sec. 1.-Sveton.-Oct, 31. Preher p- 478.
şi Hartung II. 92,
|

„ (42) Cic. de Republ. Il. 20. 35. eundem
primum ludos Maximos qui romani.
dicti sunt fecisse aceipimus, Paul. p. 122. Magnos
ludos, romanos ludos appellabant, quos in honorem Jovis, quem princi
pe deorum putabant, faciebant.
(43) Liviă XXVIIL, 38, Scipio reînturnândă
din Spania, sacrifică Hecatomba =

100 de tauri. După lupta dela Trasiinenă stă tăială
300 de tauri. Prelter p. 201.
(48) Liviu1. 1, Clase
est.

men

laurentem

agrum

tenuisse, „Troiae

et hinc

loco, no-

303.

răsboiti (45). Cei din familia. „Iuliși
a mai alesii Augustă
'ait renoitii

L. T., i-a legatii de memoria

nepotulă

originii sale,

pentru-că se :dicea. stră-

lui Aeneas. L, T. sa dată cu ocasiunea
Ludi Romae

circensilorii (46).

et Aususti.

„ Roma s'a veneratii cași:o dină eroină. Provinciele
romane aă. în-

cepulă, de a Venera

și pe Augustii,

ca po. unii

deii,: și Augustii.a

concesii

acestă veneraţiune,. dar a. pretinsă ca să fiă
la olultă: en
Dea Roma. In onrea'.loră s'aii instituitii Ludi
Romae et Augusti
numiţi în părţile grecesc «homaia Scbasta» (47).
,

| Ludi muveţii. Ia

o.

Si

| Ş i

A fostii o dină Bubona, carea se îngrijia de prăsir
ea și crescerea
vacilor, „boilorii Și tauriloră, Şi ca. locuia, în stalae,
. iară deasupra
eslelorii avea icâna sa Și cununi. Economii ai.
[inută ludii, Bubelii
în ondrea dinei, înse timpulăi. lori nu.se scie(48)...
- ..-.
Tudi

funobres şi novemdiales

Ludi funebres sunt ce se dedea în decursul îngrop
ăciunii, iară
novemdiales cară s'aii ținutii la sacrificium novemdiale,
adecă pomană

de a 9-a di. Acești hidi sati dată din parlca
familiilorii mai avute în

onorea, mortului, și ludii a fostă gladiatori,
din motivul religiunii
vechie, că la gropa mortului trebuia să se verse
sânge de omii, o
datină

ant.

etruscă și campanică. In Roma mai întâiii
asi fostii la an. 264
Ce., la înmormântarea lui Junii Brutii, şi aci,
sclavii, cară erati

destinaţi de sacrificii
viGță și pe morte.

pentru

Datina

mortii,

sa lăţită,

S'aii

luplatii

doi câte doi pe

încâtii la înmormântarea

lui P.

(45) Virg. Aen. Y. 598—693. Gun și Koner p. 684.
(46) Tacit. Ann. XI. 11. Sedente Claudio circensi
hus ludis cum pucri nobiles

equis Judricum

Troiae inirent, Preller p. 687.

(47) Inseripţiuni mai multe la Orelli și Henzen. Preller p7U6.
(48)

Preller

p, 594.

Hartung

II. 134,

304

Liciniiă 120 de gladiatori. s'aii luptatii trei dile,
și de alungulă foru-

lu aii fostă bulvinarie

pentru * ospătareea, (pomana)
Ludi

poporului (49).

Taunii,

Ludi taurii s'ati întrodusii în onrea deiloriăi dedesu
ptii din ocasiunea unei -ciume, de carea muierile grele muriai
i forte tare. Sunt
instituiți de 'Tarquinini superbă, și își ai numele
dela animalele

„sterpe, ce se dedeaii

de sacrificii (50). Ludi

'Taurii ai fostă cam:

asemenea cu Tarentinii și s'aii ținută două: ile în circulă
F laminiă;
și ce aii fosti pentru privați ludi funebres, aceea aii
fostă. pentru
poporulii romanii, din ansa tristă publică, ludi taurii, din cari
s'a
întrodusii ludi gladiatorii publici (51).

"(49) Vamo' ia Augustinti C.D. VUL 96. Macrob. Sat. 1 16. Serv,
V, ea. V. 64,
Liviti XXI:60. Preller p. 480. Hartung. IL. 31.
(50) Taurii din taurus, anume taurea, o vacă sterpă. Serv.
Aeneid, II. 140,
» hostiă taureai, e, steriles,
(51) Varro L. L. V. 154, Liviă XXXIX. 22. în an. R.
567 d6u dile. Hartung II. 95. Preller p. 478.

E DATINE LA MaSeRE
"Juno

Lucina.

Juno

co

putere femeină a Tuininet cerului, inai

de aprope a răsăririi lunci, și pentru “acesta! dină de'
născere, căcă
la cei vechi

nascereai laminei. a fostă analogii pentru nascer
ca '0-

mului. Juno a representatii: în
înă și mamă născătore,

Italia. natura” femeină,” mal alesi ca

şi precum geniul e individualist

ci totii

bărbatulă, așa Jano cași genii “femcină, cu
'totă femeia.
2":
Intre cultele ei singulare ; cel cu predicatul
Lucină (1) e 'mai

lățită. Juno

Lucina, dîna de lumină

şi

de lună, a fostă

dată întâia şi cea mai puternică dină
celă născută

la lucirea,

lumina

lumii,

de
și

totă: de 0-

nascere ; “Ca a adusă pe
pentru

acesta

minele

în

minutele de durerile nasceriă o chiemati în ajutor
6). “Muerile grele,
ducendu- -se în templul Lucinii lângă Esquilit nu
"departe, de Subura,
i deslegaii

tote

nodurile

de pe haine

și de .pe-pări,

ca se. nască

ușorii și la nascere,- trupulii muierii se lega. cu
fășii de. lână ce se
sânțiai în templul dinei, sati se făceati acolo
înaintea 'idoliloră

qeesci,

precum. se 'credc,

de preoții dnei,

curea

scere era invocată adese dimpreună cu Diâha (3).
Incepând

de

la nascerea

în dureri de. na-

a

pruncului,

o mulțime de deităţi” eerai
advocate în ajutoră, Şi venerate, dar acele
deităță, sunt numai i însușirile diferite a Junonii și ale lui Jupiter;
astiă-felii: sunt: Partula
DELL

Ia

IERI

RER

i

1

(1) Juno din Jovino femeesculiă dela Jovis, Jupiter,
şi corespunde. Lucina luY
Jupiter Lucetius. Varro L. [, V. 74, Apulleiii Meth.: VI.
:4; Preller p.:242. :)
(2) Lucina e identică cu Artemis şi Hera Phosphoris
la Greci. Pony! IV. 15.
Plaut. Aul. IV. 7. î1. Plut. Q. R. C. 77. Preher 243,
(3) Tertuli. de anima C. 39. Ovidiu F. L. Ii. 427, IL 257,
Serv, V.A. ww: 518
Arnobiu III. 21. Hartung. Il. 73. 239.
ae
.
..
"a
.
tt
Marien,

dfitul, £.
20
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Natio ajutătore la nascere,—Vilumnus, Sentinus (4), cari dai vicţă,
și simții,—Volumnus, Volumna, binevoitore,— Vagitanus deschide gura
pruncului, Cuba îlă culcă, Cunina (5) îli l6gănă, Rumina (6) îi dă
țiță să sugă. După înțărcare Edusa și Potina (7) cari îli învaţă
să mânce

și bee,

Ossipaga

îi întăresce

6sele,

=

Statana

îl ajută să

stee, Fabulinus Farinus Locutius (8) îlii învaţă a vorbi, Paventia ca
să n'aibă fricăș

spaimă, Fascinus,

să- li apere în contra

demonilorii,

și din acestă causă purta fascinus (baeru) la grumazii (9). Mai
târdii se venera Ștrenua, carea îi desvoltă trupul, Numeria îlă învaţă socola, Camena a cânta, și Sentia a grăi sentințe, și astiăi-felii
pruncii stai

sub

îngrijirea deilorit mai

Junonii Lucine de locii după

puternici,

nascere i se punea

Jupiter: și Junone.
0 masă

întinsă cu

mâncără și băuturi, și stetea întinsă o săptemână întregă, pentru-că
ca e conservatorea pruncilorăi născuți (10). Dacă o mamă născea. gemen, Junoniă sacrifica o diă cu doi mici, legaţi de ambele părți
de. mamă,

și dacă

cu noroc,

o femeiă din familiă înaltă

ori domnitore

născea

atunci se bălcaii și numi în ondrea dînci (11).

(4) Tentuli. ad Nat. II. 11, Per quem

viviscat infans, et sential primum.

(5) Lactant.1. 20: colitur et Cunina, quae infantes in cunis tuctur, ac fascinum submovet. Augustin 14, 34,
(6) Ruma e țiţă. Varro “la Noniu
prisco vocabulo
-tung IL

241.

a quo

p. 167, Ruminae
subrumi -ctiam

propter rumam,

nunc

dicuntur

agni.

.

„..(2) Cato, vel
pueros,

mammam,

id est
IMarai

de liberis educandis : quum primo

sacrificabantur .ab cdulibus

Edusac,

ciho

a potione,

et potione

Potinae

initiarent

nutrices.

Non.

Maze, p. 447 in Varro.
(8)

Varro L. L. VI. 32, fatur is qui primum

homo

significahilem

ore

miltit

vocem. 'Tertull. ad Nat. II. 41: Deus est dictus ct ab ceffatu Farinus, ct aliis a
loquendo: Locutius.

(9) Pliniu XVIII. 4. 7. Qui deus inter

!

sacra romana

colitur.

Preller p. 545,

Hartung MI, 242, .

!
(10) Tertull. . de anima C. 39. o inscripţiune -pe altară în capitolii : Junoni
Lucinae conservatrici liberorum domus Augusti. Pitiscu Lex. Alia, Rom.
Har=
tung II. 73.
“ (11) Fulgent.; p. 389. oves ambignas, Echkhel D. RN. VII. 99. Orell.
Ar. 874.

1297. 1298. Preller p. 244.

o
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l-a di după nascere,

-

După o. credință populară erati încă
trei dei apărători de mama
carea zace după nascere și anume
: Intereidona Pilumnus și Doverra,

și mama

îi chiamă,

să-Y facă silă,

ca să nu vină Silvană noptea la ea în
pati și

a

A

Spre simbolisarea apărării prin acești
trey dei, trei bărbaţi înconjuraii ndptea casa, și pragurile de
la ușa de frunte şi din dăreptii, unulii le lovia cu securița, altulii
cu limba. dela avanii (pisezătorii) și ali treilea le mătura. Deităţile
se numiaiă dela aceste.
acte : Intereidona (inciso (aiu), Pilumnus (pilu
m pisezătorii), Deverra
(deverro mătură), ce represintă irei simbâle
a culturei prime omenesci,

pentru-că

arborele

se tiia

cu securea,

bucatele

se pisezaii în

timpulii vechii, și cu mătura se aduna ; iară
Silvanii, cași demonii
de pădure, era inimiculii ali acestori dei
(12).
-Deulă

Pilumnus

mai

vine în societate

cu fratele

săii Picumnus,

dei de căsătoriă și apărători de mamă născătâre
și de prunculii ci;
pentru acâsta de locii cum moșa, rădiea pe
celă născutii dela pământiă,

dacă

acestorii

qeă li se punea în atriiă o -măsuţă de mâncă
ri, iară
prunculii era: din familia nobilă, Jononă
i se întindea 0 măsuţă,

și lui Ercule o masă (13).
|
|
|
In diua de nascere, după datina vechiă, „se
punea, prunculii pe
Pământ, ca “să se probeze dacă e „de viță
și drept, iară nu
strimbă ? Tata avea drepti să-lii ridice, saii
ba, și dacă-li ridică,
vecunoscea că e alii săă, are viță și trebuia să-lă
crescă și atunci

(12) Augustin de C. D. VI. 9. Hartung II. 175 crede
că despre Faună pote fi

vorba. Preller p. 332,
(13) Varro de vita Pop. Rom.

1: Natus si erat vitalis, ac sublatus ab obstetrico

statucbatur in terra ut auspicaretur rectus esse, diis coniuga
libus Pilumno et Picumno in aedibus lectus sternebatur. Serv. in Virg. Acn.
X.76: Varro Pilumnum et Picumnum infanţiuin deos esse ait, eisque pro
puerpera lectus in atrio
sterni dum exploretur an vitalis sit qui natus est. Serv.
Ecl. 1V. 62: Proinde
nobilibus .pueris editis in atrio domus Junoni lectus,
Herculi mensa ponebatur,
Preller p. 332,
i

308
se invoca Juno Levana

(ridicătorea),

dacă nu-l ridica, atunci sai

nu-l recunoscea

de alti săă,. sai, prunculă. era

casulii din umnă

avea

drepti

ai constatată; că pruncul
în alii treilea anti avea

unii

monstru,

să-lii omore de locii cum

n'are vi6ță ; iară dacă

dreptul să-l omore,

și în

cinci

vecini

era dubii;

de regulă

atunci

să-lii

înnece,

şi dacă abusa tata de acestii' dreptii își perdea: jumătate din avere(14).
Era abusulii

că mulţi

dar veligiunea

părinţi își arucaii pruncii, ca să se prăpădâscă,

sa “îngrijită "de sta făcutii columnu

rulă Olitoriu înaintea templului
loeulii de expunerea

pruncilorii,

din idea că și Romulă

pe cari alții îi ridicati

cu Remuli

liară,-și atunci
cu cununi,

nascerea

prunculuii

și cresceauii,

prin o s&rbătore
ca uni

în onorea

ospătare

se dedea

fo-

nascere,

vatra casei se înfrumseța

apoi

pe

ai fostii espuși (15).

A da-a di după
“A treia qi se serba

luctuaria

Pietaţii, şi sa hotărilii, că aci să fiă

fami-

altară,

iară uşile

geniilorii

și lariloră

“de casă (16).

A 9-a di după naseere.
La fete a opta, iară la feciori a 9-a Qi era dies lustricus 0 di
în carea pruncul se lustra și se curăța in înțelesii religiosii, adecă
de păcate.

Ca

(mărunţișuri
"carea

să-lii apere

înzestrătâre;

era praehia

de totii farmeculii, îi puneait
şi bulla,

precum

(materii de apărare

0 medailă

în contra

vidiei). In acâsta di se dedea nume praneului,

crepundia

la grumază, în

deochiării

şi a in-

și ca qi de sărbătore

(14) Dionys. II. 26. Virg Aen, LX. 212. Seneca de ira [Î. 15. Portentosos
tus extinquimus,

liberos

Preller 578. Hartung

quoque

si dehiles

monstrosique

II. 242.

(15) P. Victor XI. Forum

.
olitorium : în co est columna

fantes lacte alendos deferebant. Aedis Pietatis in foro
(16) Juvenal. Sat. Îi. 987. Forihus

vae IV. 8. 25.

foe-

editi sunt, mergimus.

suspende

lactaria, ad quam in-

olitorio. Hartung II. 243,

coronas, iam

pater es. Stat. Sil-
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s'a chiemati Nominalia,
noua di (17).
Apoi

aduceuii

iară deitatea,

sacrificii pentru

Nundina, cu numele

qeiă de casă,

şi purtati

dela a
prunculii

în jurulii altarului de casă (18) și fiiceaii încă și alte ceremonii prin
cari se sfărăma puterea demonilorii asupra pruncului.. Capulii pruncului s'a închinată și sânţitii qeilorii, și întru acestă” semnii sa
tăiat

pării din capulii pruncului,

sati s'a tunsti de toti, şi adeseori

pentru atare votă prunculă s'a pomnoratii deilorii' de unii sacrificiii (19). A 9-a di sa recomandatii prunculiă, carele pășesce acuma
cuși: personă

în lume,

adecă din semne

invocatii

t6te

“Carmentes,
Purcele

unui

i sa

geniă,

cercatii

și i sa

viitorulii,

făculii unii prognosticii,
şi spre acestii scopii s'aii

deităţile de sorte, precum

Parcele,

Fata Scribunda,

Fortuna.
sunt

trei

surori și dine

de nascere;

în genere

s'aii nu-

mitii Pareae del nascere (20), iară în specie una Parca, dela actulii
nascerii, a doua Nona, și a treia Decuma, dela lunile a n6ua saii

a qecea, in cără se nascii Omehii.
Parecele sunt dine de sâric,
sârtea;

întâia

mârte

;

|

elc-vinii la 'celit născutii,

şi a doua îi pofteseit bine,

eurendă

și i-o spune

iară

şi-i spună

a treia de regulă

o

din ce să fiă; pentru acesta la Romani

pe lângă Nona și Decuma s'a numită arareori şi Morta cași parcă(21),
pentru-că. în nascere e și morlea, şi să se asemene cu Mocrele

(17) Macrob. L. 6. Est etiam Nundina Romanorum dea a nono die nascentium
noncupata,

qui lustricus dicitur. Est autem

tur et nomen

(18) La Greci, prunculii când
(19) Tertull. de an. c. 39.

--

Pa

era în a șeptea qi,'se purta împrejurulă focului

Hestiei (Vesta) şi căpăta numele.
Maerohiu

lustricus dies, quo infantes lustrati-

accipiunt. Fest. p.. 90. Plut..Q. R. C. 102.

Preller, Gr.. Myth. IL. 307..

reatui

vovet, adecă

făgăduinţa

pentru atare

vină.

S. III. 26. ut reus vocelur qui suscepto voto se numinibus obligat. Virg,

„Acn. V. 237. voti reus. Preller p. 118. Hartung, 239.
(20) Parcae din pario purtus, născută; din acea rădăcină şi părinte. Preller
p. 36£. precum

şi

pers.

parte,

de. aci

înțelesulă

numelui

loră e împărțilore

de sârle H. II. .232. Partea mea, adi încă. însemnă și sorta mea.
(215

Varro la Gell. Noct. At. Ul. 16. Tertull. de an. 36. Prellerp. 364. n.) IL. 292,
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(Pareae) Grecilorăi, la cară S'aii
numiti : Clotho (torcătâre), Lach
esis
(hotăritore de sorte) și Athropos
(neîndepărtătore dela hotărirea :sa)

una :târce. firulii, a d6ua

îlă lungesce,

a.treia îlii laiă, adecă

încheiă

sOrtea pruncului (22). .
a
a
- Fata Scribunda. De mare înse
mnătate sunt Fata Seribunda, după
nume
le. lori vechiiă și poporală,

cari dela

împăratulii August

S'aii recunoscută. a fi identice
. cu Parcele,

urzitorele

se

afla. în, duplicitate.

In

și astă-feli

diua din

urmă

încoce

la Romani

a s&pl

ămânei
nascerii se invocaii Fata Seribund
a (23), ca se hotărască sortea
pruncului. Ele veniai cântândă şi scrie
aiă sortea' născutului într'o. carl
e
sai pe,.o tablă, unde sunt scris
e sorţile tuturoră Gmeniloră
;
și
ce
odată 'a. fostă. scrisii, aceea, a
rămasii nestrămutatii, a fostă
fatun,
disa divină, și fatum proprie
e cuvintulii dis de Jupiter. cași
domnitoruliă, lumii, dar și. cuvintulii
altoră dei (24) și astăi-felii urzi
torele sunt voințele puterilorii mai
înalte, mijlocitore între dei și

Omeni...:

In Roma pe forii se pomeniaii Tria
Fata, și o stradă în tribus fatis,
precum Fata Divina, şi din aces
te: s'aii prefăcută mai lârditi:
în mitologia poporalăa seminţiilorii
romane, dinele, fee (25). Dino
de naa,

,
pr
1

(22)

Hygiu

p. 171.

Clotho

dizit

em

generosum

futurun,

Lachesis : fortem,
Athropos titionem ardentem aspex
it in foco ele. Preller Gr. Myih.
p. 307. Ovidiu
in Meth. VIII. 451. toti acâsta
idee : Stipes erat, (ue cum partu
s cnixa jace-

ret: Thestias,în flammam

triplices soror

es posuere etc.
|
"1 (23) La Greci Moerile veniai a
$eptea di să hotărască sârtea. Prell
er
l. e; Hartung II. 232. După
Tertull.

de

an. C. 39. în diua din urmă
a seplămâner ce
corespunde cu a 7-a di, iară Preller
p. 879. le invâcă a noua di.
(24) Fata din fari fatus

serie, Serv.

sum,

a vorbi,

in: Virg. Aen. X. 628. Vox

dice, spune;

enim

Scribunda

Jovis fatum

din scribo a

est. XII, &08, Juno

sciens, fatum esse quidquid
dixerit Jupiter. Isidor. Orig. VIII.
11.90. fatum dicunt
ii fantur, quidquid Jupiter fatur
, Preller p. 563, Astădi așa mi-e
duta,
aşa mi-e serisa, sunt identice cu
fatuim.
quidquid

(25) Theb. VIII. 26. Fata ferunt anim
as et codem pollice damnant, Stat.
Silvae V. 1. 259, ubi suplice dextia
pro te Fsta. regal. Fata Divina Ja
Perre
t
Caacoinbes de Rome
[. LXXII, Fata Victricia la Eckh
el D.N.

VIII. p. 6.

:

PT
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re

scere s'aii numită și Carmentes (26) precum de sorte şi 'Tenitae(27).
Â noua qi după nascere a fostii: o: di critică pentru mama carea
a născutii,. și din acâstă causă mai tote datinele s'aiă grămăditii,
pe

acestă qi, și după închearea lori, mama
intrati iară în. vița familiară. . ..

s'a sculat „din pată
a,

și-a

Regele

Serviii 'Tulliu o ordonati, ca .pentru nascerea. fiecărui fesă se arunce unii banii . în cutia din templulă dincei Lucine;
cu debunăsâmă, ca să se scie câți feciori S'a
- născută
ii
în acelă

ciorii,

anii (28).

Serbătorea qilei mascerii,

+

i

In casă s'a veneratii geniulă, parte ca și spirită apărătorii și fructuătorii

de căsătoriă,

parte ca.și, spirit apărătorii ali fiecărui memfamiliă, şi. geniulii s'a identificată, cu „persona, singulară, de

bru din
carca s'a
nius

|inulii încă de la nascore

natalis.

și pentru acesta ,se chema
ra

[ina nasceriă

ge-

ratia

cuiva. „e fina, de, sărbătore, a geniului natală: Și -go-

niului se aduceaii sacrificii din tămâiă, turte,. miere, Vinii. și cununi;
nu era iertati sacrificii

de sânge

pentrucă

nu. se cădea, ca în diua
ori--co creatură să-și „perdă, vi6ța , ci

în carea sa

născutii cineva,

sărbătoriulă

de diua.. nasceriă,. să aibă voiă :bună „Cu. ai : să, și să

petrâcă

în glume

și salturi, jocuri (29).
Ma
E
geniii natal, petrece. pe omii dela nascere: până la morte,
ca unit amicii nevădută, îndemnă spre bine!și împedecă dela
,
răi,
„Acesti,

iară în casti de nenorocire ilă compitimesce (30). Geniii susţi
ne gener ațiunea. în familiă (31).
(26) Augustin. Civ. D. IV. 11. in deabus

.vocantur Carmentes. Preller p. 563.

illis, quae fata nascentibus

canunt

et

Ii

(27) Paul. Diac. p. 157. Tenitae credebantur
tenendi habent potestatem. Hartung. IL. 233.
(28) Dionys. IV. 15. Preller p. 233, 244.

esse sortium

Deae,

dictae quod

(29) Tibull. II. 2. 1V. 5. Mane Geni, cape tura libens. Ovidiă Trist, JI,
13; 18.
(30) Horat. Ep. IL.2. 187. Seneca Ep. 110.114. Preller “p. 69. 568. Hartung. L. 39,
Sai
E
(31) Paul p. 94. genius

meus

nominatur

qui me genuit.

Non.

Marc..p. 119,

pis

uneţa,

“Când s'a edificată Capitoliulă, Iuventas (Juneţa) nu a vrutii să se
mute din loculii ci, pentru. acâsta i s'a făcutii o capelă în templu
aprope
-

de Jupiter spre

semnul

eternei juneţe a statului romanii.
de 'o însușire a lui Jupiter, carele e
şi apă&rătorulii junilorii; pentru acâsta Jupiter are predicatuli

luventas e personificaţiune

icâna,

luventus. luventas
decă

când

începe

rulii în june, a

e qina' junimil
barba

a cresce,

fi cetățânii

de

băvbătesci în etatea întloririi, aa se forma

folosii,

ca june

spirituli și .caracteapărândii

statulii,

și

ca bătrână dânati sfatii.
"A: fostă datina, că “jnele cetățenii în foră și-a schimbată haina
prunciei- adecă toga “praetexta, cu toga virilis, haina bărbăţiei, și
apoi s'a dusit
tas să pună

pe Capiteliă,
unii banii,

ca aci în

cutia în Capela

tributulit să i și să dee

ventas, și „Jupiter Juventus (32).
Schimbarea togei a fostii o sărhătore
adusii sacrificii

familiară

îmbrăcată

caracteri

luven-

către

Iu-

și Juventăţii sa

pentru junele familiei, și în familiele

alesti domnitâre, diua'a

dinei

rugăciuni

publică,

de frunte;

mai

căci dela Au-

gusti i încâce, principele imperialii, ca domnitorulii în viitoră, acuma
se arăta înâinta 'cavalerilorit: și se numia princeps Juventutis (33).
Afară de sărbătorea familiară pentru unii june din sînulă săi,
junii aveau o 'sărbătore generală pe la începutulii lui Tanuariiă, și di-

-nei

Juventas

i se

aducea

sacrificii pro învenibus,

adecă . pentru

“jună (34).
Genius

generis

nostri parens. Genii se derivă din, geno a nasce, genera, și se

'deosebesce de. sufletii==spiritit.
(32) Serv.

,

V. Ecl. IV. 30. Jovem

quia

merito puerorum dicunt incrementa, curare,
sumpserint, ad Capitolium cunt. Augustin. C. D.

cum pueri:togam virilem
IV. 11. Ipse Jupiter sit Dea Juventas, quae post practextam excipiat iuvenilis
exordia. Kal. cumanum la 18. Oct. Eo die Caesar togam virilem sumpsil.
(33) Petroniă 29. Marţială [. 31; ete. dicii despre Nero, că rădendu-şi L barba
întâia-6ră a introdusă: ludi juvenali.
!
(34) Gic. ad AL. 1, 18. «4. Paulă
. Namen

Juventutis.

p. 104. Liviu XXXVI. 36. La Oreli. Nr, 2213:
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Fetele

în etatea acâsta veneraii

pe Venus,

pe Fortuna

Virginalis,

și pe Diana. Venus a, fostii și dina maturității genului femeesci, și
destinaţiunii luă, şi fetele când aii încetatii de a. fi copile, ait dăruitii: păpușele

lorii ori Venerii,

a fostii o dină a
ficată

moralului

și a disciplinei

cu Pudicitia (rușinea);

muierilorii

ori Dianei (35).

Fortuna

Virginalis

femeine, și sa identi-

statua i-a fostii acoperită

nu le era iertatii de a se apropia,

cu togă,

și

iară fetele duceaii to-

gele lorii copilărescă în templu și le dăruiaii dinei (36).

(35) Varro la Non. Mare. p. 156: Properate vivere puorae, quas sinit actatula
- Vudere esse amare et Veneris tenere bigas. Preller' 396.
(36) Varro

la Non.

ab co quod duobus
Fortunam

defertis

Mare. p. 189:

a quibusdam dicitur esse Virginis Fortunae

undulatis togis

opertum. Arnobiu If. 67: puellarum

ad Virginalem.

Preller p. 55£. Martung. Il. 255, :

togulas

„IL. DATINELE DELA' NUNTĂ.
1: PARTEA GENERALĂ.
Drepturile

de căsătoriă.

La

Romanii

vechi a fostii jus conubii

(dreptulii de căsători) ce-l, aveati numai. Cives roman
i (cetăţenii

romani) cu muieri numai romane, și pentru
.acâsta numai căsătoria
cu jus conubii se. considera de legitimă (mat
rimonium legitimum, vel

justum, nupliae justae).

|

a

Ca căsătoria să potă fi legitimă, s'a luatii în
considerațiune : Națiunea, condiţiunea, gintea și sângele
muierii.
1 Națiunea. Din respeetulă națiunii
s'a pretinsă ca cetățenuli
romanii, să-și ice de soții numai roman
ă, și anume, căsătoria era

oprită cu Latinii,

cu Italii și cele-l-alte popore. Romanii
mai întâiii
ai avulii legătură cu Albanii, apoi
cu Sabinii prin limbă, prin sa-

ere (cele sânte ale religiunii) și prin

căsătoriă,

După

răsboiulii ce

sa purtată cu Latinii la lacul Regillă (496
ant. Cr.), multe muieră

romane aii fostii la Latină și multe
indiăi-că căsătoria

muieri latine la Romani,

era oprită între ci, s'a demandatii,

și fi-

ca tâte muie-

rile lăsându-și bărbaţii să se reîntârcă
la părinţi, însă nică una s'a

reintorsii.

Atunci Romanii

ati primiti

ac6sta

de semnuli

unirii po-

porului latinii cu celit romanii, și de semnu
lii victoriei viitâre Și co-

imune,

însă totuși Romanii

nubii, ci numai
popâre

cetățilorii

confederate

câtii numai

senatulii

nu ai datiă de o-dată

latine

din Italia.
romani

confederate,

Dreptulii
îlă putea

acesta

Latiniloriă jus co-

mai târdiii și altorii
era așa

de.mare,

în

da saii revoca.

Ceva se aduce pentru ilustrațiunea materiei
(1) : Campaniloră, din-

ainte de răsboiulii punică ali doilea (218
ant. Cr.), li s'a dati jus
(1) Corolus Sigonius : De jure civium Rom.
Lib, 1. cap, 9,
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UI

conubii, adecă dreptulii
după

ca

să se căsătorâscă

cu

romane (2); :dar

ce Campanii.în răsboiăi sati dată la partida contrariă,
aii fostii

despoiați de acestă dreptii.- Abia consulii M. Messala și C. Salinato
r
ai cerută pentru

Campani

dreptul

de a se căsători eu cetățene. ro-

mane, și dacă cineva s'a căsătoritii mai înainte, să aibă
soțiele de
legiuite, și pruncii născuţi înainte de acâstă di să fiă legiuiţi
şi să
potă

fi moștenitori.

Pentrucă

pruncii,

cari s'aii născutii

din muieri,

cu cari conubiulii nu a fostii iertati, nu eraii liberi, cu atâtii
mai
puţinii erati cetăţeni romani ; p. e. pruncii militarilor romani
căsătoriți în Spania

Dacă cineva

cu muieri spaniole (3

singulară, ori atare municipiă,

vrutii ca să aibă dreptul

de conubiii,

ori alti poporiă, aii

aii trebuitii să: dee rugare la

Senatiă. Mai târdiă împărații -dedeaii acestii drepti militar
ilor de
altă naţiune, dându-le și dreptulii de cive: romană (4.
2. Condiţiunea. Din respectulii condiţiunii, adecă a stării civile,
era. opriti ca cetăţenulii romanii să-și iee de'soțiă o libertină,
.carea din sclavă

a devenitii liberă,

priti ca să se căsătorâscă

„cede din casti în casă (5).

asemenea

cu o'romană.

libertinului i-a. fostii: o-

Numai

senaltulii putea con-

-

a

Abia după legea, Papia,: Popaea, adusă sub impăratulti Augustii
, s'a

iertati civilorii romani căsătoria cu „berlina, 1însă a. fostă
opriti și

„acum : senatorilorii șii pruncilorii acestora (6)...

.: .

e) p. „e. Pacuviii Calavi dintre Campant a avută „pe fata
Tux
1 Appiă Claudi,

consularii în Roma,

si fata şi-a măritat'o după N Liviu, carele a purtată triamtă.
(3) Cicero În Topicis : Si mulier cum "fuisset nupta cum eo,
cui connubii jus
non esset, nuncium remisit, quoniam qui nati sunt, patrem non
sequuntur, pro
liberis manere nihil oportet,
:
!
„(£) Diplome de aceste se află şi în Dacien de. dr, Neugehauer pag.
117, 229.
230. 239. 286. unde se dice : Ipsis liberis posterisque corum civitatem
dedit, et
conubium cum uxoribus, quas tunc habuissent, cum est civitas iis data,
aut si
qui caelibi essent, cum iis, quas postea duxissent etc,
(5) Senatus consultum. FHispalae libertinae permissum ost, ut enubere posset
neque

ei, qui eam duxisset, id fraudi esset.

|

46) Ut omnihus ingenuis, practer senatores, corumque liberos, uxores
libertinas habere liceret,

—

:*8.: Gintea,

Ce se atinge
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patricilorii le-a fostii oprită căsătoria

urmă

din XII tabule

-Claudiii

decemviruli

ei

de ginte,: adecă

de n6mii, viţă,. familiă,

cu plebeii. încă

de legi (7), aduse. de
a observatii, că prin

prin legile din

decemviră,

acesta

deși

Appiă

patricii se desparlii

pre tare de plebei.
Dar

C. Canuleiii,

găciune

tribunulii

pentru desființarea

plebei,
'la an. 445 ant. Cr., a făcutii ruacelei legi, și s'a adusi: lege nouă, nu-

mită Canuleia, ca patricii și plebeii să se pâtă căsători la olaltă (8),
iară pentru căsătoria cu străinii și mărginenii a pretinsă altă lege
(9).
4. Sângele.

Nu

a

fosti

lege

apriată,

ca până

la care

gradii de
e oprită căsătoria ; s'a observată însă şi gradul
amestecăturei de sânge; sunt însă casuri. istorice între
patrică, că
p. €. s'a luatii de soțiă fata. unchiului, adecă a fratelui tatălui,
rudeniă

de sânge

Zelurile de căsătoriă. Căsătoria legiuită în genere a fostii de două
feluri :

"A. Căsătoria cu Manus (mână), când muiorca s'a predatii în mâna
strinsă a. bărbatului, și atuncă ca Sa chiematii materfamilias.
B. Căsătoria fără Aanus, din liberă voiă, când muierea nu s'a
predată

în mâna

strinsă

a bărbatului,

și pentru

numai. azor, şi na fostii mater “fumilias (10). la
cerea: numai.

acâsta

s'a numitii

acâstă căsători se

învoirca,. miresei.

Căsătoria (matrimonium)

cu Manus a fostă “susținută

la patriciă

(nobili) şi a adusii pe femeiă către birhatiă intro referință caşi pe
fată către

tată, ea a participatii la sacrele familiare ete. Pentru preoţi a duratii modulii cu manus până pe timpuulit împăraţilorii.

(7) Ne patriciis, cum plebeis Romae connubium esset.
(8)

Tribunulii dice la Liviă : <Hoe ipsum, ne connubium patribus
cum plebe
'esset, non decemviri tulerunt paucis his annis, pessimo exemplo publico?
cum
Summa injuria plehis?.... mid est aliud, quam exilium intra cadem
moenia ?
quam relegalionem pati ?'etc.:
,
(9) Altera
. lege connubium petimus finitimis, externisque dari solet.
(1U) Cicero in Topicis : Si ea (mulier) în manum viri non convenerat
, nihil debetur, genus est enim' uxor, Eius duae formac. Una, materfaimilias,
hac sunt quac |
in manum convenerunt, — altera earum, quae tantuminodo .uxores
habebantur.
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“Căsătoria (11) cu manus sa fundatii în 3 moduri,
ali 6-lea creştină, a intrată
i Î-iă prin favres
și dati după

și ali patrulea

sati confarreaţiune.

domaum

nupțială în casa

și în secululii

modii.

ce 'era

i

unii: sacrificiii :solemnii

deductio,. adecă după ducerea miresei cu pompă

bărbatului.

Sacrificiulă sa

făculii

sub: conducerea

Pontificelui Maximii, fiindă de faţă și flamenulii diali..
cu dece martori. Confarreatio se numesce dela panis farreus (libum farreum),..0
pâne coptă din far (făina la cei vechi). din apă și sare,și dată
cași 'sicrificiii.
cra,

Nunta. de modulii

acesta, sa

pentru-că' căsătoriţii mâncuii

din

numilii și farracia sa-

far, adecă

făina

cu

care

se

preseraii și victimele, adecă: animalele. sacrificate (12). In cele sacre
nimicii

era mai

taii pânea
între

relisiosii decâtii

farrea

înaintea

puţini. îndalinată,

preoți

de grad

iară

legătura prin confurreațiune, și pur-,

miresei (13).

Dar

după unii,

mai înaltă (14).

căsătorii era

numai: pontiliciloriă,

Dilavreaţiune

contractului de confarreațiune, adecă
toriă.

acâstă

divorții

adecă

însemnă

stricarea

în ast-felă

de căsă-

N

cu

Unele diregătorii de. preoţi se umpleaii numai en feciori din căsătoriă confarreată,

p. e. Flaminos

maiores.

2-a prin coemţiune, ce era o cumpărare simbolică a miresei. A
fostii de lipsă cinci

nitorii)

cetățeni

carele ținea o cumpănă

as (banii)

de aramă

bărbatului.

modii

Coemţiunea

veniaii în mâna

praesentibus,

libripens

iară: mirele

(cumpă-

arunca

totă independinţa
și

unii

în puterea

după. încheiarea

cășăto-

deduetio. Acele mnieri, cară prin cumse

numeaii

Materfamilias,

uxor habebatur, farre, coemtione,

Ulpianiă tit. LX. Instit. Farre convenitur in manurm

libus dece
reus

îşi dedea

bărbatului,

(11) Boetius: Tribus modis

şi iii

“şi declară “că a “cumpărată mi-

s'a pututii face

rici, verisimilii după domum

(12

în mână,

în: cumpănă,

resa, carea prin acestii

„părare

cași martori,

et solemne

adhibebatur.

cerlis

şi la

usu.
verbis, et-tes-

sacrificio facto, in quo panis quoque
i

(ar:

(13) Pliniă lib. 18. In sacris nihil religiosius confarreationis vincula erat, no„vaeque nuptae farreum

praeferebant.

(14) Boetius : Confarreatio solis ponlificibus conveniebat.
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cumpărare se întreba: unulii

pe altulii, bărbatul

astă-felii : «Daca

muierea arii vr& să-i fie materfamilias 2 ea
răspundea : «ară vrea.»
Pentru acesta muierea cădea, în mâna
adecă în puterea bărbatului,

Și se dicea căsătoria prin cumpărare,. și
muierea era materfamilias,
iară bărbatului ca în loci de fată
(15).
3-a prin usi saă prescripțiune, când femeia
a şedutii neîntreruptă
unii. anii întregii în casa

unui bărbatii,

carele

în acesti

modii

şi-a

căpătatii dreptul asupra ci, și ea astiă-felă
a cădutii în mâna băr“batutui. “Usuli se putea întrerumpe, dacă
femeia peste anii 'în trei
Nopți (trinoetii usurpatio) nu durmia în casa
bărbatului (16).
4-a prin tabulae nuptiales, adecă contractii
de căsătorii. Acesti .
modii s'a introdusiă târdiii, sub Justinianii
526—565 d. Cr. ca actiă
oficiosii

deosebi pentru

diregătorii de statii cu rangă

tre alți: dirogători numai compunerea
„preotului ai
datină

încă

mijlociă

fostă

forme

pe timpulii

de

datine

„ sătoriă,

legitimitate.

'Pabulae nuptiales eraii în
dar a fostii încetatii în timpuliă

lui Cicerone,

ală împăraţilorii

Celealalte

romani.

dela nuntă

senatoricii. In-

unui protocolii și înferrenirea

|

eraii de

lipsă la tote modurile de că-

|

Căsătoria scluviloră sa numiti contubereium
fostii nclegiuilă,
pe muiere,

pentru-că

ori numai

Contuberniulii

domnulti

şi înaintea

legii

a

av ca dreptii să vindă ori numai

pe bărbată.

atunci

și-a căpitată legalitatea,

(15) Boctius : Quae autem in manum

per

famili ias vocabantur,

coemtioneni

când stăpânul a

vencrant. hac mater-

se se in coemendo invicem interrogabant;
vir ita: an sibi
mulier materfamilias esse vellet? Illa respon
debat: velle. Ilaque mulier viri coriveniebat in manum, et vocabantur nuptia
e per coemtionem et erat mulier maLerfamilias, viro, ae filiac.
”

(16) Gellius : Q. Mucium” iurisconsultum dicere
solitum , lege non esse usur-

patam

mulierern | cun

Kalendis

Januariis apud virum, causa malrimonii
esse
lanuarias sequentes usurpatum esset.
Non posse
impleri trinoctium, quod 'abesse a viro
usurpandi causa ex duodecirn tabulis decaepisset,

beret.

ante

Quoniam

diem

leriiae

ciperet et Kalendis,

III.

Kal.

noclis

posteriores

sex

horac

alterius

anni

:

essent,

qui in.
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baie

cliberatii pe sclavi sai

„se vină
; Timpulă
“odată

prin testamentiăi a lăsatiă, ca bărbatulă

firă, de muiere şi prunci (17). .
mal

DOI

să nu

rai

favorabilă „pentru

căsătoriăi a fostii luna luă, luniii,
dela Junone, dina prestătătâre căsătoriei,

numită și. Junoniiă

și celă mai nefavorabil a fosti în Maiă, luna ,moșiloră (19),

II. PARTEA SPECIALĂ.
pn

Consensii.
părinţilorii

La

o 'căsătoriă era de lipsă consensulii, adecă învoirea
fetei, pentrucă fata nu se întreba; în timpul de sub

împărați și consensulii

fetci.

Peţirea se făcea la părinţii fetei, sati

la acela sub a cărui potestate era fata. :
Sponsalia. Dacă pețitoriului i se omite

“Sponsus,

i
fata,

elă

se numia

iiară ca Sponsa' (Bisăiduită, promist) şi amici urma Spon-

salia adecă încredințarea.
'
a
In vechime junele dedea tinerei unii banii cași arrha (arvuni) (19);

iară mai târqiii incl de ficri, dacă 'a fostii din poporii, și inclii de
aurii cu

mărgea,

dacă

a fostii patrieiii,

și tînăra încă

a dati

inelă,

și inelele sc diceati : aszali pronubi, mutuac [idei sigua, adeci inelele de căsătoriă cași semnulii eredinţey împrumutate (20)
Sacrificiă auspicală. După ce s'a proiectati căsătoria, cu scopit
de a căștiga semnele
crificiii

auspicalii

în casă

privată,

divine

şi învoirea

saii consultativii,
saii

în

templu

în

qeilorii,
loci

publici.

sa

făcntii

unii sa-

alesă

după. pliicere, sati
Anspieele adecă. preotulii

carele profeția din sburatulii păsărilorii,și astăi-felii căuta de norocii,
sc: ducea după medulii nopții și îşi făcea oficiul, căutândii sburatuiă pasărilorii profetice, Și apoi resullatulii observăriloriiA
publica
" (17) Conv,
hreuszler..

Lex.

Brockhaus. Pierer's Univ. Lex. şi. Dic. Lat, Germ.

*

de N. „9

i

(18) Ovidiă Fast. L. VI. 59, Macrob. Sat. Q. 12, Hartung Il. 72, “Preller
685,
(19) Pliniă Hist. Nat. XXX. 1, $. 6. UL plane afirmare possimus, numos
ante

apud nos. mox anulos coepisse,
"(20) Pliniii acolo$ 4. Etiam
titur, isquc sine gemma.
denkmiler

Aug.

Rosbach.

pt
nunc sponsae muneris

Digest. XIX.
Leipzig

vice ferreus

1. 11. $ 6. „Romische Jochzeits

p.28.

...

CEI

anulus

mi-

und Ehe-
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în faţa 6speţiloră, și sacrificiul stetea din o oferindă
de: libaţiune
snii de fructe (fruges) cătră! dei. Auspiculii a încetatii:
pe timpulii
lui Cicerone, și a intrată haruspiciulă, adecă căutarea
maţelorii în

animalele sacrilicate, şi profeţirea

sai haruspicele numai declara,
lunci

carnea

se putea

ospeţii (21).

din acestea în presinţa

că nu e nici

unii

ospețilorii,

semnii

folosi la sacrif cil „de Ospății,

răi 'și a-

ca să o mânce

-

Sacrificiul auspicali s'a adusi deosebi în onârea Cererii,
qinei
auspicale de nuntă, și a fostii din o serofă(22).
Părţile esenţiale a nunței sunt:
A. Dextrarum junctio. B. Sacrificiu nuptiale. C. Coena
nuptialis
în casa

miresei. D.

ficium nuptiale.

G

Domum

deductio.

Coena. nuptialis.

E.

Pompa

H. Lectus

nuptialis.

genialis.

din urmă în casa mirelui (23).
.

- A. Dextrarum

Deztrariun junelio
espresiunea

nemijlocită

e legarea

Acoste

trei

junetio.

mânilorii

a legăturei

F. Saeri-

drepte

incheiate

u

între

tineriloră,
bărbatii

cași

şi mu-

iere, espresiunea plastică a trecerii femeei în mâna bărbatului (con21) Apulia Met. W. 26. Virg. Aencid. IV, 55. Rosbach p,
49, Cie. de Divin.
1, 16. Dion. Hal. 2. 6. Val. Max. 2, 1. Nuptiis etiam
nune auspices interponuntur, qui quamvis auspicia petere desierint. iipso tamen
nomine veteris consuctu-

dinis usurpantur.

(22) VarroR. R. Q. 49:
„viri în Etruria, in conjunetiune
poream

quoi nupliarum' initio
nupliali

nova

nupta

antiqui
et novus

reges et sublimi
maritus

primuin

iminolant.

:(23) Aceste datine sunt culese după ina! inulţi
ordinate după cartea lui Rosbach nuimilă în nota
tate de pe sarcofagele romane ca fântâne sigure.
S. Lorenzo în Roma, din Sala museloră şi din
ticelli, Florenza, villa Taverna în. Fi rascati, villa

autori, din date resfirate, şi sunt
(20), anume după scenele sculpRosbach esplică sarcofagele din
Belvedere în Vatican,
la Podium Cajanurm,

din Mon-

din acadeimia virgiliană în Mantua, și alte n7 sarcofage şi petre
de mormîntă. Pe unele
sarcofage e nunta unoră del, pe altele a Omeniloră, şi acâsta în multe
e numar

imitaţiune și copiă din nunta deiloră.

.
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venire. in -manus

sătoriei.:

mariti).şi modul

'

mai simplu

PI

de representarea că-

e

|

Mai târdiu. consensul şi sponsalia eraii de
o-dată :cu

junetio,

dextrarum

caşi simbolulii

consensului și mai alesă în familiele de
frunte
și pe timpulit împă&raţilorii. Dar înainte de
a descrie dextrarum june-.

tio, e.de lipsă dea

cunosce: deităţile. de. nuntă. și imbrăcarea

resei.

PI

N

III

mi-

ti

Deităţil
- dee „nuntă în ' genere s'aiă :numitiă dii nuptiales, şi
cele

de frunte ai” fostii .Juno,- apoi Jupiter; și
deosebi, Juno cu predicate

dela acte diferite se considera de atâte dine;
„Dea: Juga cea ce l&gă,

înjugă. pe tineri, Pronuba. ceea

ce îi, căsătoresce,; «cunună; Aferenda

(ab afferendis dotibus) le câștigii zestre și daruri
dela tată, nâmuri
și: patroni. Miresele invocată încă, pe inele
numite Camelae Virgincs (24).
|
a
DC
II 0
IE DN
ae ta
Imbrăcarea miresei. Părulă miresei. sa
dospit pe. creștetii cu
- Hasta celibaris (lancea virginalis) sulița Junoni
i, ca „mirâsa -să nască
eroi, și a fostă împletitii în şese code. (chic
i).precum îlă purtată fetele din poporii

nună

de flori

şi „Yirginele
și ierburi

vestale (25). Pe pării. i se punea o. cuculese: de ea, apoi peste capii ună fam»

"cun, adecă -unii. văl de. colore galbenă: saii
în faţa focului, precum
purta totii-dea-una Flaminica, muierea, preotu
lui flamen. „dialis (26).
„Pe miresa -0 îmbrăcată în tunică, și o legati.
cu -0 cingă (cingulum) saii brâă țesutii din lână de. die; și legatii
cu măiestrie și nodă,
numiții nodulii lui Ercule, ca se nu se potă ușorii
deslega. Juno de la

actulii încingerii are predicatulii

precum

Cinzia (Incinsă) șși legarea însemnă

lâna se ține deolaltă, așa, "să „se. „lege mirele de. mir6s
ă (27).

" (28) Paul. Diac. p. 63. Camelis virginihus” suplica
re nuplurae solitae erant.
Preller p. 89. 582. le astmănă cu nimfele.
e
E
aaa
(25) Fest p. 339. Lucană LI. 354; Ovid. F. L. il:
559. Plutarchu- Q: Romi. 87.

(26) Paul. D. 63. Corollam nova nupta de floribus
, verbenis herbisqu
a ese lec:

tis sub amiculo (flammes) ferebant.. Rosbach p.: 156.:C
atullus :. Cape flammeum.

Acestă

v&li

a fostii simbolului

legăturel eterne, .pentrucă a, fostă îndatorată ca

neîncelată să-lă pârte; şi nici în casă -de divorţ nu
i-a fostii permisă: să-lă

depună..

:

- (27) Catull.

.

al

61. 8, Paul,

Aarien, Aitol, 1,

p. 89. 92.

Plin, H. N. XXI. 8. 22, Hartung. 1, 70,
21

'
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Apoi
: mirâsa se înzestra cu juvaere, și-se ungea cu mirosuri, și
trei amice, trei fete virgine îl ajutaii la îmbrăcare și chitire: întâmplându-se tote aceste în thalamus, chilia de locuință a ei (28).
"Mirele de regulă era. îmbrăcată în tunică, și deasupra cu toga
aruncată de! pe: umărulii: stingă peste piciorulii. drepti, și în unele
timpuri” avea tabulae nuptiales în mâna arâptă. Dacă mirele era militară, avea și spada la sine.
a

” Fiind. gata, miresa

eșia: din' thalami și intra în atriă, sala fami-

liară
a casei, undea fostă. altar, saii anume pregătită. Pe josii
eraii “floră “presărate
.și covâre frumâse întinse, iară la ușă și la
pârtă floră:și ramuri: veri. și: veluri înfrumsăţătore (29).
“Destrarum junctio; Mirele și .ceialalți așteplaii pe mirâsăîn atriă,
șir ea intrândii arunca Ochii la pământiă, roșia de rușine că se mă:
rită,

și se plângea,

că trebue

se

mârgă

din casa

părinţiloră (30).

O: femeiă carea'conducea nuntă, trăgea pe mirsă la mire, și stândă
la spatele lorii punea mânile pe- umerii lori, și lângă femeiă. steteati
virginele. Lângă mire ati stată' paranimfiă, pruncă liberă, îmb răcaţi cu
toga praeteztata,

adecă. tivită cu

vestes) cam de 15—16

purpură

(pueri praetextati,

ani,. mai tineri 'decâtii junele,

aci amicii:
și n6murile. Atunci

pueri in-

apoi steleaiă

tata: oră 'curatorulii fetei lua mânile

tineriloiii și le legal laolaltă, adecă le împreuna, ce se numia dextrarun junetio, şi “era începutuliă nunţi, pentrucă mir6sa prin a-

câsta' era predată în mâna mirelui (31).
i

ei

i

pr

"ea în nunțile mitologice ale deiloră, grațiile ai îmbrăcată pe teneră: ună
da mirosuti, 'alta juvaere și a treia ţinea Oglinda. Scena actsta e pe sarcofage
în faţada de drepta. Rosbach p. 71.. Par trihus est facies, qualem decet esse
sororum, par tribus est aetas, par quoque forma tribus,
.:(29) Juvenal. 6.:v. 227. Ornatas paulo ant6 fores pendentia

linquit

vela'a do-

mus, et adhuc virides in limin€ râmos. Rosbach p, 3.
(80)

Stat. Silv.:1, 2. 12 : limina

demissam

canu ÎI. 361: lutea demissos velarunt

et dulci probitate rubentem.

flaâmmet vultus.

ihgenuus. pudor, flet, quod ire necesse est. Rosbach

Lu-

Catull. 61. 79, Tardet

p. 17,

(31) In nunțile mitologice Juno Pronuba cu tuntina de raze iea parte;pe nu:
mil din timpuli cteştinătăţii în loculă Junonil e Cristă sai altă sântă. Pe sar-
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"Căsătoria s'a ținutii: de: căltalti
şi pentru acesta” 'fiecarele - avea

domesticii'și' nu de 'celii: publică;
Yoiă

liberă, 'să: chieme 'saiă să. nu

Gheme

pregiă (sacerdos) publicii. : Eraiă şi pershe 'private
cară: ai
pricepută “ritul și divinaţiunile, şi aceste 'făceati: cele
de lipsă, p. e.

Brutiă a fostă

auspice

la căsătoria

lui Catone; „sub Justinian isa

introdusă lipsa de preotii. a
„ui

Be

Mu

Saecrificium

„i

nuptiale,

Sacsificiulă î'(jertva) de nicută sa făcutii întru “sânţirea legătre
t:
îneh6iate, şi a fostii partea cca mai solemnă 'a căsătoriei. Prin
sacrificiii se dovedia, - că căsătoria, s'a încheiat 'nu:-numai înainte
ă
Omeniloriă, ci și a deilorii. și cu învoirea 'lorii.. In .-timpulii 'străvec
hiii
sacrificiulii comuni adusi de tineri a fostă: parte! esențială:
pentru
validitatea căsătoriei; în timpuliă istoricii a: fostu. că o
'datină, şi de

lipsă numai” la: confareaţiune,

şi susținută de: clasele''mai nalte pen-

tru închearea unei legătură legitime: i si -s ii

iri

ep

“Sacrificiulti” de nuntă a; fostii saiă simplu, şi adusă numai

înaa,

sait ci 'poniipa miptială Și întrevenirea

e

de tineri

pers6neloriă:! preo-

fesci în curtea miresei, așa precum: a. fostii starea - părințilo
rii

ei,

"Sacr ificiulă simplu;: pe unele monumente se află: așa,:
că: delocii
cuni. se 'găta dextrarum juntio, mirele - şi mirâsa își 'daii mânile
peste
ună altarii alu casei, saii portativii (masă cu trei piciore) pusii
în
atriii, “saii: în :chilia. cea „mai mare a casei. și pe altarii ardea,
o flacără; în: ceealaltă mână, mirele. “ţine tabulae :nuptiales, iară, ea
unii
mără cași semnul amorii și a „concepțiuniă. "Pe “alte
.monumente
mirele ȘI, miirâsa ștaiă cu faţa unul cătră

altulii: înaintea: altarului

portativii, și mirele iGrnă dintro paera' (formă de teneriii micii) o
libaţiune în foci, căci începutul sacrificiului e cu libamina prima;
E)

CI

ie

pna

colape e și;0

.ptonubă omentscă (menschliche. Pronuba, Rosbach P. 15) adecă! o
femeiă. în loculi, Junonii, şi combina că acea femeiă |se zeptesintă ad prin nașa,
:nănașa:, Claudiă G. 31. 128: Tum. dextram, complexa viri dexbramque puzllae
tradit; et hic uliro sancit
ge pomenesce

connubia. La Statiu. Silv. „

Venus : ;: «Ipst, manu

buptam

2. 11. în 1oculă Junonil

genitrix Aeneia Menus),

|
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iară mirâsa,

ține

în, mână acerra

(0, lăduţă) cu

tămâe,

ca. să pună

pe: focii, și drâpta, și-o ridică, cătră cerii, cași la o rugăciune. Căsătoria se închee, prin acesti actii înaintea deilorii, și mir6sa trece
în sacrele 'bărbatului (nova nupta in sacra mariti) şi în comuniunea
familiei lui (32).
Sacrificiulă nuptială cu pompă
miresei.

Pompa

nupțială

s'a. ținută după

era conductuliă

libaţiune la. casa

de sacrificiă,

ce pe

drumii

venia la porta miresei, și intra în curte (33).In fruntea conductului
mergea. unii paranimfă (34) cu faclia aprinsă, îi urma o femeiă carea
ordona, tote, și altă matronă purta unii blidii (lanx) cu fructele de
lipsă la. sacrificiii (35).

;

Acuma

pășa taurulii,

de regulă

nalulii de lipsă. De personali

o vacă

pentru: sacrificiă,

s'a ţinutii zictimarius

și perso-

(preotulii carele

sacrifica vita) cu securea pe umărulă stingii; camilulă, în mâna
dreptă lăsată în josii ţinea simpulum (o oluță cu codă lungă în
susii) pentru turnare la. libaţiune, iară în mâna stingă rădicată avea 0 acerră pentru

tămâiă.

După

ei 'vencaii

doi popi (popae) îm-

brăcați cu tunică scurtă și cătrință (limus), unulii cu secespita (cu.

r

.

țiti), alulii cu maiii (malleus) în mână, amândoi

'

6meni musculoși,

cari duceaii taurul, a cărui frunte era înfrumuseţată cu unii arcă
saii conciătură de metal,
tea miresiă (36).

și cu cârne aurite, și toţi intraii în cur|

(32) Val. Flacc. VIII. 243. Inde ubi sacrificas cum conjuge, venit ad aras Aesonides,: unaque adeunt, pariterque precari incipiunt. Seneca in Octav. 700. despre
Pompeia :: Tura cum
summum

flammeo

disse auspicium
bach p. 105.

superis dares sacrasque grato spargeres

tenui caput. Tacit,

aras mero

velata

Ann. XI. 27. despre Messalina. Quam

verba jubisse, sacrificasse apud deos. Apul. Meth.

au-

IV. 28. Ros-

106. 178.

(33) Scenele pe sarcofagele din sala. museloră şi din Belvedere în Vaticană.
(34) In nunțile mitologice, în loculă paranimfului e Hymeneius, qeulă de
nuntă.

.

(35) Ausoniu Mos, v. 104. Turibula, et paterac, quae tertia vasa deum? lanx.
Pe sarcofagulă din Florenza, în loculă matrâne! cu fructe, e ună pruncă, carele
ţine pe capii blidulă cu pâme,

saă unii

buchetă

ori cunună

cu flori. Scena cu

prunculă se puneîn secululă ală 3-lea după Cristi. Rosbach. p. 101. 170.
(36) Succincti poparum ritu. Svet. in Calig. 22. Propert. IV. 3. 62.
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In curte era

m.

unii altarii portativii,

la care

steteaii

tinerii

milulii se apropie de ei, ca să le servâscă cu cele ce

rulii se aduce
pămentă

aprâpe

de altarăi, și unii popă

și îngenunchiândă

cu securea

rădicată

ilă' ţine de cârne,

ca să lovescă

victima,

ŞI

ca=

portă. Tau-

îi apleca capulă la
iară victimariulă

întrebândii

sta

pe mire : A-

gone
? și mirele r&spundândiă : Hoc age! acela lovesce victima. în
capii, iară miresa varsă din pateră între cornele taurului ori a

vacei (37) şi aprope stetea şi unii tibicenii (Mluerașii) carele
lipsă la ună
După

era de

sacrificiii.

ce victimariulii a loviti

taurulii cu securea

și unii popă i-a

datii cu maiuli în capi, cultrariulii tăia carnea (prosecare exta, prosecla) ce e de lipsă pentru sacrificii, iară cea-laltă .rămânea pentru
cina nuntașilorii.
vita și carnea,
Mirele

avutii

Aci se mai

vedeai”! și sclavi cari ajutaii de a tăia
apă, spăla.
a
N
Ii
sacrificii și în templu, delocii cum s'a în-

și aducendă
aducea

cheiată contractulde căsătoriă, și li petrecea și nemurile (38).
Nuntașii, cari eraiă de faţă la sacrificii, se : chiteaii și. încununată.
e.

Coena

uuptialis.

După ce s'a finită sacrificiulii și pregătitii carnea, părinții fetei ai
datii, ospătare, ce s'a numitii cina de nuntă, Date speciale . se allă
numai despre cina de nuntă după ducerea miresei la casa mirelui;
pentru acesta se vorii „spune la. loculii loră.
D. Domum

„Ducerea, miresei la bărbat
(87)

deductio.

a casă se numia,, domum

deductio,ş

Scena din curte e pe sarcofagulă din vila Medici în Roma, dusă
la Flo-

renza. Sarcofagele aceste, ce represintă vi&ța Romaniloră «more maiorum
domi
militiaeque»

după datinele strămoşesci,

loră, cari arată may tâte momentele
noni ante omnes

se pună în clasa

a cincea a sarcofage-

vieţei Romaniloră. Virg. Aen.-IV. 55. Ju-

(deos) cui vincta jugalia curae. Ipsa (mir&sa) tenens dextra pa-

“teram.. ... Vaccae media inter cornua fundit. Rosbach p. 121.
147,
(58) Apul. Meth. IV. 26, Speciosus

adolescens, votisque nuptialibus, pacto judestinatus, consensu pareatuin tabulas etiam maritus noncupatu
s ad
- nuptias officio' frequcati cognatorum et affinium stipatus,
templis et aedibus pugali pridem

- blicis victimas immolabat, Rosbach p. 123.

”

aa

ati
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—.

bărbatulii 'o.iaștepta :cu: solemnitate. la. casa, sa. (rătindu-se,.toți
spre
plecare, ;miresa

se, imbsă
ia.
„plece, însă

unulă

din nunlași0 răpea

din. brațele: mamei saia matușei, căci miresei îi era .rușine,
și. ca
să nu:cugete;lumea, că:ca se mărită: cu totă . voia, ci. să crâdă că
0.ducă

cu tăria „cum :aiă. dusii; Romanii pe Sabine -cu cari „aii.,fostiă

NOrOCOșĂ (39). Miresa. plecândii, a invocatii pe Dea Iterduca. (Juno,, petrecălore pe: drumii) și. Domiduca (Juno duciătore a casă), ca să-i ajute.
ide

ii

ne

iși

B, Ponipa

.

pt

î

«

mi

oma, nuptialis saii procesiunea ducerii miresei a,urmatii astii- fel.
„Doi: paranimfi,,a căvora tată, și, mamă încă, trăeseii, (de, aci parimi. și matrimi). de regulă, din.: nemurile mirelui, sait amici, ati luatiă
pe mirsă. de, subsudră și. aii: plecatiă; iară, ali treilea paranimfă, nu-

mitii praelux, cu o făcliă de;spine albă, aprinsă. în

ondrea,

Cererii,

pășa înaintea loriă (40). Urmati ;acuma, fetele numite ;Virgines, de.regulă trei,și n6muri sati amice. de ale. miresei (41), Unii ală patrulea
sai :0.:fată,; ducea o; 6lă saii. o. căldărușă, plină de. apă

din. isvorii

curati

<panis far-

Teus»

și înfrumseţată
(libum

farreum)

cu Ilori ; ali cincilea purta ună
o

pânișoră” sai lipiăi,

câpte

din

far,

şi

ali

şâselen duceti: furca; 'fusulii: şi r&suculii miresei la: casa bărbatului,
'pentrucă' femeile

romanie: “torceaii lână 'de 'Giă: și făceaii vestmintele

'de lipsă” pentru familiă. Pâranimfi schimbati întrebăriși răspunsuri

și cu Virginele cântaii. Hynien ! '0 'hymens6'! (42). Pe mirsă ai mai
(39) Catullus : Qui rapit teneramm ad virum — virginem.
(40) Festă p! 245. Patrinai 'et inatrimi, pusri:
„qui facem prefert ex spina, alba, duo qui tenent
Serv, V. A, IV. 103. Plin..H, N. XVI. 1$. Celă
-țile mitologice, numa! la a Medeer porlă arculii,

tres, nubentem

|
deducunt, unus

iubentem. Paulă p. 87. Varro la
cu făclia e Hymencius din nun-

ce alteum îlă pârtă totii-dea-una
în locul lui Hywencius vine înainte şi Ţalassiu,
-+ Rosbach. p. 6£. Unit dică, că celă cu făclia imit6ză
pe păstoril carl ai răpită
pe Sabine; iară: după Plutarchiă, pentru-că pompase făcea. în de'către scră sai
„Eros,

adecă Amor.

La Romani

„.sera, ca să lumineze drumulă. .
e
+. (%1) Virginele „represintai . pe graciile din nunțile qeiloră. Rosbach. p. 47,

: (42) Catullus : Ite! concinite in' modum : Hymen! o hyinenee!. Rosbach p. 30.
Unae

e prunculă

cu farreulă.

l'lut. Quest, R. 31. Plin. H, N. XVIIL 3.. 3. Svet.
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petrecut'o: nâmurile: și amicii ci -și ai 'mirelui, ducândii idaruri, iîrătre musică” şi: cântare de versuri: fescenine. (eu''espresiuni.::
de: desmerdare) și! făcendii glume, jucaii pe drumii: thiasus;-unii 'saltă 'nupţialăi din cultulii: lui“ Bachii (43), apoi sosiaii :cu -toţii la casa:-mirelui,
“unde îi. „asteptati Gmenii mirelui cu făclii aprinse, și bucuriă: că .vine
„mir6sa

(40),

:

„i

Mi

o

i

-

pe

at

ial

ci

te O

Ajungândii c6ta miresei. la porta casei mirelui, unul -din'iOmenii

ei ţinea. o: cuvântare glumâţiă (locutio''fescinina) şi'apoi striga: :iDeschide ușele- mire Cornclie ! casă intre 'nunta'cântătâre ce-ţi” aduce
flori! (45). La unele nunţi ai: fostă: şi poeţi, cară ai compusii. <câr-men nuptiale» ce se: cânta la nuntă ; -saii: a luată: parte':chitiţi''la.

„capii cu-ederă și legături 'sânte,: ca'să servâscă:!cu' lira “lori bucurii mirelui (46).

tit

tat crt

pnl

stu

ab

mul

Intâlnindu:so:e6ta miresei 'cu a-mirelui înaintea porţii;
se' luptat

unii 'cu alţii!că să apuce făclia; dela 'paranimfulii “piaelux,: “ca! n
'cumva
în” nâptea aceea, mirâsa
' să::0 :pună sub ipâtuli bărbatului,
saii acesta'să o' păstreze, cu cugetuliica să''oi ardă! la 'mormentulă
“ei, căci astii-felii se credea a se'molcomi niârtea iinuia 'Saiiialtuia' (47).

“La uşătcasci mireluă.!: Pompa: nupţială 'sosindiă: la'u$a:! casei mitelui, acâsta a! aflato' înfrumseţatii'
cu 'floiă' și:covorey iară” miresa |.
invocândii pe "Dea. uuzia' (Junone ungătSiea) a''iinsti'-stâlpiă iișe a"decăi uşciorii, cu „alei de 'lemnii saii“cu'unsbre' de“ porcii! și iir6sa
ae
vin Aug,
esute

pt

73. dice că Aogusti

tnpăzatil

de familia
sa,. ,.

ma.

detii

bea Auzi

e oul

purtată:
alte :vestininte decât cele

tt

ft

iti

(43) Horat. Oa. 3. 15. 10, Virg. Aeneid, IV. 301. Catull. 64. 255, Preller Gr.
Myth. p. 543. Rosbach p. 15,
-22 (41) Virgi Buc, VII. 29.

Novas: incide. faces, tibi ducitur;uxor.: il

. (45) Stat. Silv..1. 2. v. 15,la "nunta. lut: Stella

(ei)

cu'Violentila,' qice:?::Pande!.fo-

-res! te Stella, chorus tibi... , serta:ferunt:: Kreuszler.
ps 464
cit sh anteiqo
(&6) Stat. Silv, [. 2..v: 248, Eat enthea. vittis atque hederis :redirata: cohors,
ut pollet ovanti quisque Da
- pag. 64:

Pi

Se află şi pe sarcofage câte :unti -poetă:: Roshach

Et

El

ora 7 i)

(47) Festă p. 289. Ne aut uxor cam sub lecto viri ea nocte -ţonat;'aut vit in
"sepulero comburendam

curet,quo

putatur. Preller p. B83,. -

utrogue mMOTs Bropinqu Alteriâs utrius taptari

it

DE

ta

cart
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a

dela: acâstă i ungere s'a numiti
zizor :
(48). Ungerea.a însemnatii

nirea :măn6să.

și bine-cuvîntarea

în casă,

și unele

aă: unsă

pliși

cu

-unsore!de lupă, creqândă că are putere de mânăt
ura farmeceloră,
și casă;
.nu intre :răulă în: casă (nequid mali' medic
amenti inferretur). Apoi mirsa a învelită: stâlpii ușeicu
fășii de lână (vittae. laneae) ce însemna 'sânţirea și consacrarea. casei
pentru mirâsă (49).
'Aci mir6sa a “invocat:.pe
ii deus Forculus (ali aripiloră de ușă) și
pe: deus Limitinus (ali: pragului) și pe Cardea
(Qina' de ţiţină), pen-

“tru: acâsta,

mirâsa

s'a. păzită la intrare, ca nu cumva să'se
lovescă
„de. ușă, oră de pragiă,. și spre încungiurare
a vre-unui semnii răi, şi

„ca; să -nu „mânie. pe Vesta, căreia, pragulii îi era
sacru, mirâsa a
“fostă rădicată peste pragii, totii de odată
să se arate. că ea nu

merge de voiă bună în braţele bărbatului (50).

|

i, Întimpinarea bărbatului. Mirâsa treeândii:
peste pragulii ușci, pășa
prin -vestibulă și intra în chilia familiei și
striga: 'Talassio ! ce arii
fi strigată şi Sabinele, fiindă răpite, și ce
la Sabini însemna. deuliă

„nunţii, adecă

Hymeneus.

Mirele.o întimpina

aci, cu

apă și cu foci

„(aqua
et igni)
; de pe vatra. saiă altarul casei, ca semnii
că din căl-dură și umedslă răsărescii tâte, așa și familia
adecă simbolele ge„ „Meraţiunii, ce, se nasce prin căldură și umeqâl
ă. “Apoi mirâsa se
„stropiă cu' apă, adusă anume de ună prunci
sa de o fată dintr'uniă
„isvorii -curatiă. ce se. esplica, ca ea, să vină spălat
ă și curată la băr- .
bată ; iară cu apa rămasă, stra se spălaă picior
ele miresei. La in“trare în 'chiliă, mirâsa

însemnătate, unde
Dot

RE

III

Sa

ești

dicea mirelui : <Ubi

tu stăpână

tu “Gaius, ego

bună, eă

stăpână

Gaia!> cu

bună,

CR

și pe

(48) Marciani Cap..Ii. 149, Iterducam et Domiducam,
Unxiam,. Cinxiam mor„tales. pueljae . debent in nuptias convocare, ut
earum et itinera protegas et in
optatas domus ducas, et; quum postes ungant faustum
. omen affigas, et. cingu„lumponentes in thalamis non relinquas. Preller
p. 585. Din uxor, unxia se de-

“rivă inuxorare, însurare, . .
,
a
a
(49) Varro R. R. II. 4. 9. Plin. H. N. XXVIIL. 9. 37, Serv.
la Virg. Aceneid. W.

486. Hartung

70,

a

î.+(80) Plaut. Cas:"1V.. 4-1. Catull. 61. 166. Transfer omine loco,
liber. Non.
Mare. p. 53. Varro la Serv. V, Eclog. VIII. 30. Plut.
Quest. R. 29,
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"urmă

mirele

îi dedea

cheile „casei,

nascere să se deschidă ușorii (51).
F.

Sacrificium

- Coafarreatio.

ca să aibă

nuptiale

grijă

de casă,

și la

Cat
în

casa

mirelui,

Când căsătoria s'a. făcut prin cănfareaţiine, atunci

după dextraium 'junctio din casa miresei delocii
a urmată pompa 'de
sacrificii d'a dreptul în curtea mirelui.
Verisimilii Și mirâsa acum
a fostă adusă la! mire, pentrucă și ea iea
parte” la tăte.
După sarcofagulii din sala museloriă în Vatican
ii, mirele imbriicatii
în tunică şi togă și ţinând tabulae nuptiales în
dr&pla, aștâptă pompa
de sacrifi ici, adecă condiuetulă.: In frunte e unii
servii de sacrificii,
carele duce unii berbece saiă' o '6iă' în- onâre
a Junonii, şi e unii

“popă hostiariă, carele cu cuţitulă în' mână pășesc
e către mire. Urm6ză acum doi prunci (pueri investites) cară asistă
-la' sacrificii ca
și camili,

şi celă de stânga

duce

unii libuin farreum, pânea

ce mai

la tâte sacrificiele e de lipsă, și în forme deosebite,
dar aci e îm-.
pletită, adecă' e în forniă de colacii 62).
Pa
"La sacrificiul cu confareaţiune în 'Gasa inirelui luati parte
şii Pon“tifex Maximus 'cu. Flamen Dialis (preotul luă Jupiter), nu
numai spu“nândă nisce

formule

“nii simbolice,

hotărite” Şi “solemne, ci făceaii ' și nisce ceremocăsătorindii pe: tineri prin făr și 'mola: salsa (pâne
Și

sare) și fructe, în presința a, dece

martor
!
i (53); şi prin acâsta matri-

. (51) Gaius a purces din Gavius, forma
„gavisus,

.

„i

Oscică,, Gaavius, rădăcina înî gaudeo

mă hucură, Paul p. 95. Gaia Caecilia. Quintil.
1.7. Plut..Q. R. 30.
Mommsen Unterita]. Dialect. p. 253. Preller p. 585.
Varro,.vita pop. rom. lib 2:
„Contra, a novo marito, cum item e foco in. titione
ex felii arbore, et in aqua,
„ aquali allata esset.
Pa
NI
NI
"
(52) Fest p. 310. Strues genera liborum, sunt digitoru
za conjunctorum non
„dissimilia, qui superiecta panicula în transversum
continentur. Strues e pâne îm" pletită una peste alta. La Paul. Diac, p. 222 pân!
de sacrificii se numesciă glomi,

-glomera, ca nisce, ghieme. La Varro şi Pliniă XXVIIL. 12, nisce
pân! şi turte ro-

tunde se numesc
„bach p. 48..

pastilli (a greci (rohiseos) Şi fercta din farciri, farctum.
Ros
A
i

(53) Plutarch. Q. R. 50. Gaiu |. 119. cum certis et solemni
s- verbis, praesentibus decem testibus. Serv, V, Ge. 1. 31. Nuptiae fiebant
farre et per Pontificem

380

moniulă. s'a..confureatii, și tinerii avândii ! prunci, s'aii numitii părinți
confareați, iară pruncii ai avutiă 'dreptii. la unele preoţii; însă datina acesta pe timpul lui 'Tacită a începutii de a. înceta (54),
Juno Pronuba'a' fostă dina "de căsătorii, 'dar 'privindu-se ea de
soţia lui „Jupiter, idealuliă juneţei, și ală, bărbăţiei, a teebuită .să inderyină n căsători Și, famenulă „dialii, Breotulii lui. Jupiter (55)..
„Pelca de „dă sacrificată s'a, pusi, pe duă “scaune. lângă olaltă șși
tineviă aii şedutii pe pele, ce însemnă. că, mir6sa, are să gătâscă băr„batului cele „ce. îi, sunt „de lipsă din lână, de, die ,:adecă.să

ese (56), Și înucliă. “pe; capii, mânca

făcută

torcă

și

libum farreum,, adecă pânea

din. far, cu apă și sare:(57); Acuma mirâsa. intra sub. seu-

tul Junonii Manturne, „ina, „bunel-înţelegeri, în „căsătorie, și .se in-

iroducea în “oăisătorie (in ,matrimonium .ducta), und
aree:să. fie ma„terfamilias(58). ;
LED
a
Sa
ai
4

4

tai

&

.*

2

Cocisa

.

.

i

nuptialis.

za

.

A

ÎN

Cina de nuntă în casa mirelut a. fostă ali doilea ospăț. La. Ro„mană, cina. era.timpulă de frunte pentru „mâncare,și se. cina după
„amezii pe, la 4—b. ore,, Cina, a statii din trei despărțiri : Gustatio,
„Aensae secundae, cari, sai începută, cu aluatură: (farinagiuri) și din
;confecte

cu pâme (59).

La cină

era musică de flueră și pruncii cân-

- Maximum et Dialeră Flaminena: per 'fruges et molam salsam conjugebantur,;
unde
confarreatio appellabatur. Preller p. 124.
î* (64) Tacită Ann. 1V, 16. Nam :patrieios;. contărreatis- parentibus genitos...
o„issa, .confarreandi adsuetudine.

:nium ea se căsători, cununa:

aut inter pâucos

îi

retenta. Confarrere matrimo-

re

!

(95) Plaut. Cas: IL: 3, 14, Heia 'mea:Juno, non decet te esse tam: tristem: to
Jovi. Varro la Serv. V. Eel, VIII. 30. Mamenulă
“prin confarreațiune. Preler p. 181.

dial

se

putea căsători numal
-

,

-

* (06) Paul D. p.. 114. In pelle lanata.nova nupta. considere solet, quod
tata
„lanificii officium se praestaturam viro..Plut. Q. R.. 31. Preller p. â36,.
„::(b7) Pierer's Univ. Lex. cuventulă Ehe. De aci adi, a mânca „pilă şi sare:
cu
cineva,
iii ti,
i
i
(58) Manturna din manto, a rămână în „Siatornietă, înţelegere, Augustină
VI
-9. Hartung [1.998
a
îi
ta
i!..(69) Das Leben der.Romer. Y; Kohner p. 610... ...
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taii versuri fescenine, cu expresiună, lascive,

fărmăcăturile „dela. casa piata

gaii :. Talas|sio
(60)...

credendii

că „ depărteză

iară, Ospeţii, se. „Veseliaă

a

a
LI

;și „stri-

at
N

iee
,
i

„Când aă ajunsi la mensae. secundae atuncă, S'aă adusă darurile
plăcute, și, plidele pline cu mâncări le, grămădeati, pe..altaruliă , din
casă saii pe vatră (61). 'Ținendii încă cina şi rădicându-se lucefărulii
de, sâră,

mirele a. aruncatii

.pe „ferâstră. nucă. la

stradă, totii-de-odată.. și:,geităţii personificate
.deulii amorii de aventură și nelegiuite, carele
mire, și' puterea sa. divină o. predă, deităţilorii
sse desparte de. copilăriă și de ortacii săi..de
po

Pa

aid

Ospeţii

în. Deus Concubinus,
se desparte acum de
„căsătoriei, iară mirele
„până aci(62).... . ....

ae

II. ectaș

copilanări. „de; pe

PI

SIR

genialis.
(cae

se îndepărta,

iară

două

virgine

pretextate,

luai pe mi-

resa, de braţii și o petreceaii în chilia bărbatului, Și aci se depărtaii.

de. ea: ca de fecidră (63),;:0 :muiere: nuntașă rămânea „cu. tinerii; în

thalamă,; adecă chilia de locuinţă. + 'In'chilie:se veneraă "și: se invo"Caii doi: genit

ajutători”: Și “fructuători de căsălorie, nulă

Jupiter,

“altutii „Juno, şi loculii lori. sacru” a fostii Ieetus, „genialis5 “(oatulă ggeniilorii). La, „începută, acesta „era. patulii căs itoriţilorii, mai târgii unii
„patii simbolică, construiti

numai

din ocasiunea nunţii, :..;

ii

-::Mirele ' așternea -pe' pati -toga' sa, iși:muierea nuntașă! întâia oră
miiritată și cu băvbatii ce Iriesee, punea, pe .mir€să : îni» patii 'şi: se
i:

ut

i

ie

aa

ie

Bz

e

e at

rest

aa

Tie

Mn

apt taiiă

(60) Talassius lâ“Romani a fostă Hjmâneius! ală Grecilorii, dar Talasit! e'de
" origine sabină. Catull. 61-62. Lucană IL:368. i - -:e pi
(61) Virg, Aen. VIII. 283. Instaurant epulas, et monsac "grata, sctundae' doria
“ferunt, cumulantque! oneralis lancibus aras: Rosbach pi 101. Aei: dona "sunt 'da-

“rurile, şi lances oneratae sunt cinstele de. adr. -

e

td piere

(62) Virg. Buccol. Vul. 29. Sparge “marite nuices!' Hesperus iiam deserit Oetam.
“Serila sta: rădicati peste * muntele eta, “adecă'e sâra târqiă: Rosbach: p. 100 a-:

- duce unii dată, că şi la domum deductio sati aruncată nuci, Preler p. 584. Nu„eile eraă sub tutelă lux Jupiter,
ei
a
a
.
"463) Catullus: Mitte! brachiolum praetextatae puellae. lariă cubile: adeat viri, “vos
unis senibus bonae cognitae ben6: "feminăe, collocate puellam.

::

-

bi:
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îndepărta (64). Acuma

mirele: iăvoca, pe Juno

Cinxia,

carea

îi ajuta

să deslege nodulă măiestrosii de pe briulă miresei (65), iară acesta
invocă pe Juno Virginensis pentrucă își perde fecioria și pe Fortuna Virginalis(66), şiş apoi cu ajtitoriuli deităţilorii :' Domitius, Su'bigus, “Tutunus, Prema,: Pertunda și Perfica, se 'consuma matrimo-

niulii (67).

“. Mirâsa mânedi a devenitii

a
muiere, “şi ca să 'intre

în demnitatea

sa, din acel tueă assi (bani) ce i-a adusă din casa părințiloră, unulă
îi dedea' bărbatului, altul îli punea larilorii: casei pe vatra focului, și astii-felă îşi -răscumpăra, drepturile în casa bărbatului, iară
ali

treilea banii îlă dăruia

lariloriă compitali, “prin cară intra în vicii

(partea orașului) și în dreptulii de vecini (68) și togula, adecă
haina
sa de fată o ducea în templul Fortunei Virginale.

(6

Censorin de D. 3. Nonnulli binos genios in his duntaxat domihus,
quae

„essent maritae colendos putaverunt. Paul.. D. p. 94.; Genialis
lectus, qui .nuptiis

sternitur in honorem Genii. Arnobit AI. 69. Cum in matrimonia
convenitis toga
sternitis, lectulos. Varro la Non. Marc. p. 500, Et maritorum
genios advocatis,

Cicero

iin Cluenitiana : Lectum illum genialem, quem biennio
ante filiae 'suae nu“benti stratuerat, in eadem domo sibi ornari ac sterni
iubet, Preller p.: 506.
(65) Catullus : Quod zonam solvit diu ligatam. Fest
: Cinxiae Junonis nomen
sanctum: habebatur in nuptiis, quod initio conjugii
solutio erat cinguli, quo nova

„nupta, erat cincta,

ma

(66) Festă : «Cingulo nova
factum

„

,

;

nupta praecingebatur, quoă vir în lecto solvebat,

est ex lana ovis, ut sicut illa in glomos sublata
conjuncta inter se sit,
secum cinctus vinctusque esset. Hoc Herculano
nodo, vinctum vir
solvit, ominis gratia, ut sic ille fecit, sit in suscipiendi
s liberis, ut fuit Hercules

„Sic vir „Suus

qui 70 liberos reliquit..
a
(67), Arnobiă IV. 7, “Putunus, cuius immanibus pudendis
horrentique fascino
vestras inequitare matrones etc, Augustin VII. 24, in celebratio
ne nuptiarum super Priapi scapum nova nupta sedere iubebatur. Tertull.
ad Nat. N 11.
. (63) Varro la Non. -Mare. Veteri Romanorum. lege nubentes
„mulieres , tres ad

„virum. assâs “ferre solebant, „atque unum quidem,
quem in manu tenebant, tam..
quam emendi causa (coemtio) marito dare,
alium, quem in pede habebant, in
foro larium familiarium „Ponere, tertium
in sacciperio, cum condidissent, com-

pito vicinali solebant „Tesignare, Preller p. 493. 583.
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" "Acea muiere, carea a făcută acesti. cumpărare s'a numiti : Caia
saii Gaia (69), |
e
i
e
„După trei ge sse -prenoia ospăț qală (epulae) în casa piărbatalui; miresa sacrifica atunci cași. stăpână,
iară frăţiile și, cuseriile miresei îi
aduceaii daruri, ce craii lucruri. de torsii,şi de țesătură (70). Junone
și după nuntă pânăla morte a. rEmasti,. sub. predicate diferite, geniulă -apărătoră

.alii Femeei,
p.: -e;: Fluonia, Mena, Viriplaca,

Conci-

latri ete
Divorţii. Dacă încredințatulii, nu voia să iee: de. soțiă, pe

„,

dințata (sponsus,

sponsa)

îi trămitea

mă foloseseii de condițiunea ta» (71). .
Findă odată căsătoriți, muierea după
avutii drepti

ca să se despartă,

dela sine în unele

casuri, anume

încre-

r&spunsă cu aceste vorbe : <Nu

legile

dar, bărbatulii

lui Romuli, “nu a
putea

dacă a, prins'o

că

ca să o mâne
pregătesce. ve-

ninii, și atuncă îi dicea: AY grije de lucrurile tale (72). Dar mai târdiii, dela an. R.

520 și muierea

avu. dreptii

ca, să se despartă, jp. e.

dacă bărbatul a lăsato în provinciă, și el în Roma și-a : luati
altă muiere; sai bărbatulă fiindă de vină, muierea i-a renunţatii
căsătoria (73). Intre cei mai mari s'a întimplatii că și-a mânatii muierea și numai pentru unii suspiţiii, astă-feli Juliii Cesari, carele a
disii : <Muierea lui Cesar trebue să fii nu numai fără de păcatii ci

și fără de suspițiulă păcatului (74).»
Zestre. La începută muierile nu duceaii zestre la bărbat; mai
târdii duceaii și dacă s'a făcutii divorţi din vina bărbatului, acesta
(69) Cicero pro Murena : Putarunt juriscorsulti, omnes mulieres, quae coemtionem

(70)
(71)
(72)
(73)

facerant, Caias vocari.

Anticile romane. D. Bojinca 1. 215,
Caius Cap. II. Conditione tua non utor.
Idem : Res tuas tibi habeto! sai : Res tuas tibi agito!
Cicero de oratione : Cum paterfamilias uxorem praegnantem in provincia

reliquisset, Romaeque

alteram duxisset, neque nuncium

in Topieis : Si viri culpa factum
(74) Caesaris uxorem,

priori remisisset. Cicero

est divortium et si mulier nuncium remisit.

non modo

peceato, sed peccati etiam suscipione vacare

oportere. C. Sigonius ; De jure civ. Rom. Lib. 2. Cap. 9,

_
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trebuia se redeie totă zestrea, și când arii fi fostă
copii din căsătoriă,
ne fiindii silă ca să remână ceva la bărbat pentru
copii (75), dacă
s'a! “făcută din vina mui6rii „atunci bărbatul
'avea drepti ca să rețină din zestre, pentru focare.

până la jumătate din zestre (76).
Sărutarea

mauierii. Era

pruncă

a şesea parle,

și peste

totă
|

ună 'păcatii mare! dacă muierile bea vină,

pentru acesta” trebuia să se abțină: Sa introd
usti datina, ca ele
se dee cumnaţiloră sărutare, ca aceștia :să . potă
judeca din amiro
:
să,
că 6re băuseră vint). ia
e
.

(75) Cicero
nihil oportet.

«

„.

EDIT

E

î.

ini Topieis : Si viri culpa factum est dvoriur, să
p vers
|

manere,
“

(76) Paulus de dotibus +, 'si div ortium' sine culpa'
mulieris fiat dotem intâgram
repeti. Si conta, in singulis liberis : sextarn ! parteni
dotis. attnarito,:: -usque' ad
,
mediam: tius partem duntaxât retineri, ..:.
î»
...
tut

2), Gelliu ; :Mulieres atque in Latio abstemias egisse, hoc est
vino 'semper —

quod. prisca

lingua

temetum

appellabatur

— abstinuisse

dicunt, Instituturoque

ut cognatis osculum ferrent, . Xeprehendi catea, ut odor judicum
tacere, si bi

bissent,

AI. DATINELE LA MORŢI..
Datinele

și ceremoniile „de înmormintare aveaii scopuli

mortului ondrea

de a da

din urmă, a-liă îndestula și a-i căștiga primire în

lumea de josti. și odihnă.

Aceste, și sacrificiele cu

sărbările

ce se

referâză, la cultul morţilorii, daiă lumină despre ideia lumii, de josti
și sortea repausatului. Aceste tote a le împlini, se dicea : : «justa, fa-

cere, vel fere> a face, a aduce cele ce se cuvini(1). Când era cineva

pe morte, i se arătaii deităţile : Deus viduus, carele, „desparte. sufletulă de trupă; deus Coeculus carele îi impângenia ochi, „dea. Orbona, carea stingea lumina ochiloră,, „apoi Mors, „sati Morta, „carea
slingea

focul din inimă

Datinele urma

1

Conclamatio.

și din trupii.

|

în modulii și în timpul

In momentulii

următorii, _

din urmă a „vieţei,

|

celiă mai ae

aprope, părintele sai fiul sărută buzele mortului, ca să-i prindă
răsuflarea, spiritulă (extremum spiritum ore excipere) în gură și
pe
urmă. îi închidea” "Ochii și gura, ca să arâte o faţă mai liniscită. „Dupii
acâsta, cei de faţă din familiă strigati maă, de multe ori numele
mortului, se văitaăi și între lacrime îș luati sănătate” bună dela elti-

(extremum

vale). Acesti

numia Conelamatio,

act de strigare Și plângere la olaltă se

și dacă la! Strigtiră nu se. răspundea era semhii

că e mortă (conelamatum est). |

2. " Pregătirile, pentru cei mai avuță, ali fostii urmitorele, Dup
conclamaţiune aintrată puterea dinei Libitina dina. îngropăc
iunii
şi la ordinațiunea, regelui Serviti Tulliti, pentru fie-care mortii
a tie

(1) Preller R. Myth. p. 479485. 585, Die Religion der Rămer'Î, A. (lar:

tung Î 43—61. Das Leben der Gr. uhă Rămer. E. Guhl und W, Koherp. 733-788,
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buită să se pună unii banii (lucar Libitinae)
în lăduţa din templulii dinei,
ca din suma baniloră să se sciă numă
rul morţiloriăi de peste anii,

și pe

urmă

delocii se încunosciința

Libitinariu,

servulii

templului

la Venus Libitina, ca să seriă pe mortii
în lista morţiloră, și pentru

plată se dee

objectele

de lipsă, și sclavi, ca se pregătâscă
mortulii. :
sclavii luată pe morti din pată, și-lă
puneaii pre pamântiă;
apoi îlă spălaii cu apă caldă, că
dacă este viță, să se deștepte,
Venindi

dacă nu, să-l curețe, și apoi unulă (poll
inctor)! Va unsii cu uleii și

alte aromate, „parte pentru-ca să se
mai îmblândescă faţa

mortului,

parte, ca să se impedece putrodireea;
și pe urmă îlă îmbrăcati, cu
vesmintele cele mai „btine, saii. cu cele
ce-i mai plăceaiă în viţă,
ȘI-ă, băga unii banii în “gură, „ca să-l
plătescă lu Charon, luntrariul celii ce trece suetele îiîn altă lume.
,
"3, Colloiatio. Mortulă s'a pusi în „lectu
s funcbris (pati pentr morti)
ce pentru cei avuţi era înfrumsețatii cu
osii de elefanti, și acoperitii
cu purpură brodată cu aurii. Mortuli
nu sa încununată „cu flori,

dar dacă a avutii corne de onore, acest
ea i s'aii pusti pe capii. Lec.
tus funebris s'a chitilă în vestibululii
sai atriulit casei, cu piciorele

cătră

ușă,

gata

spre

cșire,

și josi

sa

afuma

pusti

o cigaiă

cu

foci,

ecarea

cu amirosură (2) pentru curățirea aerului,
ca. să nu se simţă
putorea
iară afară la intrare, S'aii pusă. ramură de,
cipresă sati de

brad,

ca semnii de întristrare

pentru casă, și ca să se scie. că e

morti, mai alesii pentru preoții ce trecii pe aci
(5), Ac&sta este col-

locatio sai așezarea mortului, și, espunerea
a ținutii șânte dile (4).
| Până ce e mortulii. în casă, și nu s'a nmor
mintatii, după dati-

ele

vechi

și până

și legile pontificale,

ce nu sa

cu

tote ceremoniile. ce i se cuvin,
sânţitii, ca să pot fi spiritii fericită, „casa
și fa-

(2) Plin. H. N. XVIL. 10, 18, Serv. V. A, VI
O numesce

acerra.

6. x. 507, Paul 2, 18, cigaia

i

"1.(3) Fest, p. 48. Pliniu XVI 33. 'cipresulă!
e dedicată deului lumil de josă, lur
Pluto; pentru-că. dacă se taie odată, ramuli
nu se prinde în pământă.
(Î) Serv. V. A. V. 64, Apud maiores ubicun
que quis fuissct estinctus ad do-

mum Suam referebantur, et illic erat septem
diebus. May târdiă. -spunerea a ţi„pută tre! dile. Coment. Crug. in Horat: Epod.
17. 18. „Preller p. 480.
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Tea

milia nu e curată (domus funesta), căci mortul

tote le necuriițesce.

Pentru, acâsta,. cum se așâză mortul, se
începi dalinele . de. curățire și de espiare pentru mortii, și pentru
casă. Moștenitorulii tre-

buie se măture
în presența

casa

cu o mătură

mortului

să sacrifice

“porca praesentanea»

anume
o scrofă,

(evesriator)și pe
numindu-se

urmă

sacrificiulii

ca să se curețe familia,și Ceres dina de pă-

mentii,

care primesce pre mortă în sînulii săi, să
fiă îndurătore.
4. Ezoquiae sai pompa funebris adecă
conductulă cu mortul,
S'a ținută a opta 'di (5) înainte . de amiadi, pentru
-că atunci, puteaii

lua parte mai. mulți. La înmormîntările mai mari,
și deosebi unde
se ţineaii și ludi publici (funebres) se făceaii invităr
i, către, poporii
într'o formă îndatinată (6) și astii-felii. de înmormintare
- se .numia
funus indictivum sa publicum.
,
NE
Ordinatorul?pompei,
tru susținerea.

nurnitiă Designator, cu ajutorii de lictori pen-

ordinei, organisa

pompa

înaintea,

casei

mortului.

In

frunte mergeai dece bucinători ori fluerătoră (Tibicines), apoi. urmată
-muierile plângătore pe bani (praeficae), cară cântaă, cântec
e de
jale

și

laudă,

„din n6muri
„de morte,

(jalemus,

naeniae,

și pomeniati
spunendiă

mortualia)

pentru celii mortii, ori
personificațiunea plângeri
meritele mortului. După acesta ve-

pe dina. Naenia,

în cântece,

„niaii mâmii, cari recita giceri din scriitori și poeți, cu aplicar
e Ja
cel mortii și făcea schimositură și glume imitândă pe. celii mortii.

„Acuma se purtati ioonele strămoșilorii (imagines maiorum) deosebi

maschele

de csră ale „lorii, și purtătorii. erai îmbrăcaţă. în, costu„mulii strămoșilor, cași când și ei ară fi „de față la jale; alţi
duceaii , insemnele mortului, : suvenirile de triumfii și prădile, dela
inimici. .
za
După, aceștia urma a Sandapila (scaunult) pe care era mortulă, purtatii de: rudeniile mai de aprâpe, sai de sclavii repausatului eliberaţi prin testamentă,

,

|

ci

'(5) Serv. loc. cit, Octavo incendebatur. Se purta trupul la rogă să. ardă,
-(6) Ollus quiri
leto 'datus
s est. Exequias Titio Lepidi filio ire cui commodum
'est, iam tempus

est, olius ex aedibus effertur,

Marien. Aitol, 7,

|

22

8
„Feciorii mortului cu capetele învelite, muierea și fetele cu ca
puli descoperită și părulii despletitii, și fără vrunii juvaeră, apoi
celealalte: nâniuri și libertinii'și amicii toţiîn haine de jale,
pentru
bărbaţi coldre întunecată,: iară pentru femei colâre albă. Unii
din
dărăptit' alţii

împrejurulii

sandapilei purtati

prinse, și apoi 'urma publiculit celit mare.

făclii și lumini

mari

a-

Conductulă pleca. în foriă, și aci la rostra (bibuna publică) odihnia. Purtătorii de icone ședeaii pe scaune curule, iară unii nâmii
oră amicii alii repausatului se suia pe tribună și ţinea orațiunca fu-

'"nebrală: (laudatio funebris), |lăudândii meritele mortului și ale stră-

-moşilorii, și după orațiune conductulii a eșilii din cetate, ori la lo“cul

acela

pe rogi.

uhde- s'a îngropatii
Pentru acesta

sunt

trupulii,

ori la acela 'unde

două „modură

și în timprulti

mai

vechii

arsă

de înimormintare : hama-

“tio. şi crematio.
5. Humatio. Băgarea în pământii a mortului întregii
humatio,

sa

s'a numită

în Italia şi la alte popore,

huma-

“iio a fostă modul de înmormintare, numită, în sensulă strinsă și
_funus. Ideia 'a fostă, ca mortul să se redee Mamei Pământului.
“Legea pontificală a lui Numa, ală' doile rege, cuprindea capitolul
'de frunte

despre înmormintarea

celorii morți,

basală pe datina de

inhumațiiune, adecă băgarea mortului. în pământă, și acesti modă
"sa susținută “la unele familii de frante până și în secululă înainte
“de Cristu. La humaţiune: cadavrul se punea” în sarcofagii (arca, ca“pulus) sieriii de pâtră, și cu 'acesta în pămentă, sati fără sicriă, în"to cameră zidită cu pâtră sati cioplită (de unde s'a formatii cripta).
“Pruncii mai mică de şcpte
Cei săraci cu totul
“conclamaţiune:

luni în tote timpurile

se înmormintaă

și preg ătiriă, mortulii

fără

se punea

s'aii inhumaltii,

spesele
noptea

familiei.

După

pe sandapilă

“Și purtătorii de mortii (vespillones) îlii 'duceaii afară de porta eschilină, unde eraii morminţii pentru cci săraci, mai târqii străformaţi

în grădine sub numele horti maecenatiani. Aă fostii reuniuni (colegia tenuiorum) pentru ajutarea săracilorii la înmormintare și din
bânii incurși se dăruia. și următoriloră mortului, Ceialalţi, cari puteaii să-și îngr6pe mortulă, chiămaii unii tibicină, muieri plângătore

339
şi patru

vespiloni, cară îli duceaii

și aprindeaii lumine

mici de câră

saii și facliă.
|
6. Crematio. Arderea: mortului în focii s'a numită crematio. Ar
derea mortului în Italia a fostă datină etruscă şi grâcă; dar și legea
pontificală a lui Numa încă a cuprinsă nisce orientări pentru arderea

mortului. Cremaţiunea s'a introdusit deosebi dela Sulla ţ 77 ant. Cr.,
căci eli, caşi ună

tiranii în răsboiulă civilii, s'a temultii, că poporulii

îi, va scandalisa cadavruli, și pentru acesta a hotăritii.să i se ardă
trupulă. Pentru acâsta humaţiunea..nu a încetat, ci s'a susținută
amând6ue modurile, atirnândă dela voința și puterea; “familiei, iară
cremaţiunea
d.

s'a susținutii

până

pe timpulă

Cr.) şi apoi s'a reînceputii numaj

Antoninilori

(138—150

humaţiunea. .

Ne

“"Totă comuna avea unii loci îngrădită (ustrinum), unde se ardea
mortuli, iară unele familii aveaii ustrine proprii: Jângă- mormintulă
familiari. Pe ustrină s'a făcutii grămadă de lemne, și: de alte -materii ce ardii ușorii, construită anume și se chema. rogus: (pyra)
căpătândii

forma unui

altară,

atirnândii

dela averea

familiei.

mortului

cu trupulii

Scaunul

iară înălțimea

s'a pusti deasupra

rogului,

aci i s'a

unsori și materii : miro-

sitore,

adeseori cu vestmintele

și armele

aprâpe

ali mortului,

amicii a aprisii

unii

rogului

|

deschisă ochii, și s'a acoperitii cu tămâiă,
saii

și. înzestrarea

mortului,

și celii: mai

rogulii,: fără

de

ca să

„Privescă spre rogii, iară cei de faţă începea de .noii 'conclamaţiunea, și .preficele, vaitecele lori. Arderea trupului însâmnă: sacrificarea. celor . timpurale

pentru

căștigarea

celor

eterne,

și se: credea

o imitațiune a arderii lui Hercules.
__„După

ce

a -arsii

_stinsti cu vină

rogulii

(bustum) . moștenitorii

ori

rudeniele

ai

sait cu apă cenușa

arqătore,. și chiemândă pe manii repausatului, plângeaii și culegeaii 6sele (ossilegiuin) (7) și cenușa
“mortului, apoi le stropiati cu vinii și cu lapte, şi aceste rămășițe
_(reliquae) le uscati pe mărămi, pânză de ină, și pe urmă le băga

_într'o 6lă (olla ossuaria). mare, numită și urnă, şi în ea mai arun(7) Cic. Leg. IL. 24. homini mortuo ossa ne legito, quo post funus faciat.
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'caii și tămâ
materiiiă,
'mirositore,
stupaă.

și uieguțe

de

lacrimi,

|

şi o a-

”

e

"7. Membruni abseindi. Și în casulii când cremaţiunea a fostii mo-dulii de înmormintare încă trebuia să se facă o humaţiune, ca o
'condiţiune' neîncuhgiurată

lui, azi. căștiga linisce
“fostă acea

datină,

și cu putere

de a sânţi rămășițele mortu-

și de a curăţi - familia, - Spre acestă scopiia

că

mai nainte.de

a se

pune

cadavruli

spre

rogi,s'a tăiată celi puţini unii degetii (8), saii i s'a luati unii osii

'din' rogă și s'a .inhumatiăi deosebicu pământii curăţită și sânţitii;
și în casti când 'nu sară fi făcutii aceste, era simbolice destul, ca
'să se arunce'0 gliă de pământ: (glebam objicere) în grâpă. Dacă
se ardea

cadavrulă,.
și nu

se lăia unii

“unii -osă și aceste: nu se inhumaiă,
'remânea, necurăţită (9.

membru,

ori nu

sai nu 'se scotea

se arunca glia, familia
.
A

8. Tumulus. Și după cele XII table romane, dacă cineva muria
"în bătaiă sati: în străinătate, și trupul nu era de față, era destulă
'ca' să se facă unii mormintă secii (tumulus inanis) și să se
arunce
glia peste

el,

ca mortulii

să aibă odihnă.

'Totă din acesti

motivă,

'celăcee afla 'mortă neîngropatii avea datorința, ca să arunce
de trei
“oră gliă, ori mâna plină -de țărînă pe mortii, ca în acestă
modii să-i
“ajute: de'a ajunge la odihnă, căci pământulă nu primia
pe nime,

căruia nu i s'a, făcutii acestă simbol de predare pământului.
Arun-

-cându-se glia se dicea: «Terra tibi levis sit» (să-ți
fie țărina ușcră),

“saiă“ «moliter cubent ossa» (mole 'să-ţi zacă 6sele) etc.
(10).
"9.

(8)

Funus

conditumu:

La

Paul. p, 148. membrum

modulă

non

inhumaţiune,

îngropându-se

âbscidi mortuo, Fest. p. 101. membrum

49) Varro L, Lat,V. 23. ab eo, quom
"crum eius, objecta gleba

de

abscindi,

romanus combustus est, si in sepul-

est, aut si os exceptum

est

raortui ad familiam

purgandam, donec in purgando humo est opertus
, (ut pontifices dicunt quod in„humatus. sit) familia funesta manet. Hartung
I. 49.
„.. (10) Cic. Leg.II. 22. Nec tamen €orum
ante sepulerum est, quam iusta facta
et humus

ingesta

est.

Nam

priusquam

în os injecta

sleba

est, locus ille,

ubi
crematum est corpus nihil habet religionis,
injecta gleba tumulo, et ille huma- |

tus est et supulcrum vocatur ae tum demiq
ue

multa religiosa

jura complectitur,

ati

trupulii, înmormintarea era. finită a opta di; la modude.lă.
crema-.
țiune, manedi, adecă a noua.qi dela, morte, urna în, care sa pusi:
cenușa (11) se băga în pământă, ori în criptă, ori în columbaria,:
ună edificiă anume. pentru urnele mai multoră morți din..o. gintă,
mare,

sati

a-.mai

multoră

familii,

şi atunci

cheia (funus conditum) și mortulii. avea
cuma

iară urmau:

înmormintarea :se în-.

mormintii

plângeri și cântaii,. și Silicinii

(sepulerum)., A=,
suflaiă în tuburile

lorii și acompaniaii cântările (12)...
a
ț
"10. Sepulcrum. Legile religionare ai prescris, : iară .pontificiă: aii;
suprăveghiată : tote datinele de înmormintare și sacrificii pentru.
mortii;

și tâte acestea ai avutii scopul
prefacă întruni Sepulerum (mormintii

ca locul
sântii)

de îngropare

să-l,

ce s'a și privită ,cași

ună sacrariii; pentru-că mormintele strămoșilorii s'aă, consideratii
de sacrarii publice. Din acestă ideă mai târditi mausolecle erai în
formă de temple, :și toți ai nisuitii de a rădica mormintii. frumosii
părinţilor, nu numai de a păciui spiritele morţilorii, ci și de a le
rădica la ființe curate, într'uniă rang cu dii maies (13). După -inhumaţiune, mânedi, după îngroparea urnei în aceea Qi, adecă a 9-a qi,
mormintulii sa stropită” cu vin (14) dintr'unii : instrument numitii
obba,'și larului, adecă spiritului mortului i s'a adusti 'delociă: sacri=:
ficiă, punându-i-se pe mormîntiă, mâncări și băuturi, din: sacrificiulii:
și ospătarea

pentru mort.

:-

'

E

Ia

i

“: Pe mormintii se puneaii arbori şi flori, mirte, rose, vidre. și lili
și alte plante plăcute: credându-se că între' repausâtii. și aceste plante:
-“(11) Serv. V, A..V. 6t.-in Horat.: Epod.-17. 48, Novemdiales

„dissipare-:pul-

veres,.

ae

tatur exsequias' discimus, „crematum

roliquias, congitum,. iamn sepilerura, vel.

in Domic:: 15. funus e tâtă înmormîntarea, şi în. „specie, exsequiae. Properi. YI,
XI. 36.
te
E
a
te a
-: (43) Liv. : XVI.

13, Arae, foci, deum
d
delubra, sepulcra maiorum;, „Non, În Mare
p.' 464. templum et: “sepulerum dici potest;.veterum auţoritate; tă ze
i

(14) Festu p. 222. Respersum
novemdialibus, vino! mortui

vinum „Significat . apud 4„antiquos,- quia, în „Sacris

sepulerum :Spargebatur...,i:

pi i

e

na

Qi
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este :o relaţiune,
blânde

și după inima

şi tandre, acuși mai

și voia lui crescii plantele . acuși mai

sălbatice,

și cu acâsta

ideă,

e în legă-

tură, dicerea: să-ți fie: țărîna ușoră. Făcându-se ceremoniile tote,
momîntulii. a deveniti loci sânțită, sepulcrum, și familia a r&masi
curățită, și sânțenia mormintului era așa de mare, încâtii era lucru
de. conseiință pentru familii de a întroduce. ceremonii străine (15).
11. Lustratio.

După

îngropare,.

(lustratio) cu focă și cu apă.

la mormintiia urmată

o curăţire

Cei ce ati petrecuti: mortulii

săriaiă

peste! unii: focii,și se afamaii cu frunqe de laurii (dafină), aport unulă

(verisimili

unii preotii) muia ramuri

de dafinii în apă, și-i stro-

pia- de trei-ori (16) și apoi o prefica 'saă altulă strigă: llicet, și
atuncă toți 'plecaii acasă.
"
|
19. Sacrificium. După înmormîntare familia sa dusii acasă, și
cei 'mai deaprope ai mortului și amicii se scăldaii. sati se spăla;
şi familia! delocii, adecă a 9-a qi, când a fostii înmormintarea, fă:
cea 'sacrificiii ce: s'a numită saerum novemdiale, saă sacrificium novemdiule, (17) și se începeaii sărbătorile de morte, feriae denicales,
pentru familiă, cu sacrificii de curăţire și cu ospătare (18). Sacrificiulă a fostă o scrâfă, saii Giă, pentru Ceres dina de pe pământă,
carea.a primită în sînulii săi pe celii mortii, și a fostii rugată, ca

rămășițelorii .să le dee. odihnă.

|

cr

13. Silicernium. După sacrificii, a urmati Silicernium, adecă ospătarea pentru mortii, ce. se: dedea b&trâniloră, 'și la acesta se în-

cununaăă. și pomeniaii cu laude însușirile celui înmormintatii (19) și
(15) Cic. Leg. 22. 56. Quo tempore
|

incipiat

Sepulcrum

esse, et religione te-

neatur.

(16): Paul. p. 2. "aqua et igni. Virg. Aen. VI. 229.
(17) Schol. in „Horat, Epod. 17. 48. Novemdiale dicitur sacrificium, quoă morțuo fit nona die, qua sepultus; adecă a 9-a di în carea sai când s'a înmormiîntată. Taciti Ann. VI. 5, Novemdialem eam coenam dixisse.
A
“(18)- Fest p. 63. Denicales feriae colebantur, quam homines, mortui causa,
fa-

milia purgabatur. Fest. p. 242, Feriae privatae, Die unmittelbar - folgende Fami- .
.

lienfeier des Verstorbenen, Prel. p. 479..

(19) Non. p. 48, in Marc.

Silicernium

,

est proprie - convivium

|

.funehre,. quod

343

Silicerniulii s'a ţinută cu consciositate și tăcere profundă (20). Pe
cei morţi îi veneraii cași pe dei, cu ofrandă de vină, numită <murata potio> și cu aprinderii de materii cu mirosuri (21). Siticiniă
(Siticines) cântaii cântece de laudă despre mortii, precum la ospătările comune

cântaii despre

„La sacrificii, și silicerniă

lari.

,

se adunată

toți membri

familiei,

şi sol-

dați aveaii dreptu. să vină acasă, saii fiindii aci, -se întârdiă pentru
silicerniii, ce era o ospătare,o pomană mare, încâtii și cele :XII table romane .aii opritii speşele mari (22). Animalele
liei încă trebuiaii să odihnâscă.
.

de-casă. ale famiel

Saerificiulă și silicerniulă sati repeţită și a 9-a di dela înmormîn-

tare, după datina grcă (23). Pe treptele ce se rădicaiă, la mormiîntit
se puneaii

mâncări : și băuturi de ospătarea mortului

(epulae. fune-

bres), anume : apă, lapte caldă, miere, oleii, și sânge de animalulă
sacrificatii.

La “mormîntulii celui avutii era adese- -ori ună «triclinium
funebre» edificiă cu sala de prânzii, unde - sa ținutii ospătarea
pen=
tru mortă, și se împarţia şi carne (viscerationes) sai bani la POporiă.

14. Ludii.
funebres,

dacă

La. înmormintările
se ţineaii

când

multorii

avuți

se înmorminta

se

dedeaii. și ludi

mortulii,

Și, ludi, n0-

vemdiales, dacă se țineati când se făcea sacrificiulii novemdiale (24).
senibus exhihetur, Varro Melegris : Funus exseguialis, laude ad sepulcrum, antiquo more Silicernium
mus

confecimus, i, e. zzgiderzvoy, quo pransi discendentes

alius alii, vale.

(20) Paul p. 295. Quia

cuius

nomine

ea

-

aa

res instituebatur

dixi-

a
is iam 'silentiurh

cerneret. Fest. p. 196. janung |. 48. deduce din sileo, şi caena, cina:la carea
se tace,

:

(21) Fest. 5, 174. Cic. Leg, II. 24. Cic, Div, [I.. 22. Ta XI

table

se. numesce

Circumpotatio.
(22) Tertull. Apolog.,
13. quid omnino

ad honorandos

deos facitis, quod non

eliam mortuis vestris conferatis, Quod diftert ab epulo Jovis, Silicernium ?
(23) Wie bei den Griechen am

ncunten

Todtenopfer etc. Koner p. 737. Nachdem

Tape, nach der Beiselzung, das zweite

abermals acht Tage verflossen waren

„eine Nachfeier gekalten. Hartung 1. 47,
(24) Serv. V. A. V. 64. unde etiam ludi, qui in honorem mortuorur celobrabantur, novemdiales dicuntur, Preller, . 482, Hartung L 50,
pd
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dare

Erau 'în: onorea: mortului,

"+15. Jlorte pe mare.

și: pentru

sărbătorea - privată 'a Tailieă,

Dacă cineva

s'a dusii pe' mare și a murită

“pe hintre,! apoi:s'a aruncati! în apă,
familia rămâne

curată; pentru

că nu e nică: unii osă. pre pămentii, însă
eredele e datori, ca să
sacrifice o scrofă, și să ţină trei dile sărbătâre.
Dacă cine-va s'a

îinnecată,

se face asemenea. Când însă familia
ori din ce causă nu
a “împlinită - cele ; cuviinciose, justa
facere, ' atunci a fostă de lipsă

ca' înainte. de secerișă,' dinei Ceres''să
i'se sacrifice ' o scrâfă, și
acestiă - sacrificii Sa numită: „Praecidaneum,
sa porca praeci:

danea

(95).

.

,

iz

i

;

î

E

“16. Parentatio. La diua anului morții
sâii și la a nasceri 'năortului, la: mormîntă s'ati ' adusă. ofrande
și' s'a. încununată. cu floră

și aci,: sati. de regulă acasă,

s'a

numiti Parentatio sai Parentalia,

dati

'sacrificiă

și ospătare, ce s'a

:

„ Afară de sacrificiile și sărbătorile private
ale - familiei pentru "morţii si, la ocasiunile aci anumite, aii fostii
și sărbători publice, când
cu toții serbaii qilele întru pomenirea morțiloriă
lorii, anume : dies
parentales, o seplămână înainte de 21 Febr.
și Feralia în 21 Febru-

ariă66)

LUMEA
.

In

16gătură

DE JOSU.

ccu datinele dela înmormântare e. și lumea

dedesuptă, și pentru acâsta 6 de interesii de
a cun6sce

despre

ea..

dej jos

saii

idea vechiă

1. Deităţile lumii de din fosti «suntă bărbătesci și
femeesci.
Bărbătesci

sunt : Orcus,

numele mai poporalii ală qeului de mârte

şi chiar a lumii: de: josă Dă identică cu: ' Aides,

deulă de morte, și$

'"(25) Gell. IV: 6. 8. Fest, p. 122. Cato R.R.
C. 134. Nonius p. 163. in Varro.
(26) Plut. Quest. Rom. 34, Cie. de Leg. IL.
21. 54. Mommsen C.I. L..1. 386.
“Preller 'p. 483, !
:
(1) Cie. in: Verr. II. 4. 50. JI. ut Verres
alter Orcus venisse' Ennam et-non.

Proserpinam asportasse sediipsam abripuisse Cerere
m videretur, Plaut. Bach. III. 1:

“Panâite : atqie: aperite

Aidos e iadi.

|

propere

ianuam

Orei. Preller R. AM. p. 453. Din Hades,

a,

845

Hades figurative lumea
saii Ditis Pater, identicii

de josă la Greci ; mai departe : Dis' Pater
cu Pluto

la Greci, și ambiy se esplica prin

Dives, avuţiă, combră, pentru-că în lumea de josii
sunt avuţii €).!
“Pluto

e deulii peste

sufletele” lumii de

josă,

aceste

vint înaintea

tronului, și se judecă de trei judecători : Minos,
Rhadamantus ; și
Aicus, fiii lui Jupiter, cară în vi6ţă aii fostă regă și
6meni drepți (3).
"Deităţi femeesci sunt : Lara, Larunda, Mater Larum,
Mania, Ce
res, 'Proserpina etc. și deosebi

Mania, mama "Larilori; căreia în tim=

pulii vechii i s'a sacrificatii „Gmeni, şi mai târqiă în
loculti Gmenilorii i s'a pusă păpușe numite maniae, maniolae; la ușa
casei (4).
Unii aă făcut

pe Mania

și de mama

larvelorii, sufletele

rele ale

repausaţiloriă; și Mania astfelii a fostii o nălucă cu carea
sall „spă-

riată pruncii mică (5).

A

aa

e

” Repausaţii în genere stai numită” Manes, și însemnând,
bună
curaţi, luminoși, s'aii consideratii : și de dei: Dii Manes,
Divi.. Locuința loriă e afundulă pămontului, și mama, lori Păment
ulă, între
alte nume are și Mania, Genita Mana, Mana, Manuar
ia, (6). Cu Lara,
Larunda, în vechime Lala, se asemănă și Laverna, '0 dină
a furiiloci, întunerecului și a ascunsului, şi după ființă identică
cu Dea
Muta, Tacita; precum și Manes se numescii, Taciti,
Silentes, pen-

trucă morţii taci (7).

|

2. Iadului. Virgiliă îlă descrie în Aeneida după
ideia Romaniloză

vechi, dar cu adăugiri poetice.
" Aeneas

a ajunsă

pe tatălii să
(2)

în Cumae

a
și

spune

mortii, pe: Ancbises,

Pliniă XXXUL,

1, Imus

Sibilei,

că ar

dori. să "vadă

și findii-că , porta infernului,

in viscera terrae et. in sede .manium, opes, queri-

nus. Gel. N. At.1. „24, Postquam est, Orci traditus
thesauro.
(3) Wărterhuch der m th. aller Vălker, la: literele
A. P. R.
(€ Macrobiiă IL 7. 14

â

idque aliguamdiu

„observatum

E

a

ut pro fainiliaram! sos-

pitate pueri mactarentur Maniae, Deae Matri Larum, Vedi
Compitalia.:
” (5) Paul. p. 128. Fest. p.:129. Arnobii VL 26.
a
i

a:

(6) Martian.

Cap. II 164. In his locis submanes, corum praestit
es AMana atque
“Manuana, aii ctiam, quos aquilos dicunt.
i
n
(7) Varro L.'Lat. V.'74. Lact. 1. 20. 35. Ausoa.
Technop - 9. Larunda * proge-

nitus Lar, Ovidiu F, LI. 581. Plut. in Numa 8.

a
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lumii de josă

e aprâpe

dela Cumae,

să-i spună calea. Sibila îi spune

că în pădurea Junonii „Stygice, ce
închinată
acesta,

Proserpinei,

trebuia rupti

e ascunsii
mai

înainte

josii (8).

incungiură lacul, Avernii - și e

unii

arbore

cu ramii de aură, și
de ce se deschide pârta lumii de

|

Doi, columbi,

cari

se aș6ză i pe arbore, conducii

pe Aeneas și. pe

Sibila, până la Avernii, aci elă rupe ramuli
i, și Hecatei și morțiloră face sacrificiul. Era spre sânţirea. sorelu
lui, și se scutura pă-

mântulii, vijiia în păâure,
dar Sibila și

Aeneas

josiă..

|

și lătraii cânii pentrucă se apropia Hecate
,
se aruncară printr'o peşteră
în lumea de

|

Mai

întâiti trecă print”'o pădure întunecâsă,
apoi ajungii la porta
Orcului, unde locuia jalea. și grijea,
morbuli, frica. și fOmea, Som-

nul

strele

și mortea, discordia, „răsboiulii și furiile, și pe
aci zăcea monmitologice: Centauri, Scyile,

Șerpele

dela

Lerna,

Gorgonele

Harpiele ete. De aci .soseseii la riulă Acheron
ce curge în Cocytus,
unde e Charon, cu luntriţa, și tote umbrele grăbes
cii la clă, și îli

TOgă

ai

ca să le trâcă, dar

elii pote

irece

fostă. înmormintaţi cu tote datinele

numai

aceste ajungi

la, odihna

numai

precum

pe

ale acelora

cere

cari

_religiunea, și

de veci, iară

sufletele. celorii NCîngropaţi cum se cade, o sută de ani rătăce
seii Pe aceste țermure
până le vine, rîndulă ca să le trecă dincolo.
Charon trece pe Aeneas și pe Sibila peste
[ărmure. și ajungi la
Cerberus, și trecând dela, el întâlnescii. suflet
ele pruncilorii, și ale
celoră judecați pe nedreptate, și pe câmpu
rile triste vădiă pe cei
morți în amore nefericită, și pe cei căduți în bătaiă
.
” Sibila se grăbesce, pentrucă revarsă zorile, și
ajungă la respântii,

unde se despartii drumurile, — cel

drepta la Elisiă.
De stânga mergi la iadiă
uită în afungime, și acolo

de stânga duce la iadă, celiă de

Ş
și la afundimea, tartaruluă, Aeneas se
vede .0 cetățuiă încungiurată cu trei

(8) Feriale Capuanum pune la 27 luliă : Profectio ad
inferos Averni. Se deduce că în vechime, a fostă o strhătore de vară pentru
cel din lumeade josă,
Preller p. 462,
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muri, şi riulă Phlegeton ce curge ferbândii și ardândiă, şi la pârtă
păzesce 'Thisiphone, iară din cetățuiă se audi sdrâncăniri de lanțuri, văitără, lătrări, urlări, și aci domnesce Rhadamantus, carele
chinuie sufletele până ce mărturisescii păcatele, și le predă furiiloriă.
Se deschide porta iadului, de unde nu „este rentârcere; aci e
Scyla, și mai în josii, o afundime de două ori mai mare, ca cum
ară fi dela cerii până

la pămentii.

Aci

veqi pe Titani, Aloidi, Salpe cei ce aii ucisii pre părinți, sait fraţi, pe aceia cari aiă
făcutii jurămîntii strimbii, pe avari și pe trădătorii de patriă și de

monen

religiune. Aeneas grăbesce cu Sibila, și ajungi. . .
De drepta la Elisiii, unde e locuința lui Pluto cu Proserpina, a,
deilorii și a celorii fericiți. 'Trecândii prin pădurița Proserpinei ajungi

la

cetățuia

deilorii

de

sub pământă ; aci

Aeneas

stropesce

pragulă cu apă rece, pune ramulă de aurii la stâlpii ușei, și merge
cu Sibila pe câmpul

măvară

plăcută.

în formă

și cântă la isvâre;

duți pentru patriă, și pe
cesta îi duce

e lumină

Orfeiii dice. în liră, ceialalți

află pe eroii Troiei,
în păduriță

fericiţilorii, unde

și ncîntreruptii pri-

cântă Și jâcă. Aeneas

de umbre

cu viâță, alţii zacii pe iarbă.
aci află pe preoții curaţi, pe cei că-

bine-făcători.

Intâlnindă

pe

Musaeus,

a-

pe o vale

unde e Anchises tata lui Aeneas 3. VOrbesce .fiulii cu tata carele îi spune despre renascerea sufletelorii.
Aci e riulii Lethe, cei ce beaii din elii poti reîntârce la lumea de

susii, în vi6ţa trupescă. Aeneas cu Sibila beaii, și
visului, ajungii de unde ai plecati, la Avernii,

prin o

portă a

NOȚIUNI

DESPRE MITOLOGIA DACICA - ŞI ROMANA
VECHIE IN DACIA.

:

1. MITOLOGIA DACICĂ.
„A,

Originea

cultului lui Apollo uiperboreică.

1. Tema

”

şi scrutarea i,

Despre mitologia dacică se află puține dar! positive date,
și anume despre deulă Zamolxis, şși despre cultulii lui. Insă
și aceste
date remâniă fără de nică unii interes sciinţific ci, dacă
nu cercetămii

mai

de apr6pe,

că ce felii de deitate a representatii Zamolxis ?

Ce felii de idei și principii a desvoltată cultulii lui? Și prin aceste,
de care 'sistemă mitologică, de cea "romană, sai de cea elenă
sa
ținutii Zamolxis? sait la Daci,

a fostă

o sistemă

n6uă, separată ?

Romanii, cucerindiă Dacia, se vădură siliți de a primi pe Zamol-xis între deii lorii cei de. frunte; pentru acâsta, avemii. interesi
i în„doită de a cunâsce ființa și însușirile lui: însă aceste numai
atunci
le putemii

cunâsce,

qeii de. asemeni
fârte grea,
datele,

însușiri

pentrucă

ce sunt

dacă

căutămiă

din

deitatea, ce a representat'o el, și

aceiași sistemă, mitologică. “Tema

e

din adinsii nime

și potă

s'a ocupati de ea, și pentrucă
fi în legătură cu ea, sunt pr6 resfi irate, în

- câtă unii resultatii în parte evidentii, în . parte
tămii numai dela buna combinare ale acestori

verisimilă îlă aștepdate resfirate pe unii

„terenă mitologicii ali mai multoră popore din anticitate, cari
locuiati, sali se credeati că locuiaii teritoriulă și vecinităţile Daciei,
anume

teritoriul ce era dela

Grecia

și Tracia

spre

nordă,

adecă

dela Dunăre în susă, și numai ca din chaosii va eși atare
„lumină,

2. Iliperboreii,
Scriitorii vechi ai Grecilorii,
despre

legăturile

Greciloră

și unii din

din insulele Delfi

ai
și

ale Grecilorii din Grecia mare (Italia de josii),

Romaniloră,

atingii

Delos,

apoi despre

și ale

celorii dela

Pontiă'
și dela iiulă: "Bory stenes, cu Hiperboreii' și cu Schiţii din apropiare.
e
Hiperboreii aii fosti unit poporii, pe care Grecii Vaii numitii astfelă în limba lori, și însemnă preste saii dincolo de Boreas (1), ce
representa nordulii (mediinopte) “celă : may - îndepărtatii, precum și
vîntulii dela nord.

|

i

Locuinţa lui ' Boreas, carel6 însâmnă şi iarnă, şi viscolulă de frigii,
s'a pusii în munții Hhipei (2) dela. marginea. nordică. Dincolo de a„cești munţi. s'a cugetatii a fi o țară, în carea. unii poporii fabulosă
„răesce

în. pace. și în.

caritate „prin păduri, nesciindiăi nimica de cârtă

Și de morburi,
„boreiă

şi astfelii trăesce, în fericire. Alții diceaii,, că Hipertrăescă în lumină eternă, și (axendii scire obscură „despre

i

ti Hyperbăreo (ioreas) în sau din norăulă "cel may îndepărtată. Boreas s'a
dis la Atici Boras, la “Jon Borts, şi a însemnată vîntulii de medăn6pte, şi
preste totă, prejurulii dela nordii, Diet. Greco- Germanii de Val C. F. Rost: Boreas e verisimilă din Oras cu b înainte,

-p. 370. Hyper e preposiţiunea grecă

vîntă “de munte;

Preller Gr. Myth.

şi însemnă : preste, dincolo, boreit din bo-

;reas, astfel :: hiperboreil, cel. ce'locuescă dincolo de -nordă

(ali Grecie),

din-

:colo de vîntuli de mtdănopte. Din cuvintul Boreas. a remasă la noi cuvîntul
Borca, deşi adi Insemnă vintă caldii. Herodotă IV. 13, dice : Dincolo de
Issidont locuia Arimaspil. “Gen cu unii ochit, şi dincolo de aceștia, locuia
“ Grifil, păzitori de aură, și de: aci, dincolo, locuiati Hiperboreii până cătră mare
“în josă.!
!
,
:
:
”
i
: (2). Rhipaia, munte fabulosii în nordă, verisimilă e Urali. V. 1. C. Rost. Dic,

Gr. Germ, Pomponius Mela, II. c. Rhipeios imontibus

proxima Mocotida. Munţii

mitică. aX Rhipeiloră de regulă se punii în. prejurulii nordului, cași locuinţa vinturiloră mal mari, în crăpături de munţi, şi spelunce, pentruce sunt numiţi
“fm; dertgrov (suflarea vinturiloră), şi Borcas se dice : fzi atâfrvavin; Boreas

(născătoriu de suflare), la 'spatele căruia, lăcuiescă Hiperboreil. L. Preller Gr.
My. IL p. 369. In loculă lur'Boreas celă vechiă aqi e: Crivețulă
i
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nopțile luminose ale nordului), ati crequtii, că diua'
ţine totii luminosă jumătate de anii, și în acesti modii i-ati pusi chiarii
la polulii
nordici (3). Unii căutaii de a pune țara lorii în vecinătate
cu Schiţii
Pioși,

în nordulii

Pontului Euxinii

(Marea

Negră)

saii împrejururile

fabulose'ale Dunării (4), saii și ale rîului Eridani (5).
3, Jiperboreii şi Apollo.

Grecii aii pusă pe Hiperborei în legătură de
cultă cu “Apollo,
deuli de sore ali lori. Hiperboreiă mai întâi
se amintescii de Olenos din Ly cea, carele (se ține de a fi urăitii
înnainte de Orpheus),

dice, că ei trămiseră pe Achaca,

ca

să aducă

darui

o feciori mândră, la insula Delos,

lui Apollo (6). Herodotii

(7)

povestesce mai

„multe despre ci, dar resumămii numai acele. ce se reforâz
ă. la materiă, și elă ne spune: <Delienii dicii “despre Hiperborei,
cumcă darurile sânte, ce stai din snopi de grâă, vină dela
ci la Sehiţi, Și
dela aceștia”

în mâna

veciniloră

(mare); de aci spre M6Qădi în
orașii la Delos.. Hiperboreiă

dela apusăi

mâna

mai întâi

până

josă

la Hadria

Dodoneilorii, și din orașii în
aă trămisă cu darurile acestea

e Incă şi Homeră în Odyss, X. 82, amintesce
Hist. Nat. '1V, 89. înțelege lumina nordică.
.

de

nopţi lumindse,

Pliniu
A

(4) Dunărea în vechime s'a numită Eridanus;
e cuvîntă celtică” din eri,:er,
și dan din tain, tan, dan ce însâmna apă, adecă
apă mare. La Romani
s'a numiti Danubius, din dan, și din abh —
apă. Argonautele ai luntrită pe

mare,

„ ramulă r&săritenă ală Eridanulul, şi fiindi-că aă luntrită
pe marea nâgră, Eri- danulii acela e Dunărea; cei vechi credeai, că e
în legătură cu altă vii mare.
-V. Obermihler : Deuisch- Keltisches Worterb, p.
394. Vedi nota primă,
“ (8) Ună altii Eridanus e rîului Po din Italia, sai
Galia cisalpină, Ală treilea
a fostă în Attica, dar acestea nu putură a. fi înțelese.
aci, fiindă prejururile a-

celea numite : la apusii.. Este însă părere, că se înțelege constel
aţiunea Eridană,
(6) Pausanias IX. 27 și X 5. Herodotă IV, 32—36. In 36 pomene
sce de Qle- nos. Hiperhoreil se mal amintescii la Homeră, Pindaru, Hesiodă etc,
(7) Herodotă IV. 32—36,
chungen

Dr. N. Sparschuh: Keltische Studien, oder Untersuiiber das Wesen und die Enstehung * der griechischen Sprache, Mytholo
-

gie und Philosophie, pag. 160. Hyperoche e : escelenta,
drepti de popâre,

magnifică; Laodike

e

-
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două fecidre, pe cari Delienii le-ai. „numită : Hyperoche'
și Laodike,

dar fiindiăi-că „acestea, nu reintârseră, nu mai trămise
ră darurile de-a
dreptul la Delos, ci le puseră la graniță, ca. vecinii
să le trans-

porteze mai departe.» Herodotii (se vede că vrea să
esplice când)
dice : <Eui sciii acuma, că femeile tracice și păanice,
de câte oră sacrifica reginei Arthemis (dină de lună) nu aducii daruril
e, fără ca să
nu aducă și snopi de grâii»(8).
Apollodor (9) amintesce de Hiperborei în mitul, când
Arthemis a
ucisi pe Orion (o constelaţiune). cu săgâta, pentrucă
feciorei Opis,
carea a venitii de dincolo de Boreas, i-a făcultii silă.
In societatea
feciorei Opis se află și Arge; iară Callimachi (10) înso țesce
pe Upis cu “Loxo și Hekaărge, fetele lui Boreas, cari ai
veniti din
țara Arimaspilorii, omeni cu ună ochii, galbeni ca
aurul (11).
| "Țara și locuinţa lui Apollo, precum și a diney Leto,
și a dinei
Arthemis,

asemenea

și. a preoţilorii,

preoteselori,

și a tuturor

„s6nelorii ce servescii acestorii dei, sa disă a fi în țara

(8) Se pote deduce, că« în "vechime, transportându-se

per-

miraculos

bucate cătră Grecia, şi

anume

la Delos, Delfi ete., s'a dist că acestea sunt daruri pentru
Apollo. L.
”Preller Gr. Myth. 1 p; 190. După tradiţiunea atică, veniră
primiţiile aceste prin
mijlocirea Schiţiloră, la Sinope, şi$ de aci la Prasae, ce
stă în legătură cu De„los, după Pausanios Î. 32 Nr. 2

: (9) Apollodor 1. 45.
“ (10) Kallimachos.

Hymn. în Del. 291.

(11) Herodotă III. 116. «In nordulă
„Cum

Europei se află

|

aurulii

celă mar multă.

se câștigă, nu sum în 'stare de a spune ceva positivii.
Se dice că Arimaspil, 6menl cu ună ochii, îlă fură dela Grifi». Dâră pentru
acesta se dică : gal-

bent. ca aurulă. Herodot IV. 27 dice că Arimaspi la Schiţi
îns&mnă, și anume:

arima, unulă,'spu,' ochiă ; iar V, 'Obermăller, deducân
dă - din celtica, dice: a:e
:articuli, reann' e şesă, asp e cală, ae, 6meny; astfelă
: &ment călăreți dela şesă

» în' Persia. Sparschuh pag. 161 deduce din celtica. Opis
din ob, a merge a veni,

arge din arc, sol, Ieka&rge venitârea. din departe;
loxo, din Llog, contract,. de
unde lex: lege. Dar pe Opis o aflămii la Romant ca
pe soția luf Saturnă, ase- menea în legătură cu bucatele, Sparschuh pag. 163
dice : Numele acestori fe-

' ci6re hiperhoreice se ţină de limba celtică, şi arată, că Celţir
fură cet mai vechi,
locuitori al Europei.

153

a Hiperboreilorii,

pentru acesta

Apollo Sa numiti : "Apollo hiperbo:

reiulă; iară Hiperboreii ati fostă poporulii
sacerdotalii (preoţ jescti) alii
lui Apollo,

pe carele îl

- veneraii

sânte și îi sacrifica asini (12).
„bol

deulii sorelui,

sa

dusă

neîncetatii în aude şi

cântece

ă

ae

la Hiperborei,și

a oîntorsă

dela”
şi totii a veniti îndărăptii. Mergerea
“Și venirea,
ii Apollo hiperboreulis'a serbată
în Delos, în Delphi, în: Miletăi,
ba și în Metapontii în Italia. Apollo
în anotimpulii răi a absentaiit
în prejururi îndepărtate, adecă sa
dusă la Hiperboreă, și acâstăi
; totii a mersă

ducere s'a, disii : apodemia (azo5x plz);
la reînoirea anului şi a naturei s'a

rentorsii dela Hiperborei, și acestă
reîntorcere s'a disii
epidemia (Szt5muia). La mergere îl
petrecea cu cântări de plecare,
la venire îl chemati cu cântări de
învitare ; astfelii mergerea,. era ']a
începutuli iernei, și venirea la ali
primă-verei.: Arătarea:. deului:

Apollo în Delfi sa numiti theophania ee
e,
și Apollo + : Exhy- !
perborâon (13).
De cultulii lui Apollo hiperboreicii sati ținutăi
. lebedele (14) 4 cași.

pasări, de lumină Și eântătore, cari
s'aiă credutii a fi acasă,pe 0-:
ceanii, pentrucă țara hiperboreilorii,
cu -riuli să Eridaniă,. sa măr:

ginitii cu Oceanulii (15). Dar și fabula orien
tală despre. Grifii (sgrip-:
.
,

. „e .
Mi

(12) Pindară 10. 30. Diodor II. 4. 7.
P. Antoninii lib. 20. L. Preller „p.
189.
(13) Herodot 1. 51. Theophania;” aseme
nea la Filostratăi, După Y: Al C. Rost
Dic. Gr. Germ.'a fosti o strbătâre
în Delfi, în carea poporulul i'se
arătăti

tote icânele deilori. La Pollux din Naukr
atise, Teofania, preste totă sărbătârea,
arătăril unul dei. Teofania după seriitorir
creștini, e arătarea ur Christosă, Herodotii IV, 15. Diog. Laert. 1. 8. 11, Poeţii
cei mal mart lirici axă: făcută cân-:
tărt de
aceste, anume Alkaos, dar numal

din poesia acestuia se află o schiţă la!

Himerios. Or. 14. 10. Se vede apriată; că
începândăi
pollo == sârele s'a dusă ; venindii

frigulă sta! „credută „că A

căldura, că s'a reîntorsă. -

ii
|
(14) Lebedele cântătâre se nascii din Lidia,
apot sunt vestite cele dela Kayster Iermes, Hyllos în Asia mică ; alţii numes
că pe cele dela Hohtos în. “Tracia. Kallimachă Del. 250. Aristoph. Av.
774. Himerios Or. 34. (15) Aci iară întâlnimă Eridanulă, totă în
apropiare de mare, deci :or:e “Po,
Ol e
Dunărea. Unil vreaă a-l identifica şi
cu Rinulă (Rhenus),' dar de regulă se

crede a fi Po, carele pentru mitologiă
nu e corespundătoră

mt

dlarien. Mitol, 1,
23

si

ciorii) păzitori de aurii (16) (pentrucă aurulă
omogene)

și despre

Arimaspii

și

lumina

cu uni ochiă, cari fura

sunt

idei

aurulii dela

sgripeioră s'a adusii în conexiune cu Apollo hiper
borei (17).
Zeus (Jupiter la Romani) la nascerea lui

ce 0 lrăgeaii

lebedele, ca

să-l

ducă

Apollo

îi da o căruţă,

la Delfi, însă lebedele

îlă

ducă. la Hiperborei, și pentru acâsta Delfienii,
în totă anulit când
vine primăvara, îlă chiamă și îlă așteptă cu cânt
ăride chorii. Precum lebedele așa și seripeiorii sunt pasările
sacre și simbolice
ale lui Apollo și ale dinei Artemis (de lună),
încâtii ei nu numai
călătorescii cu aceste pasări, ba sunt şi purtați pe
spatele lori (18).
B,

Epitetele

” Cultulă lui Apollo

lui

hiperboreică

Apollo

hiperboreică.

s'a lăţită dela Greci

|

și la alte po-

bore, anume la Schiţi și la Geţi și Dacă,
schimbându-se după
timpii, locă și influință de cultură. Filosofii propa
gatori de cultulă
lui Apollo, și preoți de-ai lui deveniseră (ei, repres
entândiă chiarii pe
Apollo, și numele lorii devenirii epitetele lui Apollo
. Astfelii de 6meni îndeiți și de epitete de ale lui Apollo sunt:
Abaris, Toxaris,
și: Anacharsis din Schitia, Aristaea din Proconesii,
Pythagoras din

Samos, și Zamolxis din Dacia.
Acuma

|

vomii trata separatii aceste epitete divine.

„ (16) Pomponiii Mela geografulă Lib. III. 7. pune pe Grifii colo cătră India,

ară Lib. IL. c. 1. Griphi, saevum

ct pertinax “ferarum genus, aurum,

tus egestum, mire amant, mireque custodiant,
_ (17) Herodot

III. 116. IV. 13. 27 despre

terra peni-

”
Arimaspil,

cari furaă

aurul

dela

Sgripciori. Aristeas din Prokonesus, în Prepontis, ună preoti
ali lut Apollo;
mitul.în forma spusă, Va lucrată în pocsiă. Herodotă IV. 13. Preller
[. p. 191.
| (18) Menander

de Encom.|. 4 Welker : Alte Denkm.

II. p. 71. L. Preller Gr,

Myth. L. p. 191. S6rele şi luna, vădându-se în oglinda apel
pe carea înnotaii
lebedele, acestea, fură aduse în legătură cu deităţile sârelui şi ale
lunci ; dar norii

cel alb! în di senină încă stai dis că sunt lebede,
pe car! călătoresc aceste
deităţ, Sgripeiorit în povestile nâstre de regulă trăescă
sub pământă, și de aci

pârtă în spate-câte pe ună eroi de poveste
sunt

ființe

la, lume,

de

întunerecă,

eroi!
' sunt

dei

şi îli

scoti la lume.

de lumină,

cari

Sgripeiorit

din întunereci esi

:

;

ex.
Si

Ye

1. Abaris.
Abaris a fostii Schitii de către medănopte, și la an. 763
ant. Cr.
a veniti în Hellas (Grecia) la Atena (19). Ei a purtati arcii
cu vagină acățată pe umării, unii paliă, ce a împresuratii trupulii
lui, şi
a fostii încopeiatii

deasupra

umărului,

și peste

şele a fostii încinsă

cu brâii de aurii (20). Abaris e fiulii lui Seuthes (21) unii hiporbo
reu, s'a numitii filosofii și a avutii renume de medică, vindecâ
ndii
morbură, și mai târdiit a fostă preotul lui Apollo. Când a
veniti
la Atena, o ciumă stârpia pe Eleni și pe barbari, dar el
i-a vin-

decatii. In Sparta a rădicatii qinei

Persophone

unii altarii, a îm-

părțită diceri de oraclu, a profeţitii din fenomenele
de pe cer și
a r&masii nemuritorii. Herodoti dice : Tradiţiunea
ne spune despre
Abaris, atare hiperboreu, că elă a călătoriti pe 0
săgâtă împrejurulii pămentului, fără ca să mânce cova; căci fiindii
elă preotulii
lui

Apollo,

deulii

de

'sore,

acesta

i-a datii

săgela,

pe carea por-

nindă a călătorit în Hellas, profeţindii, și vindecândii
cu farmeoe(22).
Acestii Abaris, călători pe săgetă, a fostii îînsuși Apoll,
cași per-

(19) Suidas îlă pune în “Olimpiada a “treia, şi după
unii se socotesce an, „765,

Sincellus pag. 239.

(20) Himerii Sophistae Felogae et Decl. Găttingen
1790 pag. 817,
(21) La Mich. |. Ackner: Die rm. Inschriften in
Dacien, inscripțiunea N-rulii 864
ce e o diplomă militară de sub Domitianii,: arată
numele : Seuthe 'Thaibithi.
Sparschuh în cartea, citată, pag. 169, dice că Seuthes
e nume celtică respective

galică, ce se află şi la Velșir de acuni; din sewed,
stronomia. Pote ca Sidus latinii e de o origine,

a vorbi de stele, sevedyn,

(22) Herodotă 1V. 36, Băhr,. traducătorulă lui Herodotă
dice că cultulă luy Apollo
nord.
ant.

Ei întorci
Cr.,

a scrisă

—

din cele

aci spuse —

tema, anume : fiindă-că
despre

Apollo

şi cultulit

Homeriă,
Juy,

Greci, însă er ati creatii și unii Apollo: hiperboreu,
tută

spre nordă. „Rost.

Ap. Hyp.

in

Diet.

gr.

germ, , asemenea,

edit. Stuttgart. 1863,

se vede

că a venită

care

pune

se vede

a:

se

că acesta

dela

la an. 930
a esistatii

la

şi cultulă acestuia a străbăîlă află că e “preotulă

lui

88

sonificuțiunea rade

sorelui

de primăvara (23). Săgeta

lui Apollo e

preste

totii instrumentul puterii sale prăpi idilore; cu săgeta sa ucide
monstri, pe Python, 'Tityos, pe puternicii Aloiqi, și pe gingașele
Niobide ;, pentru asta, îndepărtarea și rentorcerea săgeții lui la
Hiperborei

și, dela aceștia,

e unii simbolii a vinei sale prin ucidere,

şi a curăţirii sale (24).
|
„Diodorit spune că : <Abaris, saa dusi la Grecia, ca să rennoiâscă
legătura, între

Hiperborey

și Delieni,

Pythagoreii

(ce se ţinii de

fi-

losofia lui Pythazoras) sciu multe să povestescă despre eli, că el
ca-

în Italia la Py thagoras,

dusă

sa

sa din Grecia,

în rentorcerea

rele asemenea a căpătatii sânțenia sa în Tracia și în Delos. Abaris
a, datăi lui Pythagoras săgâta ce a căpătat-o dela Apoilo, și carea
îl

putea

purta

peste

munți,

peste

prejururi

fără

de drumuri,

peste

riurăși peste

lacuri. Atunci Pythagoras i-a arctatii șoldulii săii de
aură și de osii de elefanti, la învățatii sciința despre. numeri, și
Ta sfătuită, ca se rămână la elii și să luere lnolaltii (25).
“Când Phalaris, tiranulii din Agrigenti în Italia de josii a închisti
pe PyI thagoras, Abaris sa dusi la tiranul și i-a pusă întrebări desdeiloră,

pre. iconele

și cultulii sacru,

prov edință

despre

templăuă la ceri și la pământă, și cele ce
elă a convinsi

pe

despre

Phalaris

despre con-

se întorci împrejurii, și

conducerea

providenţiala (96).

Numele lui, Abaris de .regulă se deduce din: fapds (barşs) ce îns6mnă greii, pondă, și cu a privativii : ăfapbs, afapi 2 (abaryss, abares)

ce însâmnă

represintă

și pentru-că

ușorii,

rada sorelui,

care specifice

pe

călătoresce

e cea mai

ușoră,

de Mythologie

des

săgctă,

ce

ar
numele

esprime : <ușurelii> (27).
(23) F. Nork:

Andeutung eines

p. 830.

Systems

alten

Orients,

"

" (2%). Eratosth. Catast. 29, lIygin P. A. II. 15. Tu. Preller Gr. Myth. 1, 923,
(25) Diodor Il. 47.

:

:::(26) Diodor IL. 47. C. Rotteck Welt Gesch. 1. 174%.
„(27) Sparschuh

în opulă - citată pag. 170 dice: In limba

valică

(velşă) ce e

rămășiță din cea celtică, abar însemnă

: ce pere, trupulii despărțită de sufletă,

iuțela, uşurâla mișcării;

capătă

pentru

acest

săgdta,.
lul Apollo,

carea

merge

jute, Rost, in Diet. Greco-germani p. 198, deduce din Grecia; asemenea Nork. |. €,

.
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2, Toxaris,

"“Toxaris, de naţiune schită, a veniti la Atena, ca să studieze filosofia, și instituţiunile grecesci, și aci pe la an. 594 ant. Cr., SoIonii, renumitulii legislatorii, l'a învrednicitii de amiciţa sa intimă, și
Toxaris

nu

s'a mai

rentorsii în Schitia.

In Atena, cași filosofii şi cași medici,
ciuma

a stinsii

epidemia, adecă

ce grăsă, pentru

acâsta după morte a fostii numitii : '«6spe,
și eroii», și dela porta duplă, spre stingaa fostii mormintulă lui, pe care a statii unii monumentii, cu figura scobilă, repre-

medicii

sentânda pe unii
Apollo

-—: o sagâtă,

lui, la monumentulă
imbordat

pela

bărbatii

și în stînga

o cârte. Intru venerarea memoriei

lui, Grecii sacrificaii cai albi. Monumentulii s'a

120 ant.

cli (28)

schită, ţinândă în mâna, dreptă — cași

Cr., dar încă și atunci

aa

puncati cununi pe

că

Lucianii dice : In Atena s'a- veneratii unii heros (eroii) sub numele
unui medicii, pe carele Pai ținută de 'Toxaris schitulii, dar: carele
în timpurile mail vechi -a fostii i însuşi Apollo, adecă Apollo hiperbo-

elulă (29).

Da

ae

iei

"Loxaris, ne aduce 'aminte de epitetele lui Apollo: Argyrotoxos,
-adecă cu arcii de arginti, și -Kly totoxos, adecă cu arcii gloriosti.
“Numele 'Toxaris - îns&mnă dar arcașii, săgetătorii, se .referâză
chiar
la insușirea lui Apollo, şi pentru
ri

LR

a

acâsta, Toxaris
:

-

ps

e însușii Apollo (30).
..

i

(28) Herodotă'
IV. 15. Diog. Laert. VI. 1, £, Prellor 1. 191. La pag. 855, dice

: despre: Helios: (Qeulii de s6re) că a:avutii 4 car albi, caşi nâua, ce
se amintescă

la autori! Greci și Romani, sub felurite nume ete. Caii albI
însemnă iuțâla in"ienderir luminel sorelul peste pământă; sunt "dară inchizaţi qeilorii
„de s6re. Apollo
a fostii şi: medici şi a strpitu ciuma. în
a
:

(29) Liucianii Skyth. 1, 2. Lucian

ună

opă

din Samosata, -120—200, d. Cr., a scristi

intitulată : Toxaris, Luciană toimulii alti: S-lca <Toxaris
> și cuprinde
“Unii dialog între Mnesippus şi Toxaris, vorbind
despre: amiciţiă. Mnes. întrebă

cum e datina la vol: Schiţil,: de: "sacrificați celorii morţi,
caşi “qeilorăi ?' Dar nu e
nimici despre ființa lu! Toxaris. L. Preller [. 407,
i

(30) Toxon la Homer şi Ilerodotii însemnă : a) arcă, b) săgclă. 'Toxotes,
! în-
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3. Anacharsis,

- Anacharsis feciorulii ui Gnuar (și Gnuros) unchiul lui Idanthyrs, regelui Schiţiloriă, fratele lui aduidas, la an. 592. ant. Cr.
a

..

veniti la Atena,

și aci 'sa întâlnitii

cu “Toxaris

compatriotulii

stă,

și s'a rugati pe spada sa, pe deulă Zamolzis, și pe deii vechi,
ca să-lii primâscă de amicii și să-l facă cunoscutii cu bărbaţii
mari ai Helladei (Greciei). Prin Tosaris a stăbătută a Solon, carele l'a învrednicită de amiciţia sa, dar după mortea luă Solon, s'a
reîntorșă acasă în Schitia (31).
a
Herodotii ne spune aceste : Marea ncgră, încătrăii a pornită
„.Dariă, scoțendiă pe poporulă schitică, are „poporele cele mai necultivate,. căcă din punctulii de vedere al înţelepciunii, nu avemi dea
arăta de acolo

nică unii

poporii, și nici

sciii

despre

vreună

omii

învețată de acolo, afară de poporul schiticiă și de Anacharsis (32).
Schiţii nu iartă” odată cu capulii de ase întroduce datine străine,
Și cu atâta mai

puţinii

a văduti

și a arătatii

casă

multe

în Schitia,

elenice.

a luntriti

Anacharsis,

minte
prin

carele în călătorii mari

mare,

în rentrcerea

Hellespontii,

sa către

și aci a debareatii

în

orașulă Kirikos, și deorece. a sositii tocmai la sărbătorea Mamei
deiloră, a Kybelei, ce se serba cu solemnitate mare, a făcutii votii,
că dacă

ajunge

sănătosii

și întregii acasă,

și elă va sacrifica Mamei

„deiloră, și va ţin și unii adausii de sărbătore.
în Schitia și s'a .hăgată în Hylaea, carea zace
chilles,

și e crescută

ținută sărbătorea
semnă

totă cu

totii felul

Mamei deiloră,

săgetătorulu din zodiă.

Când a ajunsii eliă
în drumul lui A-

de arbori,

după tâte

Rost. Dict, Gr. Germ.

datinele

aci în pădure a

și cu icânele

la literă. Ei am

esplicată

povesta nostră : Argiră şi IlEna, cea frumâsă, saă Il6na Cosanzana, și contrariă
„cu tote esplicaţiunile a multora de până aci, am demostrată,
și Il&na e Helene, dîna de lună.

că Argir e Apollo

(31) Herodotii, IV. 76. la capătă. Diog. Laert. L.1. c.8. spune legenda citată,
Gyârtas Istvan : A Iâsz-Kunok, târtânete pag. 6l. Leonel : Les philos. de Van:
tiquită, pag. 70.
: (32) Herodotă[4 V. 6,..

”

!
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sânte. Unii Schitii dedu de irma lui, și vădendii că
ce face, îl de„nunciă regelui Saulios, carele însuși venindiă, ca
'să vadă, și să

- credă,

și apoi

“neva

pe Schiţi

săgetă

pe Anacharsis.

despre

Anacharsis,

Acuma
ci nâgă

însă,

dacă

întrâbă

că îlă cunosti,

pentru-

că elii adecă a primiti moravuri străine din Hellas (39).
Iară Strabo

ne spune “despre

Abaris la Greci eraii
caracterii

naţionali

elii : «Pentru

în bună opiniune,

de facilitate,

păstori de oi, Schiți de nascere,
numescii

înțelept

națiune, și că

prin

pe Anacharsis.

acâsta Anacharsis. și

fiindă-că

purtati 6re-eare

simplicitate!și de dreptate.

Și Sacii

însă locusscii în Asia grânosă,
Efori

simplicitatea,

ci-

dice,

că a fostii de acestă

contenirea

și priceperea lui, ss'a

numeratii între cei șâpte înţelepţi (34).

a

E

Anacharsis, în. societatea lui Abaris și 'Toxaris încă apare
de
fiinţă mitologică, și numele lui însemnă : resuscitorii, renăscătorii(35)
,
pentru-că

rada

sorelui renasce

tote

în natură,

iară: mârtea

ie

analogă morţii unui deii, carele se sacrifică pentru cultulii noii.
+, Aristeas,

Ilerodotii
Kaustrobios

ne

povestesce

despre

din Prokenesos

elă :

(37) dice în

<Aristeas (36),
poesiile

sale,

fiiulă

că el,

lui
cași

inspirati de Phocbus (deii de sore cași Apollo, Helios) a sositii
la,
Issedoni, și dincolo de Issidoni locuiaiă Arimaspii, Gmeni.cu
unii

.

-(83). Herodoti

ÎV. 88. După

Gyârfâs

Istvan, Bonfiniu

Res, Hung. L. |. p. 12.

Kaduisa fratele stă Ta săgetată, şi pentru acâsta ar fi representată
cu o săgttă
în mână, Kaduissi aă fosti unt popori
Kaduisa e în legătură cu alii acestora.

către marea, caspică, şi dară numele lui
.

(34) Strabo, VIIL. cap. IL. 8. şi 9. :
a
Sa
(85) Luciană a scrisă o carte sub titlul : Anacharsis, Tomulă ală
“X-lea se
numesce Anacharsis, și acesta, vorbesce în dialogă cu Solon despre
gimnastică,
- Anacharasso însâmnă : a resuscită, a renasce, a renvia. Deci
a trebuită să moră
ca să renvie.

(36) Rost. in Dict. Gr. Germ. Aristeas după Herodot
IV. 13, e poctii din Pro- konesos, după Ier, VII. 137, e Corintiană, după Xenopho
n şi alțil.e din Chios.

- (37) Prokonesos insulă și orașă în Prepontis, după

*Xenophon, Diodoră ete,

Herodotii, Demosthenes,

.

„360
aa
„0chiă, și dincolo,de aceștia locuia Grifii (Sgripciorii)
-păzitori 'de
„aurii,şi de aci încolo locuia Hyperboreii până în josii
către mare.

„Aci a -trăitii. şâpte

ani,

apoi

s'a intorsi

la Prokonesos (38). Aristeas

„în Prokonesos:-a mmurilă într'o piuă (vaiagă, moră de pănuri),
morariulii închidândă moră, s'a dusii se spună rudeniiloră.
Când s'a
lăţitii, vestea în. orașii, că: Aristeas a murit, uni Kyrikianii,
carele
«Yenia; din, orașulii .Artake, a spusă, că s'a întâlnită
pe drumii cu
:Aristeas și a. vorbită cu elii. Rudeniile, ducându-se
să-lii caute, nu

Fa

aflatii Dică .viă, nică morti. “Totuşi în ală șeptele anii s'a arătatii

;în Prokonesos,

și a compusii

„cântările Arismapilorii.

iti a doua 6ră (39).
«!. Epoca

cântările,

După

ce acum

facerea acestoră

la Eleni
poesii,

se chiamă

Aristeas a pe-

a

lui Aristeas,:'se

pune

pe

timpuli lui Cirus,

adecă

pe la 558

„ante: Cr., .și:elii a fostii forte stimati înaintea Pythagoreiloră, și
a
„fostii preotul, lui Apollo (40). Metapontinii din Italia de
josă s'aii
lăudată, „'eumeă.. Apollo

hiperboreiulii

a

fostii

numai

la

ci, şi s'a

făcutii fabula, și despre arătarea (heophania) lui Aristeas, preotului
lui Apollo, ex hyperboreon (41). Aristeas are înțelesii de : escelenti,
„premiati, victorios (42).

DI

ae

(85) Torodoti N. 13,
(39) Herodot

IV. 14. Odată

:
a trăită 7 anl

la Hiporborer și s'a rentorsi la
„Prokones; de altădată a murită, şi la 7 ant s'a rentorsii. iară acolo...
Aci iară
„vedemii- o theofaniă, o arttare de deii, dar precum se va ved6 mai târdiă,a, cești 7 ani e ună ciclu de sărhătâre a lut, cași a unul deă, '

(0) lamblichos. Viâţa lui Pythagoras. L. Preller 1. 190,
(41) Herodotă 14, 15, Diog. Laertes VIII. 11. L. Preller [. 191.
(42) Aristos, celii'mat escelentă la minte, la trupă; Aristeia, fapta ce primesce
pre-

„: miile: vietoriel, Mal este încă ună deii de sâre numită Aristaeos și Aristaios, la Ile: siodă (pela 850) şi Pindar (pe la 518—412 ant. Cr.). După mitului din Tesalia, Kyrene fata regelui Hypseus

a. fostă la vânată. Apollo din înălţimea. muntelui Pe- leon a vădut-o, şi răpind-o pe cară de aurii a dus'o în Lyhia, unde a născută
- ună copil. Hermes la predatii mamel deiloră (Kybele) și horeloră ca se-lă crâscă

- Şi ai

numită Aristaeos, carele pentru meritele sale caşi omii, s'a înălțatii între:
dei şi a fostii ca Zeus și Apollo. Eli a apărată vieța păstoriloră, oeritulă, al-
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5. Pythagoras,
Nascereu,
sculptorii

luă

cași omi. Pitagoras a fostii filă lui Mnesarchii
de inele, după Hermipă din insula Samos sai după
Aris-

toxenii , din 'Tyrrhenii, una din insulele italice, ce aii cuprins
'o A-

tenieniă.

Sunt,

cară qicii, cumcă Marmacii a fostii tatăl săii, locuitori în Maraculi din Samos, și pentru acesta Pitagoras e Samică
(43).
“ Nascerea luă cași deă. Mnesarchi, tata lui Pitagoras,
pe Par-

thenis (fectora) muierea sa a numit'o Pythia, în ondrea eului
Pythias, pentrucă Pythia i-ară fi profeţitii, că muierea sa va nasce
“unii feciorii, carele cu frumuseţea și cu înţelepciunea va. întrece pe
muritori, și genului omenescii. îi va aduce Salutea cea maj mare
pentru

viata lui. Când

ea cu bărbatul

său. sa aședatii, ca să nască

binaritulă, oleeritulii, şi viăritulă, în contra puterir devastatâre
a Caniculei, a
stelei Sirius. Elă a. fostă venerată şi în Sicilia şi în Sardinia, și
aci s'a aflată o

figură. de aramă, ce ropresintă pe Apollo tînără, cu trupul
acoperitii de albine,
şi acestă figură se ține a lu Apollo, decă şi pe acesta îli
avemă de : Apollo

Aristaeos. Pindar în Pytnica 9.„ Pherokydes
lerIL. 357. etc.
(43) Diogen.

in Schol. Apollon. 2, 498. L; Prel-

.
Laertius

:

lib. 8. capi

1. Nr, 1. (Edit. Heinrich Gustav Huehnerius, Lipsca 1828). Pythagoras, Mnesarchi annulorum sculptoris
filius, ut Her'mipus 'ait, Samius, 'sive ut Aristoxenus tradit, Tyrrhenus, et una insularu
m, quas
eiectis Tyrrhennis, Athenienses possederunt.: Sunt qui Marmacum
illius patrem
dicant, habitosse Maracum Sami, atque ideo Pythagoram Samium
dici. Cât. despre înțelesul numelui, se aducă aceste, Pythaiso, a întreba oracululi, şi pâte
că numele Pythagoras e în legătură cu acestă verbi. L, Preller Gr. Myth.
1. 191.
205. II. 136,: Pyth, sistemă de lume, python, ştrpele ce împresâră
luinea,. ba„Iaurulă pe care Ta ucisă Apollo Pythicus, pythia preotesa acestuia din Delphi.
-V. Obermuller Deuisch-keltisches Wârterbuch. Celticulii pyth însemnă tereniă,
„timpi, cursulă timpului, lumea ; de aci. python; cosmogoniă, pythonas sistema

cosmogoniei ; în limba valică (wălsch) pythagoras adi însâmnă universală, cosmogoniă, pythagori, a esplica sistema universului. Acestă cuvântă celtică, e: numele unui filosofă grecesc.

Dr, N. Sparschuh,

Keltische Studien, oder Untersu-

chungen iiber das Wesen und Entstehung der griechischen Sprache, Mythologie
und Phylosophie, pag. 169.

|
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în Sidon, cetatea feniciană, aci pe prunc
uliă lori îlă numiră Pythagoras, pentru-că prin Apollo pyticiia fostii
bine=vestitii mamei sale (44).
Sufletul

lui Pitagoras

e înrudită

cu Apollo,și în legătură cu A-

pollo s'a
s scoborită la 6meni, și acesta o garanteză
miraculosa nascere și înțelepciune a lui, și de.aci Greci
i Vaii ținută de feciorul

'Tut Apollo (45).
”Juneţa și studiile luă. Pitagoras 'din Samo
s

mai întâiti a mersă

la Lesbii, și aci Zoilă, unchiul săii,
La recomandati lui Pherecydes,
fi losofii renumită, şși a fostă învăățăcelulii
acestuia. Când a fostii jjune,
şi cu

îndemnii

mate

pentru

de

țiată mai

a studia, a părăsită

patria, și s'a ini-

în tâte miisteriile barbare și grecesci.
S'a dusi și în Egipetiă,
și în acelă timpii, Polycrates tiran
ul din Samos, prin epistolă Va

recomandati
conversatii

domnitoriului

și cu Maghii,

Amasis.

iară în

A

Egipetii

învățatii și la Chaldei, și a
a

învățat

arcanele

dei-

lori (46). Elă însuși a fabricatii trei pocal
e de argintii și în Egipetii

le-a dăruitii câte

unui preotii.

Optimaţii. Când s'a reintorsti la Samos
şi a văduti patria sa
culeată de tiranul Polyerates, s'a mutatii
în Grecia mare (Italia de

josii) la Croton,. și aci. Italienilorii le-a dati legi și cu învăţăceii săi,
carii eraii aprope 300 de însă, a administ
rati „republica . preclari,

(ap

lamblichos

in vita, Pyth. IL. respinge părerea lul Epimen
ides, Eudoxus şi

:.Xenocrates, că Apollo a fructificată o fecioră,
şi pe urmă

- sa, a spusii profeția.
" (45) lamblichos

prin Pythia preatâsa

|

1. c, citâză versurile unul poetă din Samos
, carele dovedesce

„acâsta. .Vedi-le la Sparschuh opulă citată pag.
171. Apul. Met. XI... divinus
- ille Pythagoras. Andeutungen eines Systems der
Mythologie des alten Oricats F.
„Nork, pag. 324.
(46)

Diog. Laert, lib 8 ce. 1, Quum autem esset
juvenis, ac discendi studiosis“simus patriam linquens, cunctis fere barbar
is graecisque 'misteriis initiatus,
Edidicit atque apud Chaldeos, conversatusque
et Magos. In Egypto quoque in- gressus. est deorum arcana didicit, Pherecydes
filosofulii se pune la an. 528 aut,

- Cr, Polyerates tiranulă la an. 533 ant. Cr. Amasi
s la an. 368 din rebelă se
„face domni. Yedr C. Rotteck după indice. Mârtea
lut Pythagoras se pune la 59t
ant. Cr.
-
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intru atâta, încâtii sară. fi vădutii mai

numai

aristocrația, saii dom-

nia optimaţilori (a celorii mai buni, a boierilori) (47).
Pit. e teologă şi filosofi.
doi Pherecydes, ambii

Andronii

din

Efesii

dice, că

aii fosti

din -Siria, dar unulii a. fostă astrologi, altul,

fiulăi lui Babyos, a fostii teologi, și Pilagoras a fostii învățăcelulii
cestui din urmă (48). Aristoxenii dice, că Pitagoras, mai multe din
dogmele sale morale, le-a primitii dela Temistoclea, preotâsa din Delphi,

unde s'a venerată - Apollo (49).
Pilagoras

despre

„miti

fundată

cea

italică

nemurirea
de

din

și a fostii

a

ca

pe

filosofia

s'a. nuașa numită

tiranulă - Phliașilorii,

şi acesta

unii

jonică

filosofii

a

a r&spunsii : <kisă-lii

numâscă

Py-

|
Pitagoras pentru tirania lui Polyreates, —
mutându-se din Samos, s'a aşezată.în Italia
a fundatii ședla sa, şi a pășitii ca reformaAci în Croton a fundatii o înf tățire, o. reu-

pe a cării membri
și simbolice;

Leon

că ce este el?

datină,

thas (52).
Scdlu [II Pitagoras.
Precum.
s'a mai disă —
de josii la Croton, aci
tori morali și politică.

Filosofia

Milesiă ; iară

s'a fundatii de Pitagoras (51).

„losofii!>

rise

chiar și Abatis, a învățat pe

sufletului (50).

Thales

intrebatii pe Pitagoras,

niune,

Dar

i-a legatii. de

fundatii

ea cu

şi institute

de

multe
fete și

datine.mistea. primiti

și

femei în ordinulii stă. Şeola lui a stati din înfi tățirea, internă și esternă.

Membri

mene

și probe ostenitore se făceaii demni

interni puteai

fi numai

(47) Diog. Laert, Lib, |. c. 1. Ibique leges

aceia,

Italis

cari. prin: multe

de a

esa-:

fi inițiați în taine,

dedit, atque

cum

discipulis

clarus habitus est, qui ferme trecenti rempublicam praeclare administrabant, adeo

ut fere aristocrația, seu dominatus

optimorum

videretur.

(48) Diog. Laert. Lib. 1. c. 11. Nr. 6. Carl: Rotieck Weltgeschichte II. p. 330,
crede că a fostă învățăcelulă şi alti lut Thales.
|
(49) Diog. Laert. Nr. 8. Ait autem Aristoxenus, complura moralium
tlum accepisse Pythagoram a. Themistoclea. sacerdote delphina.

dogma-

(50) După Strabo oratorulă la Photii, Sparschuh pag. 171.
(01) Diog. L. lib 8. ce. 1. Age vero iam da ea, quae italica cognominata

loqui pergamus. Eius vero princeps fuit Pythagoras.
(52) Photius la Diog. Laert, C. 8,

est
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și: atunci li se dedea învățătura mai înaltă. Pitag
oras a, fostii celii

d'întâiii carele a primită și femei în ședla,și
ordinulii săă, și. fiiindcă femeile 'mai nainte nu aveati. nici unii respec
iii în viâța, socială,

eli fu carele le-a rădicati la gradii mai
înalt în societate, Aceste
apoi se cultivară astil-felii, încâtii -făcură
parte din șeola unoriă filosofi, ba unele sai primită și între acad
emică ; iară cele din şc6la

lui Pitagoras, 'se numiră : Pithagorilae (53).

:.; Aceste
“peste

reforme ati produsii o revoluțiune social
ă, carea, sa Tățitii

totă Italia de josii (Graecia

țiunile sai începută
genti

maior) ba și peste Africa. Persecu-

în contra oră, și tiranul

a, lăsatii ca să

aprindă

casa

Phalaris

peste Pitagoras,

din

Agri-

la carele învă-

țăceii erai tocmai adunați, și aci ară fi
peritii și elă (54).

„+ Principiile filosofice ale luă -P. 'Totă siste
ma filosofică a lui Pitagoras

nu

so cunosce,

pentru-că

dela

elă nu a rămasă

nimică

în

scrisii, ci acele 'ce se sciă, sunt: oră
dela amici filosofi » ori dela
învăţăceii :lui, și pentru. acâsta, princi
piile sunt resfirate la maj
“mulți: autori. vechi, Diogenes Laertius
e acela carele a adunatii mai
“multe, .
A
E
|
|

- Oerulă și deiă.: Sorele, asemene și luna, și
ccle-lalte stele, sunt
'qei,-pentru-că în ele irăesee căldura, carea e făcăt
orulă vieţii. Și

“Gmenii sunt înrudiţi “cu deii, pentru-că
și ei sunt părtași de -căl-

“dură. Pe dei,cu onorea trebuia 'să-ă preferimii semid
eilorii, însă 0-

“meniloră pe':eroi,: iară tuturoriă : celoralalţi Omeni
,
cântece

de

liră, și cu lauda

„pote căștiga adevărata graţiă (55).
Treimea:

Inceputulii

pe părinți.

dqeilorii și a bărbațiloră

tutaroră

Cu

cscelinți, se

|
lucTuriloră. e

unitatea ; “mai. de-

(53) Iamblichos de vita Pyth. II: numără17
fem:Y renumite din scola acâsta.
Sparschuh O. cit. pag. 177, aceste nume le
esplică din limba celtică, Carl Rot“teck V. G. 11 330,
(54) Luciani Samosatensis opera, tradus
e de Aug. Pauly, Stuttgart 1831. Toalii şeptelea pârtă numele Phalaris, și
cuprinde apologia tiranului din A-

mulă

"grigentă, în formă de orațiunea solului lui
către preoţii şi poporulă din Delphi
asupra acestei materil.

(55) Diog. Laert. lib, 8, c, 1. 22 şi 28. .

:

e

parte, din unitate
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mn

provine dualitate, iară. „din: dualitate și . din unitate;

e treimea. Și anume :. 0 ființă nostrămutată a inteliginței,
ce dom-

nesce natura, o numimii Monas (unime) ; materia ce
se strămută,o,
chiămămii Dyas (doime) şi suma amândurora Trias
(treime), prin
cari ajungemii la numeri. Acestea sunt fundamentul
armoniei ,

fiindă-că acesta domnesce în întregă universulă și în tote
legile nna-.
lurei, ba și în morală, suma acestora stă în armonia
simțiriă,și a

faptei (56).

|

Sufletulă. Suiletulii
torii, pentrucă și
parte

se

aceea

tore,

din ce s'a făculii

. sufletulti omenesc

în rațiune. De minte

dcosehesce: de ViGță, şiş acela e nemuri-;
e nemuritorii.:; Mai

se. împarte, în - rel;

și de

inimă sunt

iară rațiunea se ţine numai

în „minte,

In începută

de-

inimă

și,

părtașe și celealalte veţui-,

de. omă.

Rațiunea

e nemuritore.,

iară celealalte sunt muritore (577).
Vizita și mărtea.

în

|
zace

perirec a: : începutuli

vioi

«e

mortea, Viâţa e cugetulii la morte. lamblichos dice : «Lui Pitagoras nu i-a fosti frică de morte. învăţătura, despre nemurire ea sufletului a trebuită, ca la ună, poporii, carele a creduli în ea, se ni-

micescă, frica de morte» (58)...
Lumea

de josă.

Cu

cles. eschiamă :, «Ah!

referinţă la

o
acestă materii, f losofalii Soto-

de, trei „ori fericiţi -acci muritori, cari ati pri-

vit la sacrele eleusine, căci dacă eă se. seoborii în Hades (de aci
Yadii), pentru ei în lumea, de josii e numai 0 ViGţă,, pentru alţii. o
silă, și 0 groză (59). Dar învăţătura, acesta, trecândii la alte „Popore,
după

timpii și locăi, a suferită atare schimbare, Astfel Lucianii dee,
află în lumea cealaltă “trupulti săi, reînviat, și NOr-

că sufletulă
tea

a

fostii

numai

mijlocitâre

pentru.

visța

eternă.

Acâstă

învăţ

tură e în „legătură cu idea

Perș ilorii despre renvierea trupului,

tru acâsta

nu se temeaii.. de „morte ci se esercitaă

credincioșii ei

în virtutea vitejiei;

cu cadavrulii

celui

mortii ardeaiă

și

aceea

(56) D.. L. Ne. 26. Carl Rotteck II. 330,
(57) Diog. Laert. |, e. Nrir 28. 30,
(58) Diog. Laert. lib. 8. cap. 1. Nr. 19. Jamblichos iîn vita Pyth e. 18,
(39) La Plutarch de legend. poetis Nr. 5

Pence
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m

îi era mai plăcutii în vicţă; celui mortii9 îiax dedeaii epistole se ducă
în lumea

de josă,

ba adese-ori eraii așa

de

naivi,

rii, cark cereaii pretensiunea, se îndestulai și cu

mea de josă (60).

încâtiă

creâito-

asemănări în lu-

Beţia. Pitagoras beţia o numesce stricăciune, și pe toți
bețivii
îi ocăresec dieendă, că nu trebuia să trâcă măsura nici
cu mân-

carea nică cu băutura (61).

Scriitori vechă despre Pita; goras. Herodotii nu concede cumcă
P. a fostii celii d'întâiii, carele a cregulii în nemurirea
sufletului,
și apoi dice : Acuma sunt Egipţienii cei d'întâi, cară ati spusii
părerea, că

sufletul

omenescii

e

nemuritorii,

și dacă

trupulă

putre-

desce, sufletulii trece totii în altă creatură ce tocmai e să vină la
vi6ţă, şi după
pre pământii

ce sufletulii a pribegitii neîncetată în țote animalele de
și din mare, iară întră într'ună trupii omenescii, ce

are să vină la vidță. Acâstă pribegire o face sufletulii în 3000
de
ani. Unii dintre Eleni a primitii acâstă părere, unii mai curâudii
alții mai târdiăi, cași când ară fi părerea lori; eii sciii numele acelora, fără ca să le scriii (62).

Se crede

că Ilerodotii a înțelesii pe

Pherecydes și pe Eythagoras (6; 3) pentrucă amendoi studiară în Egipetii.

!

Divdoră Siculă dice: “Pitagoras din Samos și alți fi losofi aă aseratii, că sufletulii e nemuritoră, și acâstă părere: a, corespunsăi religiunii

loră,

pentrucă

credeati

că sufletulă,

când

se desparte

trupă, în momentuliă morţii, prevede viitorulii (64).
Pitagoras în P steră. Pitagoras, reîntornândă din

Egipetă

. de

la

Creta cu Epimedes la olaltă, s'a scoboritii în peștera muntelui Ida(65).
(60) Luciană Op. cit. L. 484. Pomponeius Meila III. 2. Valer, Max. IL. 6,
(61) Diog. Laert. lib,1. c. 1. Nr. 8.
(62) Herodotă

lib 11. 123. Herodot

a trăitii între 484—498, ant. Cr.

(63) Adolf Schăll în opulă despre Herodotă, la Sparschuh pag. 174,
(6)

Diod. Sic. in Bibl. Historica

lib. 18. ce. [. Acestă

autoră a trăită

pe tim-

pulă lu Cesarii şi Augustii, adecă înainte și după nascerea, lui Cr.

(65) Diog. L. 161. Cap. 1. Ne, 4. Deinde în Creta, una cum Epiminide des-

cendit in Idacum antrum, Allă d€lă cu numele Ida, se ală Şi În Asia mică,

|
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lară 'Hermippii dice, că “Pitagoras, când venise
în Italia, aci (la Cro-!
ton ?) şi-a făcutii casa sub pământ și a. deman
dată mamei sale, :

că acele ce s'ară întempla, să le scriă. pe
tabele, să 'adnoteze şi!
timpulii, și pe urmă să i-le trămită lui,.
mai înainte de a ieși - deasupra pămentului, și că mama sa fiicuse
aceste. . :

După atare timpii. Pitagoras, slăbit a ieșitii
afară, şi conche-!
mândii o adunar
a. e,
disă, că a venitii. din lumea de josii, ba a! și:
recitață cele întâmplate (66). Şi a fostii întru
mirarea tuturor, că:
familiarii săi spuneaii LOte cuvintele deului.. Și
însuși scriindi qice,
că peste. 207 de ani, din infern va veni la Omeni
(67). !
„ Hieronimii spune cumcă Pitagoras scobo
rindu-se în infernii (iadăi,
de josii), aci a vădutii suflctulă lui -Hesiodă,
legată -cu lan-!

lumea

țuri de unu stâlpă de aramă și Pa audilii scrâș
nindă din dinţi; iară!
sufletulii lui Homeri la vădută spinzurată de
“arbore și împresu-:
tatii de șerpi, pedâpsă pentru cele ce le-ati
'disă ei despre dei.

Tare se deosebiaii Pitagorişștii de. ceialalți morți, pentr
ucă

aceia mâncaii cu Pluto la o masă (68). .:
Sacrificii
lui Apollo

oc.

Pitagorice. Pitagoras a adorată in
genitor,

ce stetea după

Ceratină,

cate, orzii și câte o plăcintă — dar fără de a

nu ma*

i

Deli numai altarulii

căci s'a

îndatinatii bu-:

se e6ce la focii — a

(66) Diog. Laert. lib. 8. c. |. Nr, 4i, Hermippus ait
enim ill— um
quum în :Îtaliam venisset, subterraneam fecisse domum,
matrique mandasse, quae contine
gerent, tabulis inscriberet, tempusque adnotaret,
deinde sibi dimitteret, donec
supra terram exiret, id matrem fecisse. Post aliquot
tempus ascendisse Pyihagoram exsiccatum, advocataque concione dixisse
ex inferis se ascendere, quin

eliam recitasse quidquid cvenisset,
(67)

Diog.

|. cit. Nr.

res eius dei omnigenas voces. Ipse quoque scribens
tem

annos

Sa

15. Adeo vero admirationi omnibus,

is
ut dicerent -familia-

ait, post ducentos

et sep-

ex inferis se ad „ homines : venire. In Nrulă - 207, trebuia
să se cuprindă unii ciclu de timpă, ce a fostă îndatinati în mat
multe mitologil orientale. F. Nork in Popul. Myth. pag. 80. qemustră. despre cicli
de timpă.
:
(68) Diog. L lib. 8.c. 1. Nr. 21, Aristophanu despre Pitagori
şti. Aiebatque, cum

Pythagoras descendisse în vitam inferorum vidisse singulos. .
. . diferre autem
permultum Pythagoristas ab' mortuis, solis enim his Plutone
m convesci — dice=
bat, ob pietatem.
!
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i se' sacrifica; altum victime (sacrificii
de vite), precum
testâză Aristoteles, nu i se da (69). Pitagoras a opriti
i ca geiloră să li se aducă . sacrificii

cruntă,

și

că

numai

altarulă,

ce

ari

fi fără de

două

versiuni,

sânge, e de a se adora (70). Metapontinii
asa lui Pitagoras o nu-'
miau templul dincei. Ceres (Qina bucatelori
i), și satul lui ară fi:
fostii sacratii museloriă (71). Dar se află
că “învăţăceii lui totuşi
aduceaii jertfe junghiate lui Apollo, dar nu
mânca nimici din carnea veţuitoreloră (72). .
„Jlortea “luă Pitagovas... Despre
“și anume

una,

după

Dicearchi,

mortea

lui

că Pitagoras

sunt
a

fugiti

în

templul

muselorii,
din Metaponltii, și dupăce a statii aci 40 de
dile fără de
mâncare, a adormitii (73). Alta carea se. susți
nea. și de istorică, precum Sa mai: atinsă, e că Pitagoras 'ședea
cu soții sti în casa lui
Millo. în Croton, și unulii - din aceia, 'pe carel
e nu l'a primită de

vrednică

între ei, din invidiă

a aprinsii casa; dar sunt Și cară dicii

că, Crotonianii însiși din frica de suspiţiune
a din partea tiranului
Phalaris o aprinseră, și P. cu mai mulți din
învățăceii sti, fiindă.

40 de faţă, se prăpădi aci (74).

E constatată, căi P. a murit la

an.: 504 ant. Cr. și după unil a trăitii 80 după
alţii 90 de ani, şi
astfelă s'a născutii pela., 584—594 ant, Cr. (75).
Namgeriti a cân(69) Diog. Laert. lib. S e. 1. Nr. 14. Denique et aram
Delii tantum Apollinis
genitoris, quae post Ceratinum est, adorare, quod
frumenta ct hordeum ct pla-

centas solas illi absque usu ignis imponere solitum
, cacterum victimas ut Aristoteles in Deliorum' republica testatur, non dare.
70) Totă acolo mar 'josă : Cruentas hostias
diis ofleriri prohibebat, solamque aram, quae esset sine sanguine. adorandam.

(71) Toti acolo Nr. 16. Metapontini nempe
vocabant, vicumque

sacratum

musis,

illius

Vicus însâmnă

domum
sati,

Cereris delubrum:

oraşiă,- stradă, parte -

de orași. ':. .
:
- (72) Mnesimach la Diog. L. lib. 8. c. 1. Nr. 37-Ut
pythagoristae immolamus Apollini, animatum nihil comedentes omnino.
(73) Diog. Laert. lib. 8. c. 1. Nr. 39. Porro Dicacarchus Pylhag
oram in delu-

brum Musarum,

quoa Metaponti

est,

confugisse ibique

absque cibo' praestitines, defecisse ait,
- (74) Loc. cit. 82, Carl Rotteck II, 330,
(75) Diog. Laert, 1 c. Nr, 44,

quurn

quadraginta dies
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tată nemurirea lui, P..în versuri ; Privesce!: pe:.P.. despre carels e
vestea, că, de atâtea ori trăise, renturnândii sufletulii
«și :străimutân-i
du-se, trupulii, e renăscut (75)
ate
Petra
« Pythugoras. e Apollo IIyperboreus. . Invăţăceit; Ină:'aiă: foștii de pă
rere, că Pitagoras e Apollo. delu Iliperboreă-(76):;: Metapontiniă :diiit
Italia de josii sait
s'a, făcutii

liudati,: cumcă

credinţa,

Apollo. a fostii: numar! lă” ei

că Pitagorus -a foștii. numai

şi:

o arătare; (theopha-:

nia) a lui Apollo „ex. Iyperboreon,: udecă. dela, mâzănopte (77).
+!
„Sa arătată, la naseerea lui: Pitagoras, cumcă, sta ieredutii de: feciorulii „luă, Apollo

saii Ryihicus,.. în.onorea

căruia-s'ă ţii
triumfului asupra, bălunrului, Python, “acura :ăflămiă i

nutii, șărbătorea.

pe p. de. ună

Pythacus

epitetii alti, luă ; Apollo, și în;;acestii. modii:de

Apollo.

ati

Tort
i Fr
pati
"u

fate

mltuteţ

Tin)

: însuşin

tataie

sin

Dei burta

oh

ata rea

taţ

tri

„Zamolxis, ca deii, geto-dacii; e: de mare! însemnătate, și pentru ăcesta mă v&dă silită; de .a cerceta; tote:
ce .se.potii'și dea premite!:.
"și ceva. istoricii și. geograficii, despre Ge și “Dacă (78), pentrucă' Zi:
a fostă. deuli naţionali

alii''acestora. .

ae
(75) Namgerius : Quem.. 'toties, vixisse; anima

ae
;

.

CE
+

EI

ap

dep in

ta,

in) dr

redeunte. „renalim, utato;; fara +
est corpore Py lagoram, Cerne! iter um ut docti 'coelo generatuș Așylae ivat. :-l
'(76) Diog. Laert. lib 8. c. 1. nr. 12, Quin ct venustissimae formae fuisse tra-

ditur adeo, ut, illum Pyt (hagoram discipuli opinarentur, „Apollinern, ui ex Elypezboreis venisset.

(72) Herodotă' 14. 13. Diog.” Laert. lib 8 e, it. L Prelier. &. isi: 1 PEN
'(78) Geta

şi Getta e nuniele

pădure, da, ta omi,

,

goed,=coed=pocd,

adecă
înstmă

poporului, ' şi se “derivă din iimpa” celtică : “cet”
lăcuitori de pădure. Ced=-cet, Ged--eet, coed=

toti arbore şi ădute; atei

cod pot asointeeh

de unde Getae sunt şi Gotae, Goţil car! prin scriitorii, “vomart Sai şi£ ținută de
identici. Geţii dela Dunăre” Sau nuinită şi Dakae, ba şi în Teacia fa Rodope șSau
aflată Dakae lângă și printre Geţi. Dak, precum am arălată într'o diseziațiune
«De patria

vechiă a, „Dacilorii în' Asia” și "de înse nătaiea nume "dacă in
misă la Academiă în 1884, — însemnă 3 mul, deci “Dacia e “Muntenia. “Vile
1
Taâ
Obermiiller Deutsch Keltisches' Vârterbuch Berlin, ia aivintele, “Geica, Daca.

_Memoires

sur la langue

celtique, M. Bullet, Besancon 1754.
TIE

Marien,

Alitol, Ie

ata

tar)

ba

cp

po

fail

i

: Îstoria și Geog grafia:: Dariu,
regele. Perșilorti -(520—486 ant.
Cr.)
înainte.
:de -a isosi:: la. Istros.. “(Dunăre
),

mai întâi 'a supusi

pe: Geţii:
cei nemuritori (căci 'Tracii
dela
Salmides' şi 'eary locuescii “în”:
susă de i Apollonia: 'Și: de ceta
tea - Mesembria, * numiţi * Seyr
miade ' și
Nipsei,'se supuseră de! 'bună-vo
iă lui Darită), iiară Goţii, nevrendi
i a'
se da de bună-voiă, fură curândii
subjugați, deși. erati coif may Groi
că i
Și mai” drep
:: ți
între; "Traci (79). :In acesti ':mo
diă - Geţiă locuiaii a-"
lunci de. :drâpta: Dunării:
'pela: Balcanii și ide'aci' spre
' Marea-negrii.:

- Când Alexandru“ celii mare "(33
5 —323 ant, Cr. ), fiulă "lui Filipii
din Macedoni

a, făcă "'expediţiune . în cont
ra, - T racilorit de: peste Hae2
?
(dincâce: de: Balcanii! ciitre
Dunăre) ajunse ! la insula
Peuc
ă
dela
:
gurile: Dunării;
mus

-:iară- la” Geeţi trecândă Dună
rea, li-a' luati: cetatea, și!
sa rentorsă acasă (80). Grec
ii țină, că Geţii sunt “ raci,
și loGuiaiide amâ
ndouă părţile Dunării (81).
Apoi Strabo
pe care ati locuiti Geţii
ne'mai dă deslușină

despre

teritoriulă

- Îndată. după. ț6ra . Suabilorii
e fera Geţilorii,:'estinisă: pe. lâng
ă Dunăre, în partea 'de mEzădi, : iară'
ceialaltă pelângă pădurea Erey
nia(82),
avendii și: ea una, parte :din:
meduine;: de 'aci se lăţesce “'căi
re m6-:

zănâpte

până

la Tyrageţi ; iară . meduinil
e: esacte :nu

le pute

mii a-:
răta (83). Astiă-felă dară dela
Dunărea, de susii până la Ty ras
=Dnistru,' unde locuiaii, Tyrageţiă,
numiţi astii-felă dela 'rîulă Iyi
as: Era încă — ” continuă, „Strabo
— și o altă împărțire, aL părei,
i
remasă

(79) Herodota' li. IV. 93, astia

adecă

aprope, de timpulă, despre

care a

a trăită pela 181-104 ant. Ce,

scrisă,

Salmydes

sos, și Halmydessos
ară Nidia” la sinulă de Marea-ne
gră, Messambria aq! Messuri,
Apollonia aqi Si-

rcholi.

(80) Sirabo Geoar, Cartea

VII, cap.

(81) Strabo VII. C. NIL, 2

IL

8.

(82) Sylva, Hercyaia, pădurea herci
nia, la Gan

şi. Romani

a înse

mnată toţi
munţir cu păduri, şi aski-felă
„e ună nume apelativă şi nu
nume specialii pentru ună, munte cu “pădure, Roma
nii sub acestă nume aii înţelesă
toți munţii cu
pădure de pe țărmul dreptă
ală Rinului, dela pădurea nâgră
(Schwarz-wald)
până

la Harz, Astăl- fel la Strabo „nu se
înţelege. acesta pădure, ci o pădure.
1a,,
Dunărea de susă,
dară în linia spre Carpaţi. V. Oberm
iiller

(83) Strabo, Cart. VII. C. UL. 1.

op. cit. la cuvîntii,

ti
din vechime,

pentrucă

Pe

unii îi numescii Daci

iară: pe alţii 'Geţi,

adecă Geţi pre cei intorșă către Pontii
(Marea negri) și spre 'răsă”
rită;

iară Daci pe cei

din

partea Conirariă,

Spre, Germania. și. spre,

isvorele Dunării (84).
a
a
:
Prin mijloculii Geţiloriii curge: viului
Maro în Dunăre. (ma bine *
în Tisa) pe. care. Romanii în timpul:
Ini August. Cesar, duseră în!

susii aparatele

de: bătaiă,

pentrucă

părțile de susii ale, viului şi dela

isvorele-:luă, :pănă la cataracte, 56
numescii

Dunăre 6) și mai alesi”

unde” trecii' printre Dacă; iară cele
din jos până, ia Pontăi pe. langă
Geţi se chiamă Istros, De altmintre.
Dacii - sunt de . una limbă cu.
Geţii, din cară, la (reci sunt. mai
bine cunoscuţi. Geţii. pentru. trecerile necurmate -ale lori pe ambele:
părți ale Dunării ȘI.
și ameste-!

cările' lorii cu Misii (partea! de drâpta,
aqi - Bula aria) (86).

aaa

Astii- felii, dară vedemii că pe. acestit
timpi; Geţii” ait ocaiu, e
unde aqi e România, iară: Dacii
în Transilania, | șși “călră Tisa, „Du-.
nărea de susă.
ge
Peulii “Gebeleizis.

Audieri

că Ferodotii

numi, pe - Geţi;-ne- :

muritori, apoi argumenteză: lar nemuritori
se: numescii: din caută
că nici nu credii cumcă voriă muri,
ci repauisândii: vorii” "inerge' a”

deulii "Zalmoxis, pe care unii 'dintre “că
îl numâscii Giveleizis(97),
(86

Strabo lib, VI. CL

e

i

ce

e
(85) Timoteiii Cipariu În Archivii. pag:
571; face observaţiunea, că Strabo coni
funda. Tisa cu Mureşulii cași când
ar fi un rii: Sunt unil car! credii, -că'
în
lo-!
culă Mureșului
şi prin România

trebuia să se înțelegă ună rîă 'ca
curge din Ardclă prin
în Carpali
în Dunărea. de:jest dar cui sunt
de primă părere.
ti

(86).Strabo VI. C.I. 13,
a
ti
(87) Herodotă IV, 94, Numat |la acestă istorică
se află numele Gebeleizis: — ;
go Ye
În limba grâcă e o particulă ce! se pune

numa! la: capătulă cuvântului,

Şi cuvântă, carele să se încâpă cu go,'gch,
nu esistă, deci urmeză, că în altui
modiă să fiă compusă. Ge-—m la Greci .îâsâmn
ă pământi, ţâră; dar Herodotii a

scrisă pe:Yn'cu ge, pentrucă. Rost “în Dicţ.
Grecti-gerniană : arată :cuncă în”, .
Antologia palatină (culegere din epigramele
cele mar vechi) e cu forma pea=="
ez; — ba şi Herodoti, în locii. de Yn, foloses
ce vs», ge-—yn ins&mnă pământ

de aci gea, găia dina de pământi (Odyss. VII. 324.
XI. 576). A doua şi a treia”:

silabă : bele purcede din fyA% (belos)” locuinţ
ă, casă, decr gehele : casă locuinţă.
pămentă, în pămentă; tr (izo) a șede, a lăcui,
a se aşoza. sălăștui, la)

sub

A

372.
i
;Deulă. Zamolzis, lar precum. eii — continuă
Ilerodoti — am. au-:

dităi dela Elini

locuitori la

Hellespontii. și Pontii,. acestii Tamolsis

Homeră,: Herodotă şi la Atticr, a se cufunda,
afunda la Pindar și Otenos, a se.

ascunde

îndărăptă, la Homcriă,

Herodotă ; astă-felă Yismetto,

sub, pământă. - Pentru formațiunea din £rd&
Beh6s insemnă

în bele, aducă

locucscii în casă

analogiă. Bolos-=

săgttă, lanciă de aruncată, suliță;
la Gramatişti și Pindar în-:
semnă.. şi rade de sore, „de fulgeră, de
foci. Acestă fiză6s în limba grâcă se află
în trei composiţiuni, şi anume; Beherzosos
((Bhoszegeo) purtător de Săgeţi, fzăeaar-:.

„aams (fâs-paipu) cel ce se bucură de săgeți,
şi după antologia palatină, e ună

epitet! ală lut Apollo şi "dacă nu ar sta
ge la începută, sunt molive ce le voi
la altii locă 'de a: primi și fsă6s——săgel
ă, şi nu fos —casă, Bă
armă de aruncată, 'astă-felă vedem pe os
strămutată, Gebel!eisis însemna dară
locuitorii în casă sub pământiă, şi acâsta
e :de primită pentru ' cele” dise despre
casele subterane, și pentrucă; vEdurăm, că
: și celealalte: epitete : ale .lui: Apollo
sunt de origine elină, ce se va arăta şi la Zamolx
is,
4.
Opulă acesta eă Ham încheiat în 187%.
Dar, partea acâsta. de aci încolo am
durisat'o de noă, ca 'se potă lua notiţă despre
: Dacia înainte de "Romani, scrisă
arăta

de Gr. G. Tocilescu, și tipărită în Analele Academiet
Române în 1880, fiindăi: -că

se ocupă

şi cu mitologia geto-dacă.:

“Tocilescu'; cu

multă. diligință“ a adunată părerile (pag,

elimo! 'ogia cuvântului gebeleizis, '

Să

:

577 Ai

i

683) despre
„i

1 „Leo. deduce din sanscrita : java, legya, o finţă
de carea, se apropiă, cineva,

prin “soi.

2. I. Grimm (iiber Iornandes und die Geten... Berlin
1846; p. 29) deduce din
Gibuka, Giuki. datoră,; şi.Iele, gothice leisa,
|
la:s, lisum. și at însemna: deulă
munţiloră. ;.

.,-.,

aie

i

„ri

LN

SN

a

18. Rossler (Einiges iber das5 Thrakische) pentru
“ partea dintăia + Gebel com. :

parâză pamiilianulu Babelios=—helios; iară
în partea-a: doua vede vechiulă cu-.
vântă bactriană yazata, sancritulă Sajata, vechiu
lă persianu vază, mare, moulă
persiană iezd.. .
.
-;
:
a
Mt
! 4
a

„4. Răssler : Romănische. Studien 1871.p. 60. Bihr
apua Herodotă : 1V,. 94.
Chardon dela Rochette, Melanges, .p. 69, qică că
Gebeleizis, din motive'etimolo- gice,: e deulă 's6relul. [.: Grimm : în Monats- Berich
te der Berliner Akademie, :

April

1849, dice în

dătător,

Gebeleizis e tata lui

Zamolxis, : î însemnă

DR

Studiulă acesta mat

târqiă

nu a putută

a mă desmântui

demon ded),

dela prima

părere. .

Nu fără interes va fi de a spune aci, că în Perlea
română am ună cumnati de verișora şi învăţători cu numele Gebelep în. care.
nume că aflu chiar pe -

Gebelefzis, .

SE

,

a

:
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a, fostii omii, a serviti în Samos (88) chiar la Pythagoras, fiulii:
lui
„Mnesarchii...
De aci apoi eliberându-se și adunându-și avere, s'a re-

întors

în țara, lui.

lar Traciă, trăindă până aci ră și fiind

cam

fără minte, acestă. Zamolxis. însă .cunoscendă' traiulăi : elinti și: dati-

_.nele mai blânde decâtii, ale 'Traciloriă, şi” fiindii-că petrecuse :cu' Eliniă.

și între aceștia cu” Pythagoras,

nu celii din: urmă

filosofii între

ei, îşi făciu.o sală în carea a' chematii pe cei mat de frunte cetăjen!
și i-a. ospătatii,
iară la ospăță, îi învăţa, că nici elii, nici Gspeţii luă
nici, descendenţii lori nu moră nici-odată,. ci. vorii merge la unii
locii, unde de-apururea, vorii fi vii, avândă. totiă binele. Precând însă
li “făcea,ce dicea, și totii aceeaşi vorbia, își făcu : o locuință: sub
:pămentii, și daca acâsta a: fostă: gata, a peritii dintre Traci, adecă

el s'a scoboritii în: casa; subterană,

și .petrecă

aci trei ani.

Iară

“Tracii Vaii, doriti și Vai plânsă,. ca pe unii mortă; însă -elă în 'ală

patrulea. anii se arătă : iară: Traciloriă, și

aşa îl făcii să crâdă tote

ice le-a, disii. Zamolxis (89). Iară eti-—gice Herodotii-—despre Zamolxis și despre casa lui sub

pământii, nici nu neg

nici. pre 'credii, -

„numaimi se pare, 'că .Zamolxis:'acesta. a. trăită. cu': multă “mai înainte decâtii Pythagoras, deci ori a fostii acesti 7, omii, ori deii na-

ţională, ală Geţilorii, totii una (90).
să ne primii

xis

a trăit

mar

|

Aa

pe ună minut. a, piirerea lui Herodotă, că Zamol-

înainte decât

Pythagoras..

an. 504 ant. Cr. dar recapitulândiă . ceea

a murită:'la

ce amii gisii despre „Ana-

“charsis” și adecă : că Anacharsis la an. 592
tena, şi aci S'a întâlnit cu “Toxaris

Acesta

ant. Cr. a venitii la: A-

compatriotulă să, și sa, rugatii

pe

spada sa, pe deulă Zamolxis, și pe, dei vechi, . ca, să-l primâscă
de amicii, vedemii că. 7. înainte. de an. 592 ant..Cr. a “fostă dei;
și Herodotii- a avutii drepti . când a :disă, că. Z. a trăită cu multă
mai înainte decâtii Pytagoras, pentruce e numai fabulă că! a fostii
înv&ţăcelulii lui P. şi acesta

se va „esplica

„.. (68). Samos

icară, de o parte

o insulă în marea

mesce Samo și Susam Adassi
: (89) Herodotă' lib IV, e, 95... Sa
„=. 490) Herodotă
lib IV, c.9,, . .--.

!
a

mai
a

târdiii.
mării egeie,

adI . se nu-

E
i,
a
a

aa

n: Strabo

s"374.
a
ne spune

următorele

„besce, că din: fieţi Gre-care,
ra-(91), :și a învățatii dela
gipțieni călătorindă

despre Zamolxis.

Pentrucă

se 'Yor-

anuine Zamolxis, a! servitii
la Pitagoelti “unele 'ccresci, iară alte
le și dela E-

și până. acolo, și

întorcându-se

stimatii de. boier) și de; naţ
iune spunendii

acasă, a

fostă

înainte însemnările! stele-

lorii. In. urmă” a. adusi pe.
rege, ca să-lă. primâscă de
soții în domniă4, cași. pe unulă carele
e în: stare de a aduce scir
i dela qei. Mai
iîntâiă - se puse preotii: deul
ui celu
: i
mai veneratii la: ci, iară
după
„aceea: și deii s'a. numiti
, și retrăgându-se -la unită
lociă: stincosăi, ne«umblat. de. alţii, acolo” a;
petrecută, rari: întâlnindu-s
e cu cei de afară, num

ai cu regele și: cu. servitorii;
și la acâsta a ajutată și regele,. vădândii, că: omenii sun
t ::cu:multă: mai: atenți către
elă, cași
„către cel
: ce spunea: mandatele

după sfatulii” deiloriă.:-

"„Deceneii. Acâstă datina s'a.
ținută până 'și în ' dilele nostri
(adecă
ale luă Strabo) (92), aflându-s
e cine-vă toti-dea-una'de ace
a natură
casă” fiă sfătuitoriulă regelui,
iară la Geţi:se chicma. (eii.
Şi acelă
- munte se, credu de sacr
u,
și așa, : se numi,

adecă

mun

tele sânt,
iară : numele. muntelui. este
„Kogaioh (93), cași . numele
riul ce
Pa
Sr
PO

A

CI INI

e ID

RN

pi

pi

Cm
PI

i

(91) Și Diog. Laert, cartea
VIII. cap. 1 Nr. 1, “dice «că
a, fostă | servulă iu pi.
tagora ' Pythagoras' habuii
et fratres, maioreii quidana
natu,
Eunomuni, medium
Tyrrhenum, servumque
Zamolxim: Sirabo VII c.
3.
|
:,(92) Strabo a trăitii dela

66 ant, Cr: până la 194. Cr

7 (52) Lad, Rovâry. în „Erd
elyregisegei

pag. 20, numesce unii, munt
e: Gogană în
Transilvania. Katanesies Istr.,,
Acol. p. 120. :Gogany in -Hun
iedr
a lângă Mica.
Alexi _Fâny es în Slatistica Unga
rior II. p.. 139, numesce ună,
munte Godgan în
comitatul: Huniedârci,

şi înalta de 875 de urme,
şi aci aprâpe e și o. peşteră.
'Mappa' lui Ant, Toth: arată
ună munte Godian, totă în
Huniedâra, dela Surulă
“spre nordă în' linia. către Orăș
tia. Iosif Vass, Erdely a
Romaiak alatt pag. 39,
lângă , Domoglet.. arată sună
munte Godiană. Timoteiu
Cipariu în Archivu
pag. 495, la testulă lut Stra
bo, muntele Kogaion îlă' ident
ifica cu „Gogană.. Acesti munt

e trebuia să fi fostă aprâpe de
Sarmizegetusa. capi

tala Daciel. Gaug.
şi Caug'la Bretoni, respunsă
i Gog,: şi Cog, îns&mnă colin
ă, înnălțişă răi, vîrtă,
Pe mappa citată a lut Toth,
in Huniedâra se află şi munt
ele Gugu, ce însemnă

câtă : Gaug; la Gali Gugg,

sumeţii, înnaltă,

cere, profeţiă, şi ast-felă treb
uiă să fi

Gogan la

Gali însemnă şi predi-

r&masii numele dela oraclu
-de sub. pă-

n

:375

curge pe

lângă. elii. Și încă, pree! ând la: Geţi „domnia -Byrebista,
în
căruia divulii' . Aug.. Cesarii: (59—43. ant. Cr.) se iprepara
' de

contra

a lrămite oste, acestă demnitate o avea Decencii (Dekaineus),
și: dalina

pilagorică

de-a

se. abţine

dela cele 'iisufleţite;: a rămas' ii
tra-

dițională dela Zamolxis (94).
Apoă Ștrabo continuă. Pe timpulă, nostru, Byrebista, (Bocrehista)
băvbată

getii, uândă

nil sunt

domnia. asupra

acestui “ poporii,: află că. 6me-

perduţi prin desele „bătălii, “Iar spre ascultârea

poporului

avi! de: conlucrătorii

pe Deceneii, "bărbbată fermecătorii, „carele că
I6torise și prin "Egipetii și "învățase unele | prenuncitiri de
FE, stele,
prin “cari siinula de a sci cele cerescă, . și preste, puţină.
se, „puse dei,

precum disesemii despre Zamolxis (95).
ati
ta
- Iamblichus dice. : Zamolxis, sclavul, . liberlinulă şi
aseullăitorulti=
permanentit ali lui Pitagoras, a călătorit la Geţi și lea,
datii- “legă.
El a: îndemnatii pe cetățeni la: vitejie, demonstri îndu-le
” că sufle'tele sunt nemuritâre.. Și Galaţi « şi alte popore barbare.
a învă atu
di
- pe pruncii, lorii, „cum-că, “safletulii, Eacelora, „cari,
“muriră | nu,.a
peritii, ci ei trăiescii neîncetatii, și sufletele, "sunt.
eterne. - AseLi

menea

Zamolxis

le-a

„de morte, ci ci i bebuia

leloră (96). -

arătată,

să se

|

cum-că nu trebuia să aibă: frică
întăvescă în: contra „Fubarori pericu-

e

A

i „Comosieit. Iară murindii Decenii mai cu asemenea: venera
ţiune
i mentă ali lux Zamolxis, Filologia, după N. Bullet,
Memoires, sur "a langue ceiti"que. “În Lipova aq „cocaia „însemnă stâlpulă înaltă
din “mijlocul Mureșului,
“stâlpul

i ce ține pălămariulu pentru brodă; şi însermna
om înnaltă.

„(9% Strabo lib VII. c. IN. iă
(95) Strabo Tib VII. e. Il. p
ians pag. 74.

E
ul. Dr, Heinrich Franke, zur
:

EA

tat zei
Geschice „Ttaz
tc

IFR

(96) lamblich. în viața dur Pyth. cap. 30, Acesta” a
tritu “pela, 300, de. ani

d, Cr. Și a fostii neoplatonică din Chalcis, Cam
la 280 de ani ant. Cr o parte din
Gali, sub mumcle, Galatae, vro 20, 000, din Tracia
aă „trecuti peste Bostoră în
Asia mică, şi aci făcură cuceriri, Astfelă locuiau
în Tracia, de unde erai şi

Geţit şi Dacil. V. Obermiiller pag. 507. Dar o. parte
din Galatae. au mersă -cu
Geţir şi Daci de aci în România : Galata, Galaţană,
Galaţi, Gălăţen, Galaţui ete,
în Ardei a Făgăraşă, Galaţi ete,
ri

EP

a:

zi

376

av;pe;
ur
Comosic
ă ii:pentrucă

bici' era ncasemene cu 'șirețiă.: Acesta

adecă;; pentru ;iscusința!'sa, se; ținea .a. că: (Gen) şi de rege şi de
pontifice, (97). !: i

„Păreri; despre

eta

ei

plz

Zaimoltis “ca doi. “Herodot arată
[RI

(i 1197) 'Joriiahdăs"de tehus- getic. ui

E

ae

ta

că! Zamolxis a

gi

Decedente vero "Dicăenec, păerie "pari ve

nerațione habuere; Comosiciină,' quia nec: înăparis erat

solertiae.:: Hic

ctenim et

rex „illis,, et pontifex.: ob. Suam; peritiam : habebatur. E de
însemnătate: aci; că
Jornandeș. pe Comosică Ali, numesce, pontifice, adecă, unii, felii de papă,
şi viaţa

acestuia șse „Bune, pela. 57-28 ant. Cr. Dar „dacă yedemă că,
e Jornandes „a;serisă

în secululă ala şâselea, și opulă sui ajunge până, la an. 560, e.
Rotteck Welt
G: "Ti ae şi că înainte; “de elă'ni tar ună istorică a amintită la
Daci de atare
pontifice, datul acesta şi pentru cele: că 'se voră maă "dice nare
„Val6r6, istorică.

iniPocileseu' în Dacia: înainte!de Romani pag. 718; cu “provocare! lă': Dio' “Cassiu
lib. XVII, 10,,dice ::cunâsteriii dor'din acești .pontifiei,: :pe: Deceneu, colegulii

lu, „Berebista,| şi, „pe; Vezinas .colegulii lur Decehală. Dar. Deceneu nu
e 'dovedită de
pentiice, iară Dio Cas, în loculi, citată, dice : La Tape ucise fârte,
mulţi dintre
ei (Dac), înire cati Jezinas, carele (inca ală doilea locă după
Decehali, neputendăi scăpa! viii ete! 'Și din” aceca că ținea al “doilea locii după
rege, nu urmeză. să 'fi'i fostă poatifice! "ciiică fiinăă în răsboiă, a trebuit
să fe generalul
deifruntăii; fi tir
Petcu

„Daca am combina acuma nota;citată din Răssler Rom. Studien,
Lipsca 1871,
pag. 58, că R. presupune,

că reunirea sceptrului cu cârje pontificale datorată 'lui

Comiscus na încelată de, totii „Cu rerenunciarea,. ur. Duras
în! favâtai "Tur Decebalu” 'răsboiniculur” "Duras

remânândă

dela, corâna

regatului

numar "pontifice ; ară

urma că pe, timpulă lu Decebală, eraă dol pontifiei,. Vezinas şi „Duras.
Trebuia

ina "multă de: câi presupunere ; și Răssler pră multe presupune
. F. Nork. Andcutungeri... “dor Mi thologie des „Orients „pag. 320, Camos s'a chemată:
"Celă învelită (der verhălte); 'absconditus. Elu a fostă” dară Saturnă * cași Camyses
în
țara Laţiului. L Preller Rom.

Ianus

Myth. p. 168, In Roma sa 'disă, că reşedinţa: lui

a fostă ] pe “muntele Tahiculă ; dar la începută a domnită cu altă rege
la

olaltă, numindu- -se acela Cameses,

după care

țara sară

fi numită, "Camasene.

Pâte'că Jornandes” i aci: a Sinintită, puinândă Comosieă. în locă de Camosicii.
In Bibliă, "Regi L! cap. a; st, 7, Munei zidi, Salamionă o înălţime lui Cheinoş,: - uiciunca Moabulur” pe muntele În aţa erusalimulut, V. Obermiilfer,
Deutsch keltisches' Wârterbuch Î. 324, dice că Camos a fostă deulă. de „răsboiti ălă Moâbiţiloră, și astă felă se vede că Chemoş din biblia nâstră vine şi
în forma * Canios, ce puiecde' din celticulă cam, cama, bravă, viteză, și 0, omă.
în Camosicus, icus e formă de adiectivă. Camo e ună num de bărbată la Gali,

877

fostă. dei (98).. Strabo. asemen
îl; ea.
do'redesce .de. dei! (99): Dintre
scriitorii vechi, unii îlu identifică ; cu : Saturnii ;: și 'anume

“Diogenes

"Laertiăi, dice, „că Pitagoras. a -avutii pe. servulii Zamolxis, căruia GeȚiL îl, sacrifică, și după cum grăiesce: Herodotii — îlii cugetaii:a fi
Saturnii, (100), asemenea Mnaseas -ilii iea pe: -Z.: deadreptulă "de. deulit
Kronos saii, Saturnii (101). Dintre: cei, mai - noi, :Bessel- dice,'că 7.
ora, unii epitet

alii: deului :Gebeleizis, -saii că în. religiunea. getică:'esista dualismul, adecă idea binelui şi a .r6ului, i: representatprin
ă,

numele duplu Gebeleizis, și; Zamolxis (102); 1.. Grimnt dice: că: Zi îns6mnă. «dleulă. învelităi> iară Gebeleizis 'se: pare a

însemnă. demon dătătorii (103). . e

inc

...,G00s5 die, „că. /amolxis nu' este decât:

renumită

a lui Gebeleizis,

fi“tata

lui 7. şi

i tipi

forina
' mari tînără
și: năaă

qeii ali 'sorelui,: câre: făcu! loci: celei

prime, p.:€.: cași Kronos lut Sâturnus (104). “Tocilescu "vine 'cu'idea
n6uă, și „socote mai:: probabilii,: că' Zamolxis:e Sabâzius geticii ::'se

adoră .doue forme ale .deului,. una misticăi. Gebeleizis; şi" alta oidie

ch

a

Tre,

ie

din cam: bravă,! 'și on: om,'pi'e. în! “Teutoii, dar na
n rănasii adeseori afară, p. €. în

Cato,. Naso, :reaparândi'înn declinăţiune, p: €- “Catonis, In: Pesta. se 'afă "muntele
Camon

a unul

din Cam,
la Gal,

cafănară,

Cam (Bullet, Memoires, sur la langue celtique, JL 257)
e la Frances!: " Chamailler; p. 239, Cammayn,
Ci
şi „Caramon
bătăliă. — Camulus, „uni predicat ialiică, ală, „ul -Mars ,

combatere
combatere

Cam viteză, ul (al, el, îl) înare, înaltă, Camulogenus

Căpitană de vitej!

mari,

genus din celticulă „Kean,

(Obcrm.

vechi! numele” Cinna), căpitant, conducătorii. — “Camilus

cât ::Camulusi

198) Heroăotă IV: 93, 96.

L 325) însemnă

Rine „(de unde. la Romanit
numele romanii, atâta

”

. ună,
E

009) Straho VII. Cap. NL. 5.

: (100) Diog,Laert. - Vita: Pyt. lib VII“ e. 1 Ne. 1 „Servunigiie! Zamolyini

€cui

Getae sacrificant, Saturnum --- ut Herodotus! ait -— existimantum.
- (101) Mnaseas! apud' Phot.. frag. hist: grec. “UL. 153, 3,

provâcă la Herodotii

Ambil

din urină se

pe carele în traducere lam, cetită „toti, dar nu aim anal

acestu dată. Și la: Tocilescu pag. "688 aflu asemetiea âlestate.

(102) Bessel de seh. get pag. 44.

N

N

II

(103)IL. Grimm în Monats- Berichte der Berliner “Akademie; Apr 0,
numesce «den verthiillten Gott,» “deuli învelită în câră. | ăi
(104) Gooss : Skizzen zur vorrămischen Culiurgeschichte der 'mitilere £Dona
gegenden în Archiv des Vekeines fiir sichenbiirg. Landeskunde” XIV, 124,

. 378
nară,

Zamolxis

, și argumenteză, că pre
cum Diorisiti lidianii se numesce: Bassareus dela numele
hainy 'bassara, loiă așaşi 7,
Sabazius
geli

că :se :pare. că-și luă numele
dela: mantaua ce! o “purta (105
). :-:
îi Zamolzis cu: rege." Strabo
îlii face soțiîn domniă cu rege
le
(106).
Plato,: carele, dă:-primulii test
imoniti: despre esistinița regilor
la
Geţi,
pe Yamolsis

”îlăi -numesce' rege (107). lornande
s dice,că

în a două
paa.rSciti
tei,
e'ade
: că în Dacia, Mesia și “"Th
racia, -Geţii avură rege
numai: pe Zamolxis (108)...
:.
Aaa
Sa
-ui Zi: ca, filosofii. Diog.. Laer
t, dice: că:a Iostii- filosofii
tracii (109).
i» Ze ca preotă. Strabo dice
că" mai întâiă -a: fostii: preotii
(1 10),
Roesler și Cless consideră» pe
7. de preotulii lui Cicheleizis
(111
).
Henne
îlă, crede: de
preotii din. eâta. călugărilori, anu
me'a: eremiţiloră (pus-

nicilorii) (112). Confusiune destul
ă

Pa
. Bacrificiulă. lu. Zamolzis.
Herodotii
: ne spune 'că (ieţii toti la
Cinci. ani, alegânăi
i cu sortea “dintre “ei pe:unuli
i, il 'trămiteaii” de
solă, la. Zamolxis,: dându-i în
„comisiune : cererile 'de a 'căr
ori : îm

plinire aveai

lipsă.

Iar trămiterea

solu

lui o făceaiă în modulii aces
ta.
Unii din e se punii în ordi
ne, avendii trei lăncă, iară
alţii 'luânati

'* (105) Tocilescu, Dacia tiainte de Romani
p. 684“
a
„2 (106) Strabo
VII,' c. 1, 5, + SE
I
E
„. (107) Plato,

Charm.D. 156, după Tocilescu pag.
701. Plato a trăitii pela 427

ant Cr

A

(108)

lornandes de rehus' Get.
e. 5... in Secunda parte
Scylhiae,. idest Daciae
“Thraciaeque et Moesiae,
solum Zamolxim regem
habuisse, Dar Iornandes
a trăită în secululă ală şâselea
după Cr. şi nu putea să
sciă ceva. positivă și cont
rară
cu Herodoti. Acesta nu
pre merită încredere, prec
um voiă mal întorce Ia
Şi precum şi Tocilescu. în
elă,
nota

. 390, pentru-că: Iornandes
Susţine că Z. a urmată
Tur Decenei, îlă pune la o.
parte. Pâte că de aci, Gebh
ardi L. 55. Gyârtâs Istvân
a lâszkunok tărtenete
p. 582
mescă rege,

şi |. Grimm

E

_ ,

IE

” ,

Deut.

Myth.

p.

101.. pe

.

Z.

îlă.nu-

NI
i (109) Diog. Laert. VIII. e
1. Ne. 1. Phocnicem praetere
a fuisse Ochum, et Zamolxim Thracem ,,. phil
osophum,

„(110) Straho, VII. e. I..5,.

FRI

,

i

a
e
"Ct) Roesler : Das vorrămis
che Dacien, Wien 1864, Cles
s in Pauly Real Encyclopedie VI. 2, Tocilescu
p. 683.

|
|
.
e
- (112) Henne,, Beitrag zur
dacischen Geschichte, Herman
nstadt 1836. p.. 7.

de măni
și de

„379 .
ine

picire

pe acela pe . carele voiati :să-li :
trămită-'la

Za
molis, îl rădicati. în susii, și îlii aruncati.
în. lănei-::Şi idacăi solulii

muria

străpuns i, li se părea că deuliă
:7..le: e îndurătorii, iară dacă
acusaii pe alesulii de solii, că..e
omit, răi işi:ică : nu-lă

nu mMuria,

primesce deuli, și atuncă jalegeaii.
și. trămiteati: pe altuliă, dăr:comisiunile i. le dedeaii, până. ce, era:
«viii (113). Alţii: celui ucisă ) cu
morte erudelă cu 7 lănci, impungeaii
membrele: spintecate: ale::trupulu (114).
Sa
riai
a3
Zi
mi
tit
„Dar
|
a fostii datina,

ca, în.. totă. :anulii. să se. trămită. soli
:șii în' peș-

tera Tai Vamolxis, și aci solulă se
ardea. pe altaruli. eului (115).
“toloch la. Eviptien şi alții... Pent
ru; iCăusă mă :apropiii ::de. rosolvarea temei, mai întâi trebuia
să cunoscemii fiilința - molochului,

La E giptieni. era credința, că. întrâ
gă, natura :va:-arde “odată, şi: că
prin focii va întineri, Toti după
învățătura. lori, viulă: Nil; carele
ca

Și. deii „represintă viţa, și; abundanţa,;
țării ; la.+3000 deani în'ecuinocțiulii de primăvară va seca, uscă
ciunea se va lăţi și va curge
unii riă de focii, carele. va. arde; totii:
i Egiptul, dar: Xa: întinerii (116),
te

Cua3) Tcrodotă 11. 94, E

IRD

IE

pia

.

i

tati

ia
(114) Iulius Firmicius : De „errore
prof, zel, Ali crudeli morte. caesu
m septem
verubus „corporis, membra lacerata
subligunt. ;
fe
Cate aia
(115) Andeutungen eines Systems der
Myth. des alten Orients, FĂ
. Nok p, 329,
Carolii Simrok în Handhuch „der deuts
chen Myth; 1864 pag.. 520. :dice ::«De
osebr

ur” Odin (det nordici-germanii)
i-a plăcutii. sacrificiile "de: „Omen.
'Încă. şi: .Geţit
"cei zechi s'a îndatinată totii la
ciuci ant de a trămite: câte ună
solă la Zamol- xis, Cât e de grozavă şi de inuma
nă, și totuși se îndesati:ca..să „fie
soli, să
mergă la Z., așa în nordă, să mârgă
la. Odinăi; căel se: *Spintecaă:
cu sulița,: sau
alțir, daca se necăjiaăă cât de puţin
ă, se arunca de pe stinci,: ca să
m6rgă

la Odină,
Vilhelm Obermiiler

E

RE
ii

an
a
a
în Deulsch- keltisches, Worterhuch pag,
p
368, ;dice: :Danil
4

ÎN

:

(tain apa, ae = men, locuitorii dela
apa), încă şi, în secululi ală doi-sprede'celea aduseră sacrificiu de omiă, şi se
stropiaă cu,;sângele prinşiloriă junghiați,
ca să li se asigure învingerea. Iară
Vikingil dela nordiă, “avură, datinagrozavă
de, a arunca copii nici. în „aderă şi
de a-l prinde cu. vîrfulă, suliţiloră,
ce, era
privită ca uniă sacrificiă deulur de
răshoiă..
ti
E
"

(016).Dr, 1, Minkwitz, Kath: der Ap
p. 65. A B. Pete, Da Smuoit
und Myth, der Natur, pas. 52, 664, . e
i
Ri
PR
.. tă
i,

0
Cu acâsta
re, în: legătură: credința, că “sufletul

peregrineză :3000 de

ani;şi: apoi intră înte'o! creatură: n6vă, tînără
; iară din! ideia” că t0-

tulă. prin focii, se! rescumpăra; se' renasce, rentinerescă
(117). EşipleDi. ai ;adusti sacrificii de:: :Gmeni, și deulii: căruia
s'a sacrificată 6menii,:s'a!numită :;:Moloch,i și. Melkart (118).
Di
„i Cultulii lut: Moloeh,

precum;și multe

alte culturi din Egipeti, caşi

cândva: țara: cea: ;mai "cultă, s'a. lățită “hu 'iiimat
în Africa (U9), și
Asia mică (120), părţile de către marea mediterană
și "egee, ei Şi
în..(redia, și. de: aci: mai departe: în: 'Europă,” și 'Moloch,
în culturile
Greciloră "'şi-.ale.: Romanilorii, ' se - asemănă” icuși:
lut Zeus, “Kronos
(Saturnă), :acuși" lui :Apollo,: "Herakles, și lui Marie.
D. e. Herakles
deii:'de!:sâre.: din :Fenicia:: se : chiamă * Heraklesi
Melhart (ce, ar înînsemna. râge de: 'cetate);' cultul lui! se 'vede” că: “din”
Egipelii a trecuti
în + Fenicia, -şide

aci: în': :Greciă,

unde - Herakles': pe: muntele

Oeta

sa.arsă însuși. pe: sine în focii (20). Mat aflăm
la Greer pe Meit

Pe.

ia

ae

ai

«i (7), E. .Nark. “Populăe Myth, Cartea VII, e. 3,
pag. 80. Der grosse Weltbrând,

p. 167. La pag. 80 amintesce mitul despre
Phoenix, 0 pasere mitologică, despre carea se crede că va arde în focă şi
din cenușa sa: st: va renasce. Apor

se 'dice: că: Phoenix, toli :la :500' dc ani (adecă unii
period de timpi, 20 de cicle

câte de 25 de ani, periodă” de lună), vine din
Arabia” (întunecime) la Heliopole
(cetatea s6relut) ca aci să! ardă; și 'din cenușă,
sa să întinerescă, Dar Phânix nu
:e pasăre, ci:'nuimele: purcede din cuvîntul cgiptic
ă : : Gneh' (la Greci | ei, la Rom.
annus, adecă .ană) şi din! articlulă” pi
saă i hi. Cu peridde de „timpi, ne vomă
întâlni îri acestă materiă..
a

„UD

Loculă citată sub 116.

(119) In Africa, craâă ț&rile + Peipetulă, “Fiopă
, şi Libia, „apor Numidia, Mai

retania, Gaetulia,- - i it: se

(120) In Asia mică, Siria, Coelesiria, Fenicia, Palestina,
Arabia ete.
î-(121):L.':Preler' Gr. -Myth. IL. 168. Iară F, Nork, Pop. Myth.
i
VII. p. 81. dice,
că arderea acesta” a lui Herakles' represintă asemenea

ună

cași Phoenix, și că e: “periodulă stelef Sirius, carele stă din
kles' egiptianulă, într'o' icână ține pasărea Phonix în mână.
ardândă pe morţi; de” lângă ' rogi se ' slobâdia ună vultură,
ună Phânix, sufletulă ce reînv iă. Peitatea de s6re arde când!
se renasce manedi, 'când începe' a cresce,: iată și anul

periodă de timpi, Veqi Tacită Ann. VI. 28.

periodă

de timpă,

1461 de anl. Ifera"La Romanii vechi,
ce voia se însemne
e diua inal mică, şi

nostru represinit! ună

o

381.

likertes, ce ar. însemna. principe, și. asemeneaje.
. de. origine: feni-l
atat ata tit
e
ma
ciană (192).
„în Siria aflii pe «leulii Anamelech, car ele se asemăna lui: Kionos, și în melech reaflămii, apriatii, pe Moloch (123). In 'Carthago:
încă a fostii cultulit lui „Moloch,

carele se. identifică: cu

decă Kronos ln trecă (124).

e

Saturn, ta

pata
la

del tr
bati

Motoc, la . Li erei, Isracliţi, Ludei.. Santa scriptură, vechiă :saii!
Biblia ne “dă o iconă mai apriată despre, „eultulă :Ină Moloch.. Evreii,
carii ati fostii şi prin Egipelăi, „ali avutii .pe. Moloch,.:de.: :deulii celă!
mai

vechiii

ali lori, și-i sacrif ieait, fleosebi pe. pruncii»: întâiu- năs-

„cuţi. ai, lori, ardendu-ă „în focăi, „Moloch . „era ună idolii; mare, ună:
colosii de metal, _cu capii de boii „și.cu fole.: mare, în:'formă: de”
cuptorii, şi cu mâni lungi. După ce sa „aprinsă, foculii, în „cuptorii,

saeriliciulii

de omii sait „se arunca, în cuptorii, sati.i, se :punca.:pe,
mână, cari adeseori prin maşinii, îi aruncati.în. foci, (125). Acestii .
Moloch e de o fiinţă cu Baal (126); Și. numele Moloeh,. melech. „însemnă rege, până

ce baal „însemnă, „domnii ;; Și, „Evreii. :Pe. Moloch,

îl cugelaii de dei naţională, ali lori, „domnul: țEreă, șși ali. pOpO-,
rului, carele "fiindăi supusii și robi, a trebuit să-i dee și sacrificii
din

tote promiţ iele „(pargile), pentru neala
îi

tag

(2 2) L. Preiler Gr. Myth. 1 4 0, 1. au.
(123) F. Nork
numită -Sydyk

Pop. Myth. X. 53.

și pe cei | întâiit născuți.
bi

atm

ti

papii

ta titei

INCI

aurit) i

Kronos la “Romani

Saturnă, la Jidovi'sa!
(judecători) în lumea 'de,josă, caşi . judecătoră
de! lume:
s'a :nu-

mită Melchisedec, rege ală dreptăţii, pentrucă Cabaliştit în preotul :deuluy: mar!
înaltă, aă recunoscutii pe însăşi deitate. Alimelech se vede .a. fi aseimetiea:
MOloch. MoiseI. c.. 21. și 25.27. F. Nork: Amdeutungen der My :des'alten Ori, ents „p: 321.

i

DRE

ra

ati

ca

ad

(24) L Fricăreich p. 53, Pe. timpului lu. Agatokles. în Cazihago. S'a:sacrificată »
lui Kronos 200 de copil din familiile :cele * mal ;bune. - Lactantiă.1!. 21.:Diod.
Sic,. 20. 14, Proller L.: 46, Moise L.:cap. 14. s, 19, sutat cop atat ar rit lui
(125) L, c.

|

a

at)

(126), La Egiptent se află și Baal Hammon,
baal ;de sâre, deă de sore. |. Grimm
Dent. Myth. p.'539. cu acesti cuvântă. compune pe Baal-zebub, beol-zebub lido-";
lulă. din Akkaronia. „RegiiC. 2. cap. L.:st. 2; 3:6..16.:Duce-vă-ţi şi înlrebaţi pe
Baal-zebub,: deulă Etronului. Eă ercdă, că 'din acestă baal:a. rămasă până adi.
la not: bala, bala spureată.
tea
e Pe eat aut ep fina

982
In timpulii sacrificiului s'a “făcută lârmă
mare cu fhierile și. cu timpanelc,

ca să nu se audă plângerea și v: ditarea
celorii sacrificeicaţi (129). |

Cumcă

cultulii luf- Moloch din Egipetii
sa introdusă
date 'în.Diblia vechiă,. și “eul !
egiplianiă se numesce

la Evrei, sunt
de „adreptulii

Moloeh:apoi Molec,! Milcomiă, "Melechi, și Amaleciă
Ezekiel. dice

: «se nu

ve spureaţi

|

”

cu idolii Egipelului,

eii sum le

hova, :Dumnegeulii vostru” (128).: Și
apoi: și vărsară sinigele * ne:
vinovată, : sângele: fiilovii și a! “fetiţelorii
lori, pe cară îi saerifieaui idolilorii “Canaanului;: și așa“ se !mânjirt
prin “faptele: ori (129).

“Unele “date :din'! bibliă spunii număr!
«și trecură | pe copii loră. prin
foci, >.: și: pentru. acesta reni unii
-săi “osplice, că nu fură sacrifi ceață,

ci: numai: lustraţă, adecă” „curăţiți,: lotezăţi
7prin foci (180). Dar acâsta

e părere! ătăeită,” peninică deși
sub qeuili lehova sa cam oprită.
sacrificiulii” d6: oinii; "dar": preoţii și
poporulă nu încetară, încât chiar

“și pre lehovai îl ăfiăinti' de unii moloch
(181) și încă Și pe Moise (i 32). .
- Despre: sacrificiulii lui Moloch dovodescii
şi acestea : : «Și serviră lui
Baal; șȘI-ȘI trecură pe fifiii și pe fificele
lorii prin focii» (133),

catii: vei “Tofotuli din Valea fiilor lu
Iinnoar,
.

Tiran

i.

me

-

Do

ar

t

“(27 Dus Dio. “Siculu, ice
în Garthago

<Și a spu- |

ca „ imenea

să.nu
ș

îi
pa
.
ti

“e

Friedreich |la p. 54, că D. s. însuși a vădut
ă

«astă-feli de statuă a lur. Satutnii adecă
Molochă, căruia: i se Sacri.
fica copil. si ce
ras
ii se.

-(128). Ezokiel cap. 22. st.:7.:Moise-IL.'c;.13. 16:
cu 'mână târg tă

noi diniEgipetă, i:

pi pitt)

teii DURI

-(129) Psalmi 106,385 «e sii tt

Ra

pi

ia

pe

i

-(130). Moise '.cart.. '5.'c.':18. s..10.. Niinchea”
să nu se afle între vor, carele să !
trâcă pe fiulă săi sau pre fata sa prin foci.
Totă în acestă înţelesă : Regi,
cart..2..c. 16.:s, 8. Cap : 21.ist.: 16/.şi:0 mulţi
me de asemenea date. -! : “i.
„(131) Şi: Jehova pustiesce. copiir. Ezekiel ci 12.
st, 26. şi Israeliţir în jurămen- !

tulă loră ai jurată

Or. p. 320.

pe Iehova și pe

Afilcom.-F. Nork: Andeut,

der „Mytut des

Iată

(132): Moise a fostă .Moloch, pentrucă între
îngeri porti numele ; etch, L e.
pag.. 197. Amalek.la-Moise.1. c. 17. st.10, 13, 14
...
a
(133) Regir cart. 2;c: 17;'8. 17. Iară Ieremia
c. 19, s.
4.5. şi au umplută ,

loculă

:acesta :de.: sângele

nevinovațiloriă, şi aă zidită

ardă pe fii! lori, drepti olocauste lur Baal,

ti

luf Baal, ca să”
ie

*

BA
potă trece pe fiulă și pe futa „sa: prin
focii lui: Molecii> (134). «Şi: ami,

lăsatii; ca Să se spurce cu înse-șI: darurile lori, "de 'Gve-ce- ai
ire-:
cutii prin focii pre toți. întâiiă.. "Născuţi
lori, eu : să-Y pitstiescit; ca:

să -cunoscă, că ei «suni Iehova» (185):
«Și pre fiii lori, pe cari ele
mi-i născură, treculu-i- aii idolilorii prin
focii spre mâncare» (136).:« Ai)
dâră . întrebă. Iehova 40 de: ânt! în: pustii
mi- aţi adusti! sacrificii “il
darururi de pâne? ați purtatii pe Sicut,
molochiul!-vostru» (37
Dar și la Jidovi a fostii”! tendința ide a
înceta 'cu'sacrificiulă:
de
Omeni şi. în loculă acostuia s'a “întrodustă
de berbece (138):
AMolochii.

Asia

mică

“eroii :de

la - Greci.
a

Cultul

lui Baal și Molochii' din Egipelii şi
cei vechi, : Minos 'apare :ca!
rege. de sâre. pe: insula Creta; apare: intro.
formă: în:

străbătntiiși

sore,

la! „Grecii

ruditii cu -aluf Herakles : MelkarL: din Fenicia
(139): Reședința

în Knosos, - și locuitorii în

partea. "mai-mare

eraii: Fenicicui.:

lui!
După”

scirile mai: vechi a :fostii- rege și legislatoru'
renumiti, încât pentru!“
dreptatea. sa ă. fostă: “judecătorii. și în
lumea de: osti.” Minos a dom:
nitii ca fiulă și ca sceptrulii lui eus, şi
totii "în ali 9-lea ană s'a!
scolorilii într o peșteră sânţită prin credinţa
vechiă, ca „acolo să peir€că. ună timpii cu 'tatălii stă Zeus,
ca dela elii să7 priniâică legi
“

:

U36

Regi

a

ata
cart. 2. e, 23 st. '10. Tofetulă: se cspică
a:fii anna,
pa

Bi

tii

a?
hinoam,”

plângere, văitare, valea Plângerii Cronic. e; 33,
st, 6, stii
sii ui
pt
„ (135) Ezekiele. 12, s. DB
ta
a al iti
(136) Ezekiel e, 23,s: 37;:
tr
nnttarta ei
(137) Amos. 5. st. 25. 26. a
tt
tt,
(138) Ca de esemplu' Abrahamiă cu fiuli săi
Isaac: Moise
N
1. cap. 22.: 2. Abra=:
hame ! iea pe fiulă tăi, pe unicul tău, pre
Isaac, şi mergi în'pământulă Moria,!

şi-lii dă acolo de olocaustă (sacrificii). Abrah
amii îşi duce fiulă și lemne de focă,:
face altar ca să-lă sacrifice, iea cuțitul ca
să- lă 'junghie, dar atunci îl opresce ?

îngerulă Domnului, şir trimete ună berbece, și
:Abrahamă: sacrifică berbecele )
în: loculiă fiului săi. Dar Irodă încă: apare ca moloch
ă; 'pruncil-i s'aă sacrificată *

lui. L. Preller|. 46. 11. 124

-, a

Dă

ft

i

(139) L. Preller II. 118; Minos scheint der Sonnenheld
und Sonnenkânig von“

Krela :zu sein, în' einer, der phoenischen Herakles
Melkart verwandten Gestalit. -.
Minos .se deduce din celliculii muin, .. învățată, Şi
eus,:0s; us; omiă,: bărhată, V. ;

Obermiller.

. .

«i

m

a

tr

:

384.

pentru. însulă,, ce fără. îndoială e. în; legătură «deosobi cu 'ciclulii: de!
anul, ennaeterieii. (ew&wpoc-=
ali: 9-le), cunoscutii i pentr a 'espiaţiunile :
(sacrificiele). lui. Apollo ;deului de săre (140).:pi

„Minos, ea deii:de. sore, s'a arătatii în chip de tauri albii (Zeus
tatăl „săi,
în,acâsta formă. răpesce: pe Europa), iară: muierea' lui!
Pasiphae .cași; o; vacă: alba, și fructulii: lorii a: fostă minotaurulă, ju- *
mătațe, jomii jumătate. boii,; cu capulii de: boii,
ca unii simbol: ali :
cultului. luă. Zeus. din
: Creta, saii alti lui 'Baal (04, it
In Knoșos; Minotaurulii: apare , cași . proprietarulii-. labirintului,ce »
e „cerulii.
cu stelele;..şi

pentru

acesta Minos 'se. indenlifică- cu'Zeus

Așlerios (aslerz=stea), cu regele cerului, curele :domnesee

peste Fe-

niciani,: pretinde: dela : Omeni
rios

se, indentifică
cu

sacrificii. crunle,. pentruce Zeus: Asie- ! ,
Kronos. Minotaurulii - a primilii'! sacrificii ' de -

Gmeni din Creta! și „din prejurii,; ba și din: Atena, :carcă

îi trămitea'i

jună „și, feciore alese, destinaţi 'de sclavii de: temple și îndatinai : în
culturile, orientale,

iară în. Grecia

ayihieu- din:
d Delphi (42),
i

ari

îndatinați - în cultul lui Apollo

ta
ia

i

A

IN

NEI

Ia
SR

(0), L. Preler 1. 119. . alle : neun Tahre sei Minos, in cine durch alten glauberi gehoiligte Honle gegangea, und dort cine Zeit lang des Umgangs mit seinem
Vater Zeus zu pflegen, und Gesetze fiir seine Insel von ihm zu empfangen was

ohne, Zweifel. mit ;dem .besonders, durch die ApSllinischen Siihnungen hekannten
ennoeterischen

Iahresciclus:zusamenhiingi.:

"i:

sii

i

e

(141) L. c. deren Frucht Minotauros zalt als Symbol des kretischen Zeus,
oder Baalcultes. Plato, MinosL. c. Strabo X. 476. XVI 762; 0:
iii:
(142) L. Preller Gr. Myth. 1. p. 124. Și în Gortys s'a venerată Zeus Asterios
şi acolo. Minotaurulă s'a „numiti chiar. Asterios.: Dar .la Greci mar aflămi încă
o, figură de moloch,: anume în. Phestos ; cultulă acesta a avută pe molochulă :
Talos. Figura :de, omi a fostii.de aramă; făcută de: Hephestos (deulă Vulcani) .

şi dăruită lut Minos. Mitulă

spunea

că Talos pe cet rătăciți pe ţărmil insulei.

Creta i-a. luată;în. braţe. şi stringându-i la peptă a sărită :cu el în foci, până:
ce i-a arsti, dar. adev &rulă ;.era, 'că pe. străinil prinși 11 :sacrificaui, şi: ca cultulăi:;

molochului feniciană a străbătută în multe părţi și în multe feluri. Şi: fiinaă-că :
Apollodor.spune,
că Talos
-

s'a numită

şi Tauros,

e apriată că e identică
'cu

Mi-

notaurulii şi.că asemenea e ună simbolă vechii ali deului de sre,.ba e sârele,.: |
precum Hesychiă; dice :- Tados 'o îjros, adecă Talos -s6rele (Preller p. 126). Dar.
cultul molochului a fostă şi în Grecia mare adecă Italia de josă, anume în:

385
Te

Sai
Zeus a avutii și predicatulă Meilichios, unii . cuvintii
ce nu se pote

deduce din limba arecâscă, ci dela molochulii
semitică, "acestii inimicii alii materiei și altă viețci. In Arcadia
se sacrificată omenă lui

Zeus

Meilichios,

dar Kekrops,

cel

întâi

omii

din Attica, “a intro-

dusii datine și sacrificii mai blânde (143). Melichia
sati numitii la

(ireci și preste totii sacrificiile de espiave,
ce se ardeaii de totii, fără
ca să se mânce din ele; şi Hades, deulii
lumii de josii, eu epitetul

ameilichios, e deulă mânici (144),
Zamolzis

încă

e molochă.

|

Precum s'a amintiti, la Herodotii se

numesee Zalmoxis, la Strabo și Ia alţii numele
e Zamolsis, primiti

ca adevăralii. Zamolxis e molochii, pentrucă
în totii anulă i se sacrifică - uni omiă în peșteră, ardându-lii în focii,
și pentru că totii la
„cinci ani i se sacrifică unii solii, în altă
formă, arunecându-li în suiți și asti-felii măcelându-lă, ca să se cespieze
ț6ra pentru uni pe-

riodă de 4 ani. Numele Zamolxis până acuma
sa esplicatii în multe

feluri (145).

a

,

Ei

:

Dar şi numele Zamolxis arată, că eli e unii deii
molochii, anume:

za € o particulă nedespărțibilă de cuvîntiă
în limba, grecâscăi; în u-

nele dialecte e da, în altele, p. e. la Eoli, e dia,
și: însâmnă : pre,
tare, multi, p. e. hrysos aurii, zahrysos,

forte cu aură, “pr aurită,

Agrigentă, unde a domnită tiranulă
Phalaris, carele asemenea a avută
ună minotaură; în Agrigentă, unde Minos,
eroulă deuli de sâre, m6re, acolo
unde tiranulă aprinde casa unde era Pythagoras
, şi acesta încă pere în focă. Polyb
XII. 254
Diod.

Sic. XIII. 90. Cic. in Verrem 1V. 43, P,
Nork. în Pop. Myth. 1. p. 14...

(143) 1. Preler Gr. Myth. 1. 101.

Da

(144) F. Nork Andeutungen der Myth.
des Orienis p. 8. Dict. Gr, Germ. de
Rost după Plutarchă, Zeus Meilichios se
lasă a se îmblândi prin jertfe de espiare. Meilichion s'a numită templul separată
ală lut. Homeri în Iliada XXIV. 734.
(145) Ge. G. Tocilescu, Dacia înainte de Roman
i p. 978. erată, că Boetticher
deduce Salmos din sanscrita ciarman, persice
' germ pele curea, şi Oixis san-

scrita rixa, ursi. La pag. 683, Besscl de rebus Getici
s pag. 44. din zendiculă

zem, sanscrituli gam, grecesculă m (ge) zemnor
=—sub pământă, și apol Tocilescu

la pag. 657 și 684 se dă de părerea lut Fick, carele deduc
e Zalmio din hlamos
(clamiaă) hlaina (haină), olxis din elko
grecescă,

cele din urmă Zamolxis e din zalmo-folxis,

slavoletice

a se întuneca, în

folex: purtătoră de pele sai de

inantiă. Unele pr& îndepărtate nier 'nu le-am
mal atinsă aci,
Marieu, Aitol, 4,

23

356

n

n

plină, de aură; theos, „leii zatheos, plini (lemplu) de dei; Apollo cu predicatulti leukos, Juminătozii Sa disii și Zaleukos, pr6luminătorii, și altele.
Molais stă din două părți, ceu primă se derivă din moloch, deii

venită molch saii mole, dar contopilă cu terminaţiuneu . sis; ceh
(din, mele, molch) şi întâiul s (din sis) contrase, daii pe x, pentru
acâsta molxis, Și din molochii: lipădându-se

o din urmă

Vîntulăi : Zamolsis, „Ce ,însâmuă : Prâmoloch,
'Terminaţiune

în

sis,

is,

ati

mai

multe

deităţi

Forte

avem

cu

moloch (146).

egiptienc, anume

:

Osiris (aură), Isis (vacă), Anubis (câne), Bubaslis (mîţă), precum sait
ropresenlali

în cultii,. și astii-felă, constatămii pe Zamolxis de o deitate, de, origine cgipţiană, trecuti prin milologia clino-tracă,
Zamoleis e Apollo „huyperboreiulii. Dacii ai purtati
capul de a-

sinit „Pe.
p Stei în. Dătait (147). .Asinuli
(146) F.:Nork- Andeutungen.

der

moloch

s'a formată

candam

ct mulcendan ; din, mulceo,

la Latint

Myth. des

muleco.

la Dacă a fostii de însemnăOrients

pag. 329. Din cuvîntul
a păciui : ad plebem pla:
ună predicatii ală lu Vulcani

a îmblândi,

e mulciber
carele înmoiă,; îmblândesce., metalele prin foci. V. Oberm,
p. 897. inole la Celti e "foci, „obair, lucrători —Mulciber; astăifelă şi moloch e
din

ală deului de focti

molc, :focii. E. de insemnătăte, 'că mmolochă s'a susținută

şi în limba nâstră, și

anume,

din. formă :molc (tocmai ca în Zamolxis) sa formati cuvintulă :
molcomescu, Şi însâmnă, p. e, dai și dracului tămâiă, ca să-lă molcomescii,
să-l îniblândescii ; molcomesce cânele cu ceva, căci altcum te mușcă; fă darui domnului

ca să-lă molcomesci ; sa măniati bărbatului şi nu potă. să-lă molcomescă ete.
Acestii cuvâniă

ne-a: răinasii apriatii din: cultulii lui Zamolxis Și dela Geto- dacă.

(147) După Arrian

în “Epicl.

L. 18. F. Nork: Andeut. der Myih. des Orienls

pag. 189. Die Dacier den Eselskopf auf den Banner in die Sehlacht trugen.
E.
Guhl şi V; Koner în: Das Leben der Rămer Berlin 156. pag. 718, arată vexiIele

(stegurile)

romane, (pe

unii

felii

de

cruce, e

pânza

cuadrată

întinsă,

cam

caşi praporil din bisericele creştine) ce le purtaă trupele inaf mici de infanterie,
dar preste totii de cav alerie, şi arată signa (semnele) pe o rudă ună chipă de

animală, cală, porcă sălbatecii, căprioră etc. ca semnă pentru cohorţi, iară dela
Marii încâce, vulturulă a fostii semnulii legiunii. Semnulă barbariloră se deosibesce, "acesta nar adeseoti e în formă de balaură cu gura deschisă tare, şi cu.
falcă înzestrată cu dinţi ascuţiţi, şi semne, de aceste aparii între trofeele de în
vingere 'ale Romanilorii, şi Sai aflată. sculptate şi pe monumente. După Suidas

aceşti” balauri eraă făcuţi de mătase, vintul străbătea prin gură în fale, ce îlă

187

tate

războinică

rămâne

și

religioză.

De

însemnătate

răsboinică,,

pentrucă

nemișealii, stalornicii pe loculii stii, şi pentru acâsta Ajax,

evoulii celii mai mare
sinii, pentrucă

în contra

s'a luplală

"Iroianilori,

sa asemănatii

unui a-

cu statorniciă (148).

Asinulii (149) s'a sacrificată asemenea Int Moloch, și molochulii a„deseori a avulii capii de asinii (150). Asinulii s'a sacrificalii deosebr
şi lui Apollo
asinii (151),

cași profetii,
ba Apollo

Hiperboreii. fiicându-i sacrificiile sânte de
carele”a prelinsii sacriliciii “de

hiperboreiulit,

asinit, e Zamolxis moloehistulă (152). Apollo hiperhoreiulii e geulii
de sore
dicii,

în primăvară,

astii-felii elit*

crificiulit de asină

a

când

sorele ajunse

la punetulii celi mai norcânil natura reinviă, și sa-

pretinsii sacrificii,

i sa dată

pentrucă

Apollo

e şi

fruetuătoriii

de

turme, păzite de asinii (153). Ce e mat multă, Apollo hiperboreiulit
în 'Vroas sa numiti și. Killaios (killos—asinii) și Priapaios, și pentru

umila, și apol șia şuerândă. prin găuriţele făcute în coda balaurulyi, carele la
grumaziă cra pusti înt'o rudă. Fiindii-că astă-felă de balauri se află
sculptați şi
pe statua, lu Traiană, e posilivii că Dacii avură şi astii- felii de sigma,
afară de

stegulă cu asină, G. Tocilescu : Dacia înainte de Romani p. „568 despre! moneta

regelui Sarmizii, că pe reversă a fostii chipă de asinii.
!
(148) Hoineră Wliada XI. 558. Dar [. Friedreich în : Die Symbolik und Myth,
der Natur p. 465, desvălesce curagiulii asiniloră din Mesopotamia în bătaie, şi
aduce csemple, cum în Asia eroi! cer: mai renumiţi ai căpătatii predicatulii
asinil.
(149) Asinulu se deduce din ăw
răscumpăra

(azo) a arde, a încăldi.

:
totă întâiă născutulii asinei îl vel
cu mielă, şi de nu-lii vei rescumpăra, îl vel frânge gâtul, F. Nork.

(150) Moise

cartea 2, cap

13. st. 18. Şi

Andeut. der M. des Orients pag. 189,

i

(151) 1. Friedreich op. cit. pag. 469.
"bei den

Hyberborăern

(152) F. Nork

Dor

kommen

der Woissagegol

Eselopferfordernde

Zamolxis.

(153) L. Preller 1. îiber die Eselopter
dar gedenkt;

auch

Apollo,

scine heiligen cvosgecțtat=: Esclso pfer.

op. cit. p. 329.

ist der molochische

Und

hyperhoreische

Apoil.

|
des iyperboroischen

pag. 574. Selbst das Symbol

sein als Opfer des hyperboreischen

ninu lib. 20. Pindar în Pythic, 10. 33.

hat

DR

des Esels....
Apoll genant

Anollo, deren
wie wiirde dann

zu werden.

E

Pinge-

P. Anto-

68
hedsta, și luă Priapti i sa sacrificată asinti (154) şi caşi iubitori de
„asinii sa numiti Amyklaios, carele pe pământii a fostii reprosenlulii
prin Amyelas fiul lui Lacedemon (155).
Sacrificiile

de animale

ce

se

dedeaii

unui: deii,

representaii

pe

(eulii

respeetivii, anume : taurulă pe Zeus în Olimpia, şi pe Osiris
în Egipetii, vaca pe Io în Grecia, pe Isis în Egipetii, țapulii pe Dionisi (Bachu), căpriora pe Diana, calul pe Neptunii, asinulii pe Apollo,

ete. pentrucă

aceste le crai animalele sacre (156). In timpulă
sacrificiului în venerațiunea deului Apollo, asinii nu căpătaii nimicit
de mâneare, și nici se ducenii la lucru, și încâtii se făecaii sacrificil de pâne, pe acâsta se apăsa ligura asinului (157). Deii vechi

de sore, adecă a luminei, călătoreaii pe asini, de aci și profeţii,
luminătorii religioși ai poporelorii, Abrahamii, Moise, Christosii, încă
mergeaii
atare

pe asini,

cetate,

ba

mergeaii

și

papii

dela

Roma,

pe asini, şi daca

nu

intrândă

cu triumfă în
putcaii, unii preotii purta

de fiâii asinulă după ei (158). Dar alliimă legătură și între Zamolxis
cu Abaris. Zamolxis e hiperboreii și e identificati cu Abaris (După
Gregor. Naz. II. 6. la. 'Tocilescu 'p. 688).
Apollo și Licurgă. Ne aducemi aminte, că Minos s'a scoboritii
în peșteră

și aci Zeus

ciclulă de 9 ani.

tatălii săi i-a dictatii legi

Astii-felii

Licurgii

legile sale

(154) F. Nork op, c. p. 487, Virg. Georg. IV. aa,
în

grădini

păzite de Priapă, ca să amâne

răul

pentru Creta
Și le-a căpălatii

și de
ja-

Capulă de 'asină se pune

dela desvoltarea

și păgubirea

naturei, Şi adi la nor se pune capulă de asină și de cală pe gardulă
grădiney
saă într'ună pomi.

Vedi Priepus

Pantheus.

(155) L. Preller 1. 197. Pindar in Pythag. 10. 23. Pausanias III, 1. 3,
(156) F. Nork1. e. p. 187. 189. 199. L. Preller[. 189. 374, (Asinil
cu peri
roșu nu eraă buni pentru Apollo, ci aceia se sacrificaă
lui Typhon, carele nu
cre€ză nimici, ci cu uscăciunea şi vînturile sale strica tote,
carele pe câmpiile
nisipâse ale Egiptului se arăta în colâre roșie. Dar lut Typhon
i se sacrifica
şi Omeni.

Diodor Sic. 1. 88. F. Nork

(157) Plutarch
Roma

apăsai

Pop. Myth.

despre Isis şi Osiris XXX.

figura

capului

“ture.

(153) |, Friedreich p. 465,

de

asină

cartea a 7, p.. 50).

1. Friedreich

p. 466. Muierile în

şi pe plăcinla ce o sacrificată dîncă na-
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Eee

spivate

de Apollo

P, ythiculiă , carele apare

văţitorii de păcate și
bază

lupta

vărsat

luă

de

Apollo

morhuri.

caşi "răscumpărătorii,

Cultulii: acestuia

cu baluurulii,

îi servesee

cu-:
de

și fiind-că qeulii prin sângele

sa

spureată, a trebuiti să fugă și să se curețe.. Pocăinţa
lui ține unit anii mare, adecă unii ciclu de 8 ani, și astă-felă Apollo
totii în ali 9-lea anii se reîntoreca cași dei curățită și luminos,
și ku reintoreerea lui se ţinea sărbătorea lui numită Pythia (159).
„Arttarea

luă Zamolzis.

Herodotii

—

după

ce spune

că Zamolxis

a intrati în pesceră și a trăitii aci trei ani — adaugă : «Iară Tracii Laii doriti și Vaii plânsii cași pe ună morti, însă Zamolxis în:
ali 4-lea

anii se.arătă

iară Traciloră,

şi așa îi făcu
să

crâdă

tâte

ce le-a disii Zamolxis» (160). Pentru analogiă să ne mai aducemii aminte de arătarea sati teofania lui Apollo hiperboreulii, de teofania lui
Aristeas și a luă Pithagoras- identificatii cu Apollo hiperboreulii.
Mitologistulii

renumitii

F. Nork

despre

arătarea

sai

teofania. lui:

Zamolxis dice acestea : <Cumcă 7. totă la alti patrulea anii se arăla de noii, se pâte

combina

deo

instituțiune

calendariă,

adecă

că

sărbătorea lui Zamolxis se serba totii la ali 4-lea anti. Cu acesta e
în legătură, că după arătarea și sărbătorea lui, totă în ali 5-lea ană,
și respective

cu începutulii anului alii 5-lea, cași a unui periodii noii
de 4 ani, unulii din poporii, se trămitea de solii la 7. adecă muria
mârte de sacrificii pentru poporulii săi, ca pentru periodulii noi, :

se

amâne

dela. ţara

sa

tote plăgile.

demonstră,

că arătările deilorii

de

sunt

Apollo,

în adevării

Analogiele

respectivi,

sărbători,

dar

în genere

lănci.

tiu că cu șăpte

Herodot

lănci

“spune

sus

citate

representatori

sărbători

în. Grecia, eraii mai multe (161).
Șepte

mai

de :4, 5 ani

|
că cu

trei

lănci,

iară: luliă Firmi-

spintecaii pe solulii trămisii la Zamolxis. Pen-

(159) L. Preller Gr. Myth. 1. p. 218—220.

(160) Herodotă IV, 95,
(161) Atenieni! pe Sunion ţină sărbătorea de cinei .ani. Penterica erati sărhătorile de cincl ani, ali d-le anii era anulă întâi ală ciclului noi, şi celă din
urmă ali ciclului trecută. Elcusinile mari iară eraă sărbători de 5 any.
!
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tru

aceea,

că ce

F. Nork dice

însâmnă

: Dela

numărul

șcpte

sore numărândii

sunt

planetele,

păreri
cea

mai

deosebite.
departe

și

cea, mai înaltă, Saturnii e planeta a șcptea. Sânţirea qilei
a 7-ea, a

lunei a 7-ca,

a anului ali

7- le, se referză la cultulii planetei a 7-ea.

Num&rulii de 7 lănci se chiarifică din
planeta a 7-ea, numită Saturniă (162).
Iară L. Preller dice: Leto a năseutiă
lunei 'T hargelion (Maiti) pe insula Delos,
insula de 7 .ori. In t6te lunile diua a

- indentitatea

pollo,

(iș și în totii anul, qiua
nascerii luă, ca o strbătore

pentrucă el

a 7-ca

st

din 'Thargelion

născutii

molochului cu

pe Apollo în diua a 7-eaa
și lebedele sânte încunjura
7-ea a fostii sacră lui A-

în a 7-ca

stu serbatii

diua

a căldurei sorelui, şi a bucatelori, ce incepe a le
coce (165).
In contra fulyerelori. Herodot dice : Toti acești
Traci, și la
tuneleşi Ja fulgere săgetaii în susi, și amenința
pe dci, căci ci
credeuii că nu este altii dei decât alt loră, adecă
decât Zamolxis (164). Apoi se credea, că fulgerele se poti amâna
sati aduce prin

sacrificii

mâna

și rugăciune.

fulgerele

era

Farmeculii

celi

unii

capii de
agrului, a moșiei saii țărei (165).
-- Astii-feliă dară,

încâtii pe solii

mai

asină,

bună

pentru

de a a-

ce se punea la marginea

îli ardeaii

în peșteră, reaflămii pe
se usemina. de regula lui Kronos sati
Saturnii ; iară încâtii .pe solii îlă aruncati în
lănci saă sulițe, apare
sacrificiulii. dati Ii Apollo molochistulii, pentrucă
sulițele și săgețile
molochuliă

din: Egipetii,

carele

incă represintă radele sorelui; și fiindcă la Elini, Romani
, Zeus-Jupiler a fostii deuli fulgerelorii, și (ieţii-Dacii, Tracii
săgetaii in
contra acestora, adecă a simbolelorii lui Zeus, se vede
că nu pe a-

cesta Laii

identificati. cu

totii-de-odată,
(9)

F.E Nork.

precum

Zamolxis,

ci

pe Apollo,

s'a atătatii, și eu asinulii

Andeutungen

der

Myth.

Hist. V. 4. Quod

des. Oricnts

et septem sideribus, quibus mortales
et praecipua potenlia stella Saiurni feratur,

(163) L. Preller Gr. Myih. | 187. 202.

(164) Herodotă IV. 94.

carele

a

statii

în legătură, chiar
p. 323

şi 329. Tacită

reguntur,

altissimno ore

|

:

(163) 1. Fricdreieh Symbolik der Natur und Myth. pag. 95. Plin. Hist.
Nat, 11, 5.
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și acesta, cași simbolulii lui Apollo, a putut si-i “apere de fulgere, ”
și în bătaiă,
Piile și cinulă în Ducia. Strabo ne spune că Dotari, «spre |
ascultarea

poporului

măgitorii,

carele călătorise

ciără după
se puse

avu

de conlucrătorii

pe

Decaeneii,

bărbat

a-

prin Egipotii şi invețase unele pronun-

stele, prin cari clă siniula ! cele doescă “şi “preste puţinii
Dumnedeii, precum disemii despre Tamolxis. lar semi

acestei ascultări fu,

că-i aduse se „taie vița “de” vie si “să

fără vint» (066|

uăicscă |

a

e

Vădurămii în măi multe rânduri, cumcă învăţăturile în cultuliă lui
Zamolxis veniră din Egipeiii Preoţilori din * Egipetii” şi “Nasirăilorăi
israeliți vinulii a fostii băutură oprilă (167), căci după trâdițiunea
egipenă: buciumulii de viă, a căruii ! introducere” se airibud lui

'Typhon, deulii răi, a fostii stropit de sângele animalelor demonice,
anume :: de păunii, lei, măimuţă: şi de porcii (168). E dcia se în
felege că Omenii beţi se represintă cu însușirile ” acestorii animală!
"Homerii (se pune la an. 944 ant. Cr.) în liada și Odysei' spiuic,
că cultura

de viă

se privia

ca

semnulii

civilisațiunii,

ŞI: acusă pe

Cyelopi, că ei nu cultivâză via (169). Grecii: incă cultivată viă, și unele cetăţi și țEră se numescii : avute de loze de vii, săi pline de
struguri, anume Frigia, Epidauros, Pedasos, Arne ele. (170), Bă şi
în “Tracia Sai cultivată vii (470)
Zubas

a fostii predicatul

pentru

deulii. băuturei, din. Frigia, „Și

Zabas însâmnă : Băutorii (172). La Greci via și vinulii. ai avutii deula
săi anume.
deulii

pe:

Dionysos,

însuși se represintă

loza

de -viă a fostă. simbolulii : săi, iară
de viă și
frunqe.

cu

cu: părulii ' împlelitii

(166) Strabo lib. VII
uS religios Grân(167) F. Nork Myth. des Orients p. 50, Weil in Acg saten aus
den Weinbau nicht betrichen wurde.

|.

|

-

" (168)1. Friedreich, Die Symbolik der Nat. und Myth. pag. .575

o

(165) Odyssea XI. 111. Iliada II. 307. 597. 561.1. 184 IX. 294,

i

(170). Iliada VII, 467, IX. 71. Odyssca IV. 196.

n

(71) L B. Frieăreich, Realien in II. et O0dy. Erlangen

(472) F. Nork: Myth. des Orients p. „60. 158,

1856, p.a. 270:

a

a

a

A92

cu struguri (173). Zabas din Frigi
a a străbătută și Ja Grecă, și
Sabas, precum și Sabazios e ident
icii cu Dionysos, carele în unele
locuri se mumesce : Zeus Sabazios
, asemenea deuli viiloră și a vi-

nului (174).

|

i Dar se audimiă

despre

pățenia

lui Dionysos

în “Tracia.

Deulii cul-

turei de vi e Dionysos, și cultulii
lui s'a întrodusti și în “Tracia
când Lycurgii (la an. 583 ant. Ce.
legislatoriă în Sparta) a domnitiă
peste Edoni. Dar băutura vinului,
ce acum Sa inventatii, a sedusii
pe Lycurgă de a be peste măsu
ră, și pentru acâsta așa sa
mâ-

niatiă, încâtă

a. poruncitii că în țară tote lozel
e de viă să se sterpescă, Și pe. nimfele, „cară ati
crescuti po Dionysos le-a pefug
atiă de

pe. muntele Nysa, și a porniti. cu
trupa sa în contra deului și a
suitei sale, pe cari așa i-a învinsă
încât însuși Dionysos a fugiti
în Peștera dinci "Thetis de sub
mare, iară Dionysos a pedepsiti
(ara
cu.nerodire ! (175). Astii-felii cultul
lui D, ȘI viile în Tracia s'aii sterPiti. Indată ce audirămii pe Strab
o, cumcă Dacii ati tăiată loza. de
Viă.și ai trăită fără de vină, e
posilivii, că la ci nu a esistată deilate. cași la Greci: Dionysos, la
Romani: Bachus, și după cele pre-.

misc,

aflămi

că

acestă

posilivă, ca Samolxis

nu

cultii purcede

din

Egipetiă

e identicii cu Sabazius,

Bachus, precum crede Tocilescu (176).
Cumcă

pe timpul

Romaniloră

în Dacia: cultura

și Tracia,

cu

și e

Dionysos,

cu

de viă a făcută

(173) 1. Fricâreich Symbolik ete. p263.

" (174) L. Preller Griech. Myth.
L. 549,

i

E
(175) Iliada XIX. 325. VI, 130.
IL. Friedreich Die Reatien in
Il. und Odys,
„_p. 682, Lucru : naturali, că sterp
indu-se viile a trebuită să urme
ze nerodire,
Aci e lupta cultuluy egiptiană,
ală luy Zamolxis, cu cultulii grecii
, ală lui Dionysos, şi de bună stmă sa intâ
mplată pe timpulă lui Licurgă,
pentru acesta
areşi
elă rolă mitologică.

(176) Gr. G. Tocilescu în Dacia înain
te

,

de Romani

e
pag. 681.

La Geţi acestă

concepțiune “(âin cultulă lui Bachu) o aflăm
i în legătură cu deuli Zamolxis.
Pag. 683. Astai-felă religiunea lut Zamolxis
este în fondă religiunea. lui Bachus
Sabazius, cu caracterului infernal şi cu
ferocitatea sa primitivă. Pag. 689. Jar
cultulă în fondii nu este decâtă cultulă
lut Dionysos Sabazius, comună Tra-

ciloră, şi deci şi Geţiloră, carii craă unii poporă din famil
ia tracă. Pag, 705:
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progresii,

se pole

deduce

din aceca,

că pe monumente

se află struguri. Impăratuli Probii (276—282)
ordonâză,
sia de susii (Serbia) să se pună viă pe “muntele
<mons
“în alte țări a le imperiului.

Unele

monumente

și pe numi

că în Me'aureus»: și:

iartă de a deduce,

că în Dacia doră încă sub Traiană, dar positivii sub
Antonini (de:
la 138 d. C. încolo) s'a adusă loza de. viă din Italia și
anume în
Ardelii (1777).
î, Datine

Regimu
sistemă

de

Dacice,

lumescă. E o intrebare de interes istoricii de. a sci,
ce
gubernare

avură

Daci,

Ș a dist că Pilagoras cu învățiicoiă «săi ati administrată republi
ca,

astii- felii,

domnia

încât

Sar fi. vădutii

optimaţiloriă (179).

Deceneii,

că acesta

mai

numai

Strabo (lib

demnitate

şi datină

aristocrația (178)

sati

VII. e. III. 5) dice dee
pitugorică.

... a rămas

dela /amolxis, Și cit am arătatii în mai multe piivinle
ezita
cultulur lui Zamolxis cu învăţăturile lui Pitagoras. Herodo
tii (IV. 95)
dice că Zamolxis a chiămatii. în sala sa la ospăţii pe cei
mai de.RE
frunte . cetăţeni (180). Strabo. (lib. VIL e. III. 5) spune,
că dintre,
Geţi Ore-care a servilii la Pitagoras ., . și reîntorcându-se
acasa,
a „ fostă stimatii de boieri și de naţiune (81).
Dară religiunea lui Zabazius la Daci luase uni altă caracterii prin forma
pontificelul Dekaeneos. Geţil şi Dacit. venindă din Tracia, nu pulură aduce cul-

tul lui Dionysos, pentrucă, precum vEdurămi, acolo fiind
Tamolsis, cultura,
€
viiloră s'a: sterpită încă prin Licurgă, !
(177) Vass Iozsef, Erdely a Romaiak alatt, Kolozsvărott 1863. pag.
135. 165,

Koczânyi Ferencz, Regi fOldleirat, pag. 50,
(178)

Aristocraţia

însemnă

guvernare

,
prin

Si

cel mat “un, „prin

frunte.
(179) Cicero in Sextina descrie ce sunt optimaţil : Qui autem

ut sua consilia optimo cuique probarentur,
Romani

nu crai

despărțiți

prin clase,

cer mal de

se ita, gerebant,

Optimates habebantur. Optimaţir la

între optimaţi

erai

din

tote clasele o

grupă, și apol poporulii.
(180) In textulă

(181) In

originală e =pwzows, adecă cel dntaia,

textulă originală e futa.

|

Tim, Cipariu în Archivă p. 493. traduce

4
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aaa

“La

an.

între

102

'Traianii

munţi,

impă&ratulii,

Și «Decebal

trăite

bătând
lui.

pe

Decebal,

'Traianiă

a intrati

deputați

(sol)>

nu

dintre comaţi (zouzjtqs) adecă en cima cu păru lungii, cași
mai inainte,
ci dintre pileați (a zdozapat) adecă purtători de: piltriă,
căciulă de
pără (182)...
„Dar. Dacii, după

dovingerea

senalulii a poruncilii
cum

erai

făcuţi la statură,

zulă, grumazii,
ş

totală aii trămisit

solY şi la Roma,

și
chipurile din marmore tocmai
la fisionomiă și la haine, adecă : obra-

de li sa

cioplit

peptulii și. picidrele

cu- ciorecii

din

marmoră

albă,.

jară cujma, peruli Și țundra, din marmoră n6gră.
Și G. Sincai
(Cronica Rom. D. 5) adaugă : toemai cum este portulii
Homânilorii,
cariă locuescii pe lângă Sibii; cii am vădutii chipurile
aceste în

luna lui F ebr.

1775 în Capitoliul

Romtci, — întăresce Șincai,

"Și din aceste deducii că la Daci civilii și militarii
de
guvernatii

Și

țara.

nu vegimă teocraticii. "Teocraţia îns6mnă

nedeă,

domnia

luă

frunte, anii

;

o
Dumnedeă,

și de aci apoi,

guvernuli lui Dumdomnia,

unci țără, prin preoții mai înalți, prin casta prCojes
că.

guvernarea

"tote datele,

cară - poti

servi de basa unei conelusiuni, cum-că în
Dacia a fostii
regimii teocraticii, sunt numai următorele,
|
Strabo dice : "“Zamolsis mai întâiit se. puse
preoti deului celui

maă

veneratii

primâscă

la că

(Traci), pe urmă

de soţii în împărăţiă,

cași

pe

îl

făcu

unulii

pe

rege

carele e

ci să-lii

în stare

de

a aduce seiri dela dei (183). 'Totii acela adaugă
may târdiii : «Și apoi acestă: datină s'a ţinută și până în dilele nostre
(Strabo a tră-

iti dela 66 ant. până

la 19 a. Cr. ), ailându-se

că să fie-sfătuitorii regelui, iară la Geţi

demnitate o avea Decencii. >
lornandes

prin „poien; în

gători.
(182)

ne spune,

sensulă

că

strînsă

”

o

Dio Cassiu lib 48. e. 9,

(183) Strabo VII. c. III. 5

tolii- dea-una cineva

se chiamă dei „.. acestă

|

|

«murindu Deceneii, în asemenea

însemnă,

conducători,

"

voevodi,

veneraţi-

înainte

!

mer-
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une avură pe Comosicu carele pentru iscusința .sa; se ţinu la: Geţi:
(pe la 57—20
„ Tocilescu

ant. Cr.) și de.rege și de pontifice» (18%).

către acestea. însșiră : Precum

Decenei

era

colegulii lui

Berebistu, așa Vezinas alii lui. Decehulii (185), dar fântână provocată
ave numai : Romanii

uciseră

la Tape

pe mulți Daci, intre cari Ve-

zinas, carele ţinea ali doilea loci după

Decebalii etc. (186).. Aceste”.

sunt datele, pe baza căroraB. P. Husdeă (187) și Gr. G. 'Pocilescu (188)
deducii

că lu Dacă a fostii. regimii leocraticii.. Nu

este: nici un datii:

istoricii aprialii pentru teocruţie, și anume.că clasa preoţilor a dom-:.
nitii la Dacă și a fostii mat

chiar

din Columna

înaltă

decât

Ia

nescere.

lore, şi

civilă. şi: militară,

și

traiună, documentulii celii nai. autentici,nu se

iartă de a combini asa ceva.
Nemurile

și il vaită penleu

cea

|

IER:

sedii împrejurulii: celuia

tole acele

rele

ce -intră

ce. elii: de, acuma

in vicţă,

are să le:su-!

îi înșiră tote suferințele omenesci (189). Dacii 'plângeaii: de

(184) Iornandes, de rebus geticis, 11. Iornandes a serisii în secululă al şeselea.
Vedi Zamolxis,

nota 20. -. ::

aaa

(185) Tocilescu, Dacia înainte de Romani,

i
paz,718..

Ea

(186) Dio Cassiă lib. 47. c. 10.
(187) Hasdei în Familia din 1868. paz. 49, în articululii : Cine ai fostă Dacir? dice : «La Daci, regimulă

a, fostă

teocratică, adecă

autoritatea “Taică, fie

civilă fie militară, era subordinată autorităţii sacerdotale. Zamolxis fundatoiulti'
civilisaţiunit dacice a introdusă o aşa ordine de lucruri, în câtăpe lângă prin- :

cipele se afla totă-dea-una uni felu de papa, uni cpitropă 'saă' protectoră:
fără.
ală cărul consilii, permisiune și “iniţiativă nu se făcea nimica în totă' cuprinsulă
statului, . .. În acestă instituţiune e lesne de a recunâsce
castel sacerdotale, a brahminilori

din India ete,

(183) Tocilescu 1. e. pag. 700, dice

că Straho

imensa

autoritate

a

e
priri acele

cuvinte

(citate mar!

susti VII. c. II. 5) arată, că Zam. a fosti fundatorulă autorităţii teocratice la
Geţi; și apol pag. 70.

Deeebalăe încă pontifice, şi pag. 322, în: capul clasey
pontifice. -Se vede că Iornandes cu aceea: că pe Co-:

sacerdotale se afla marele

mosicu l'a făcută pontifice, a adusi confusiune ; dar lornandes scriindii în secululiă alii șesele d, Cr. de lucruri de dinainte de Cristosti, nu putea să: fie bine

informatii. Dar să primimi că Zamolxis, Deceneii şi Comosicu fură POPI, nu urmeză că la Daci și Seţ ati guvernatii preoții, locuindă în pesceri.
tă
(189) Ierodotă V. 4. Incepe cu aceea: Ce facă Geţii cer nemuritori, ami
spusit, Trauşii însă ţinii tote caşi .ceia-lalți. Traci, numai la nascere şi morte
facă cele dise,

396:

jale:la .nascerea

copiilorii,.

pentrucă

după

tortură, și mortea e o mântuire (190)
.
Lai morte.

Pe: cel mortii îl

îngropaii

și Ci înșira,: că: coli. mnortii,' acuma

religiunea lori,

cu

vi6țu

chiuituri ȘI

răscumpăralii

e:

o

bucurie,

de tote relele, tră-

iesce în fericire deplină (191). Mortulii
la cci avuţi se espunea. lrei

ile

nai: întăi

petreccaii

îli: plângeaii,

apoi tăind totii felulii de victime
în ospeţe: fericite, îngropândii cadavrul
curs sati nozursti,

Și: înălțâ. ndi
asupă
ra

o: movilă

Imormintările: le -petreecaii

de veselie(193).. :

după

carea: urmati

ca nisce sărbători

cu

eserciţii (192).

cântece

și jocură

Geţii nemuritori: Traiani! a-disit despre (ieţi
: «Ei am stirpită

pe (ieţi,. cară Sunt omenii

cei mai bolicoși, cc: ati trăită vro-dată
,

nu. numai pentru: tăria! trupurilor
lor, ci şi pentrucă învățăturile
luă -Zaimolxis carele: cra forte veneratii
la ci, le-a, întipăritiă în inimă,

că ci prin morte: nu perii, ci ajungi
în altii locă. De aci purcede
resoluțiunea lori la tâte întreprinderile
cutezătore, pentrucă ci speră

mutarea sufletelorii în altă lume» (194).
Recunoscemii

principiilorii lui Pitagoras (195).
„ (190) Pomponiă

Mela -geografulă : Lungentur

aci influinţa

puer peria, natique

deflentur.

„ (191). Herodotă 5. 4..lară ta v. 3,
dice : Numele ce ai Traci sunt
pentru fie-care în țara lori, și datinele
loră sunt mar totii acele pentru
fară de acele la Geţi,la Trauşi, etc,
şi fiindă-că și Strabo VII. e. III. 2,
Grecii. ţină. că “Geţii sunt Traci, iară
VII, e. UL 4. Mal alesă la Traci

multe,
toţi, adice că
şi din

aceștia Ia Geţi scriitorii mar târdi!,
şi datinele Tracilori, le însușescă
Geţiloră
şi Dacilori. Trauos e riă în Tracia
, Trauşii poporul dela rîă. In „Cebza
, co-

mitatulă Tirnisului, se află familil : Trauș
ă, anume
(după poveste) milisne, și sunt famili
l române. |
„(192) Herodotii VS
|
a

acele cari ară fi ereditată .

„ (193) Pomponiă Mela : <funera contra
, festa sunt et veluti sacra canu
lusuque
B. P, Hajdeii în Familia 1868 p.
503. Dr. Heinrich Franke, zur Geschichte
celebrantur.»

Trajans p. 207. V. Kohner : Das Leben
der Rămer p. 683. Traiană a in-

trodusă : ludi daciei,

„. (194) Iuliani Imperatores
piter, și acestuia o spune.
» (195) L,- Preller 1, 223..
deosebi” cultuluy lux Apollo

IE

.

p. 23. aci Traiană împăratulă vorbe
sce cu deulă JuD. H. Franke: Zur Gesch. Traians
p. 143,
Pitagoras în fundaţiunile sale. religi
6sc, s'a alăturată
cași profeţii, medicii, şi curăţitoră de
păcate, morburt:

Ciisiitoria.. <Coți "Fracit, îi dintre 6

mar alesii

(teii, căci şi

ei: mă audi după genii a fi'de acolo (dice poetulă Menander)
nu
pre sunlemii conteniţi dela muieră; căcă la noi nică unulii'
însurându-se nu iei mai puţini decâtii 10, 11 și 12 muieri,
și unii”
și mat
numai
șelă,

multe.

Iară

de

se întâmplă ca cineva din nefericire: să iea
4 sai 5 muieri, acela pe acolo se chiamă: ncinsurati,
mifără de muiere.» - Acoste le mărturiseseii și alţii, de unde,
nu

e probabilii, că aceiași să erâdă de o parte de mișea vița! fâiă de

multe

muieri,

iară de altă parte să se crâdă de bună

și drâptă. vi-

Gța cca fără de muieră. Iară de a țin chiar de religioși'și
funioşi
“pe cei fără de mauieri, e forte în contra ideiloră comune, 'penlru
că
toli ţină, că muierile

sunt începătorele

și pe bărbaţi la cele mar: multe

cultul : divintă,. ele” provâcă

serviţii de a' lo deiloriă, 'la sărbă-

tori și la închinăciuni ; și rarii este că dacă "vre- -unii
* bărbat tăiesce singuratecii, să . fie așa de religioși.
a
Aa
“ Menander poetulii, inducândi pe unulii, carele ora: nccăjilii
'pentrii
multele
vâmă

spese ale muicriloră,
deii, mai alesii

spre a face sacrificii; “dice”: «Ne sfape noi însurații, căci de-a pururea este na-

voiii-de a ţin6 vre-o s&hătorea. Apoi induce pre unuli: Gărele
ră

uritorii de muieri, plângându-se asemenea : <Am sacrific
atii --de cincă
oră în di, și șcpte servitore ati trâmbiţatii jurii împrejur
ii, iară allele

ai

țipotitii».

specie

Deci se pare absurdii de a presupune de: religioși:
în
pre neînsuraţii _Geţilorii, iară cumeă: Ja acestii
poporii oste

mare zelul

sidoniii (196).

cătră. cele qeesci se „crede şi din cele «ce ke dice
Lo-

|
S. amolxis

Celţii e mai

toni, mai târdiii

multi

unii

nume

|

la celți.
generalii

pentru

mutaţi și în “Britania, pentru

Gali, Bască, Bre.

Vali. şi -Scoţii și Ir=

landesii dela munţi. Celţii sai strecurată şi printre elementul
elină,
(196) Aceste sunt spuse de Strabo lib VII. c. II. 4, carele
citâză pe Menander,

ună

poetă născutii la 342, + la 2%0, ant: Cei iiară
ant. Cr,

la 135—51,

Posidoniu filosoful a trăită
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prin Grecia: și Tracia
„Mani,

ca Cali. în

și Italia

de. josiăi,

Italia „le: susă,. ca

Bretoni. în, Francia, apoi

trceură

și

printre

Basci

elementulii

în Spania,

și în Anglia,

unde

ca

-ro-

Cali și

mai curați se a-

"Mă și până ai.
„i; Abavis şi. Zumolzis, la. Colț din Britania. Din Cirecia a veniti
Abor și, Samolis cu :câți-va, bărbaţi, şi, fură. bine primiţi (197).
In
„Abor se reallă» Abaris, iară.în Samolis
se reaflă : Zamolxis (198).

„ Aharis.a fostă .Druida (199),
Pitagoreii

iară

Druidele. și Zamolxis

sunt cu

rudenii, în învățătură,

și o ati totii din aceea fântână (200).
„druidismuliă la Celţi,. după cum susţinii

„Nu. Pitagoras

a introdusă
unii scriitori, ci. discipululăi . sei

Zamolxis,

Și divinaţiuni, prin, numere (204).

car.ele
învățase

pe Druide

:

Cumcă filosofia .grâcă

purcede. din învățăturile barbare și deosebi
a fostii recunoscutii încă în vechime. Cunoscătorii mari de anlicitatea vechiă, carii ati „apărată ereștinismulă în

din ale Druidelorii,
contra

păgânismului (precum 'Tatianii,

Clemente Alexandrinulii, 'Fheo-

philas, și Eusobină) erati de asemenea părere (202). Unii dintre Cirecă
însă,

ca filosofia lorii.se apară în tote naţională

ai negatit acâsta (203).
bariu. ;

si proprietate lori,

Dar-şi acâstă negaţiune e dovadă pentr con-

:.i (197) Creuzer, Symbolik 11. 143, După tradiţiunea Hialmar.
„ (198) Keltische Studien de Dr..N. Sparschuh, Frankfurt |. p. 168.
Adolf Baelmeister, Keltische Briefe pag. 46. Preoţi! Galici la Romant

(19%)
Sat

numită

Vopiscă

Druide,

în Vita

Dryadas,

dar

a

Aureliani

că cine îl urmeză?

fostii

asemenea

c. 44. face
Lampridius

şi preotese Galice

pe Aurelian
in Vita

de

numite

Druides.

întrebă : Gallicanas

Alexandri

Severi e. 60, Mu-

lier Dryas eunti Al. Sev. exclamat gallico serinone.ete. Cei vechi ai combinatii
etimologia din Drys grecă, ce însemnă arbore, $i pentru acesta pe preotesele
Galice le-aă creduti de nimfe! de arbori, Driades.
- . (200) Sparschuh L..c. p.1168.: Abaris cin. Druide gewesen, die Druiden wie Za-

molxis sind mit den Pytagorăern verwandt in der Lehre. und haben sie aus derselben

Quelle ete.

(201) Origines in Philosopnomena, lib |. e. 2. după Tocilescu
(202) Sparsehuh |. c. p. 178.

(203) Diog. Laert. in Prooem. III. ad finem.

pag. 687.
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Dacă se cerceliză mii . de aprope, o mulţime de învățături”
din
limba grecă p. e. a) a venera pe dei, a nu face
răi, și a cultiva
biărhăţia ș b) eondiţiunile de. fundamentii a le cântărit
sunt : Poesia,

joculii de harfă, și. cultivarea: €) isvârele
(iunea,

studiul,

tură o formă

de

și esperiența,

triadă (lot

cte.;

câte

eunoseinței

atunci aflămii

sunt : Inven-

în aceste

trei idei) ce erai

învăţă-

proprii. druide-

lorii cu învățătura lorii, şi bardilorii adecă cântărețilorii
celtici ale
triadeloră, și dacă. asemănainii tiadele celtice
cu învățăturile de
morulă a le lui Pitagoras „(eţi.5 Pitagoras punctele
11— 14) atunci

aflii că ce inlluință

mare

avură

învățăturile Druidelorii

asupra. [i-

losolici grecesci (204). Pilagoras încă sa erequti a
fi Druidă, ela
purtată barbă caşi Druidele, Și a fostii îmbrieatii
caşi preoţii. celtică.
Aceste pentru (ireci crai biătălore la ochi, pentruce și-aii
și făcutii
observ ațiunile lori (20; 5). La Celţi, Druidele, adecă preotesele
pe in-

sula Sena

se ocupaii

și cu

profoţii;

acâsta

trebuiassă fie causa,

că

cară seiaii, cosmogonia

și

Pitagoras a luati în școla sa și în ordinul sti șiș femcă,
și la :Celţi
"acele temei

se chiămait

: pythoneş, „acele

sciinţele referitore, și numele lovi îl vedeomii în legătură
cu Apollo
pylhiculti (206).
Celticismulti,

N
carele

ai Mării mediterane,

de către Asia
în "P racia,

Grecia

mică

apare

i

pe. țGrmi africană

şi în Italia de josii,. încă

cu

7, 8 sute de ani înainte de f; acorea Romei, a avută,
influența sa
și în Dacia, intermediandă din “Tracia prin Geţi. și Dacă,
ca.
, primii
antelocuitori ai noștri ; și deosebi

a avutii influența sa,

prin amalga-

"(20% Sparschuh|, c. p. 175,
(205) Iamblichos in vita Pyth. e. 2. Martial IX,
epigr.. 48, Sic quasi

rae loqueris, successor et hezes, praependet mento nec
tibi, barha minor.

Pytago-

(206) Sparschuh p. 176. aduce mal multe nume
dea le femeiloră din sela
lui Pytagoras și le arată din etimologia celtică
. Dar cartea acestuia are scopuliă de a demustra că cellicismulă a avută influe
nță asupra materialului limbel grecesci, şi prin acâsta se demustră totă deodată şi
influența celticismului
asupra culturei și filosofiei grecescă, p, e. Druidii încă aă
avută credinţa că su.
iletulă e nemuritori, după morte migrâză în alte trupuri. şi după
ună. timpii
“holărîlit se renasce iară. Herodotii II. 128,

m.

misarea
prindă
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lui cu elenismulă mai vech
ii, și pentru acâsta să nu
ne
mirarea, dacă deităţile dacice
și cultulii lori îl aflămii în

legătură: cu

cellicismuliă

Pilagoras și alţii.
în Britania,

și elonismulii

Dar vedemii

și atunci: nu avem

vechii,

în legătură

să ne mirămii

„urmă de Abor (Ab: is) și
de Samolis (amolsis).
RE

cu

Abaris,

că celticismulii a străbătută
și colo

9, Tene. mitologico

că și acolo se află

dacice.

“Trei figură de prunci în scul
ptură. Când "'raianii în răsboiul
ii
primii a: cuprinsă Sarmisegotusa,
Capitala Dacici, la porta reședinț
ei
rege
lui

Dece: ali, pe pragulii

tate, ce representaii

de din susii a aflată

trei chipuri sculp-

trei prunci în pelea g6lă, fiocarele ţinendii în

mână câte o. facliă, și anume:

chipul

din mijlocii vediea mâna

deeptă
cu degetulii arăt ătorii în susă,
și în slinga ţinca o făcliă cu
Nacă
ra
în susă
;

ceialalți

doi

țincaă făclia în mâna drâp
lă dar asemenea
Luy Traianti atâta de tare
i-a plăcutii aceste figuri, încât în Alimania a rădic
atii unii monumentii în aces
tă formă
cu flacăra

în susă,

și i-a dată ntimele săi (207
).
Din

acesta se vede, că acești
„trei prunci era ceva noii
Traiană, era ceva "co n'a
vădută, în cultulti divinii roma
nii,

era spicială dacicii. |

pentru
adecă

Nică nu puteaii să fie “Geniă (208
) Sanii Penaţi, oră Lari de ai
Romanilorii (209). Nici. nu puteai
să fie cova din. aceștia de ai
Daci(207) Ammianu

Marcelinu

lib

pag. 220.

”. (208) La Romani aă fostă Genii
,

XVIL

Dr. HI. Franke Zur Geschich
te

Traians

Penat;, Lam şi Mani, ca şi

niște spirite. Genil în specie sunt îngeri! apăr
ători ar Gmeniloră, caseloră
, familieloră, oraşe»
loră, popsreloră, împăraţiloră
, etc, L. Preller, Myth. Rom.
p. 67. Doi genil sunt
în casă,
bărbată

ună Geniă şi o Juno, şi simbolul
loră e șerpele.
cu diademă,

în drepta cu cornul

copiei,

|. €. pag. 566,
" (209) Ponaţ eraii la Etrusci,
Sabini, Romani,

Geniulă Romei cra

în stînga cu sceptru. Preller
|
şi la alte

popore italice; erati
del, proprie spitite de casă şi
se veneraii pe vatra cascy caşi
Lari ce repre:
sentaă sufletele bune ale anteceso
riloriă din familie. Aceştia craă
îmbrăcați în
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”

lorii,.de și unii. credii că representaii pe Penaţii ori .Larii Dacilori
(firă ca:să demustre existența acestora la Daci), și qică:că
dege:
tuli arătătorii și făclia simbolisâză

Trei prunci
gele grece,

și

nu- represintă
arare-ori

cu făclii în mână,

pe .cele

şi unul

priveghierea

mortea.

Pe monumentele

romance,

represinta

și deşteptarea.

se află

somnulii,

câte

trei prunci cu făcliele

doi

prunci”

altulă morlea,

amândoi ţină făclia aprinsă saii stinsă, în josă (210).
Cei trei pruncă represintă nemurirea. Neaflându-se
tologii: o grupă de

și sarcofadar

în alte mi-

ținute în susii, resultă

că

icânele sunt dacice, adică se ținii de mitologia naţională dacică.
Dacă făclia aprinsă saii stinsă și întârsă cu flacăra în josii însâmnă
somnulii și mortea,

atunci

ținută cu flacăra în susii -însâmnă vi6ţă
cugetămii la principele lui Pilago-

şi nemurirea

sufletului; . şi daca

ras

sufletii și nemurire, și aflămă că aceste Sai desustătore în religiunea Dacilorii, atunci e. apriatii că

despre viaţă,

mostratii
toge,

de

i

şi în mână aveaă cornă oră cantă;

târdiă în dolafe.

,

craii

.

asemene

:

puși pe vatră

,

Nici în mitologia grâcă nu se află

iii

şi may
i

aceste trei fi guri.

Grecii nu aveai Geniy,

ideia mal apropiată e în Heroes, asemenea veneraţi sub
chipul șerpelui. Preller
1. e. pag. 569. In Jliada lui Homeră şi la alți poeți grecI.nu
se află: urmă că

Grecil ai

avută Penaţi.. Încâtă

Virgiliu în Eneida

cântulă II, v. 700,

Anchises a scăpatii pe Penaţii casel sale din Troia, e
numat

o ficţiune.

qice că
Preller

1. c. pag. 678.
,
(210) La Greci deulă somnului s'a chiemat Hypnos, şi ală morți
Thanatos;
acesta a, fostii închipuită cu frumuseţea Iul Endymion sai a lui
Eros, acuşă a:

ripatii, acuși nearipată, cu o făclie ardătre sai stinsă, dar
întârsă în jos. Asemene era închipuit şi fratele săi Hypnos. I,, Preller Gr, Mith.
|. 658. Dar asu-

pra materiei acesteia, la Lessing, pag. 251. se află o periractare specială
sub titlu:
Wie. die alten den Tod gebildet, cum cer vechi şi -aă închipuitii
mârtea. Pentru
orientare, numai câte-va fiiguri :

.

i

„Î. In templulă, Junonil din Elis, pe o ladă de lemnă de: cedru, eraii
doi gemeni
pe braţulă dinel nopţi, unulă era, somnulii celă altă mOrtea;
unulii. albi ce

dormia,

altulă negru ce părea că dârme. 2. Pe unii monumentă pusă
în pala-:
țulă Albani, somnulă e representată caşi ună geniă tenerii,
proptitii-pe o fă- .

clie, întârsă cu flacăra la pământă, şi. inscripţiunea: Somno, stândă
'lângă fratele săi Mortea, asemenea cu făclia întârsă, 3 Tocmai. astii-felii
de icână se
Aarien, Mitol,

26
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ligurile sunt dacice, în numărul de triada, . ciică tote principiile se
combinaii prin trei idei, și represintă nemurirea sufletului (211).

!
Ii

:

9. Icone mitologice troiane.
,

“ Sarmisegetusa

A.

Priamos

și Achilles.

era, capitala Dacilorii,

și sub Traiani și mai

târdiă

sa numiti și Ulpia. Traiană. Pe ruinele ei se află satulii Crădişte apepe de Haţegii în comitatulii Hunedorei. Pe la an. 1823, făcându-se
fundament pentru o casă, s'aii aflati aci două, chilii cu pădimenltii

de mozaicii, ce se erediă a fi remășiţe din reședința regilorii Dacă (212).
află pe o urnă în. colegiulă Clementină din Roma. Și Lessing dice : «Ce pâte
să însemne may frumosă, stingerea vieţel, sufletului, de „câtă o făclie întorsă ?»
Aributulti somnului, e cornulă lângă figură, pentrucă nu mal suflă în elă; atributele morţii e urna,

e fluturul

în carea

se pune

cenuşa,

e cununa ce se pune

pe mortă,

ce represintă

sufletulii fără de trupă. Nu e aci loculă dea arăta,
după! Lessing din alte părţi, mai multe figuri ce represintă somnulă și mortea
dar nu se potă trece cu vederea figurile aflate în Dacia. Dr. L.F. Neugebauer,
in. Dacien, pag. 4%. Nr. 201. E ună reliefă în marmore ce represinta pe
unii călăreţii .pe

hoă,

înaintea lu ună copilă cu făclia întârsă în josă. Inscripţiunea
(La Lessing pag. 251. se aduce o: inscripțiune întregă ; Somno'
Orestilia Filia). Eu in S. aflu : Somno, iar în 1.. şi M. - numele dedicatorului
.:
Totă la Neugebauer pag. 74.Nr. 24. E unii relicii cu ună copilă și de
o parte:
cu unii genii. care în mâna stinga ține o făclie întârsă în josă, iar
în drepta.
este: S. 1; M.

unii cornulii copiei. Ac6stă figură: asemene e somnulii. Aducă numai
aminte de
românescă : Durmireal. somnulă lungă, adică murireay, decl : somnul
lungă se identifica cu mortea.
,
dicerea

„(211) Pentru materia acâsta e de interesă mare la Neig. pag. 208.
Nr. 58, p&-

tra de altară a lui Mithras qeulii de sore ală Porsiloră, primită
şi de Romani,
ca eul sârelui de la equinocţiă, adică din 21 Martiii. Pe
'acâsta între alte figuri de-a drepta stă uni copili cu făclia aprinsă ținută în susă,
de a stânga cu
făciia întinsă în josă. Acesta represinta timpulă decursă înainte
de 21 Martiă,

acela timpulă noi, adică carele începe de a învia şi însufleți
natura. Acesta de

stinga e mortea,

acela. de drâpta e viaţa. La înviare cântămiă not

stos : Din mârte la viâță!!|

-„(212) Dr. 1. F. Neugebauer,

Dacien pag. 38. Autorulă

pe la Gradişte, dar atunci mozaicul nu era întregă.
a.

la 1845

despre Chri-'

și 18£7 a fostă:
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Întro chilie de stinga spre stradă,
cuadrate
gură

și împrejurii

representa

avea, cirade,

pe Priamos

mozaiculii era de 20 de urme
ce formaii

regele Troiei,

ramulă -iconei.

O fi-

când s'a dusii la Achilles

învingătorulii

feciorului săi Hector, şi îngenunchindă a cerutii trupulă lui Hector. Altă figură era Achilles, și a treia Automedon, și
numele acestori trei inși e scrisii grecesce d'asupra capului loră. De
o parte se vedea încă și Hermes (la Romani Mercuri) carele se cunosce de pe băţuliăi săi de farmecii și aripele

sale.

Câmpulii

mozai-

cului a fostii albii; Automedon are manteua venită şi ține scutul lui
Achilles; mantelele lui Achilles și Priamos sunt sure, iară căciula frigică a acestora e galbenă-roșiă (213).
î
Pentru

a

pricepe

mai

audimii ce dice Homer
celii mai

bine

înțelesulii

icânel,

e de

lipsă

ca să

despre. întâmplarea acâsta. Hector, feciorul

plăcută ali lui Priamos,

regelui Troiei,

a cădutii în luptă,

ucisii chiar de Achilles, beliducele Grecilorăi. Zeus trămise pe Iris,
solulii deilorii, la Priamos ca să-ă spună, că va căpăta trupulii lui
Hector, dacă va duce daruri lut Achilles. Priamos aluncă își îîncarcă
carul cu daruri și plâcă. Hermes qeulii îi iese în cale, îli sfătuesce
ca să cuprindă genunchii “lui Achilles, să-lii conjure pe dei, pe tată

și pe mamă, pentru ca să-i dea trupulii lui Hector. Hermes mână
carul și conduce pe Priamos până la cortulii lui Achilles, apoi se
îndepărteză. Priamos intră în cortiă și află pe Achilles cu Automedon şi Alkymos, eroi de frunte, odihnindii după cină. Priamos se
pune în genunchi, cuprinde genunchii lui Achiles, îl rOgă 'în lacrămi, și apoi Achillesîi dă trupulă lui Hector (214).
În mozaicii Hermes n'a fostii de lipsă, pentrucă. elii 'sa îndepăr(213) Troia a fosti în Asia mică în: provincia Mysia spre Marea egce, aprâpe de ţărmure şi de insula Tenedos; adi pe ruinele Troiel e satuli Janichter,

Rottek pune.domnirea el pe la 1183. ant. Cr, Din familia lui Dardanus s'a născută ramulii lui Priamos și ală lui Aeneas. .
(214) Homeră în Iliada. Automedon Il. IX. 209. XVII. 429, 139. e soţi de
arme şi cociarulă lu! Achilles, Alkymos .să Alkymedon, 11. XVI. 197. XXIV,
408 e conducătorulii Myrmidoniloră.

Achilles e eroulă Iliadei,

centrulii epopeier

lut Homeri, care ară fi trăită pe Ia 933, ant. Cr, L. Peeller Ge. Myth. II. p. 433,
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tatii, și na
aibă numai

intrată în cortii, și dacă e-pusii, artistulitia 'pululii să
tendința, că Hermes cu băţulii a adormită. străjile, și.

scena. : se! întîmpla

sară,

pentrucă

Hermes

e şi luecfăruli

de

seră,

dar din mozaicii lipsesce Alkymos.
i

8). Paris cu îrei dine, |

“ Mozaiculă din chilia a doua arată judecata lut Paris s, numită iheocratia,

adică . judecata

de deii.

Paris carele

e eu o

căciulă

frigică

pe capii, șede, iară inaintea lui. stati dinele : Hera (Juno) îmbrăcată
în roșu, Aphrodite (Venus) în venită, Athene (Minerva) în galbeni,

şi cu seutii venăti (215).
|

Mitul e următorulii,

fostii grea,

a visatii

nința “Troia întregă.

|
Când Hekabe,

muierea regelui

că din pântecele ei a ieșită unii
Priamos, de frică, că prunculii

îi -va aduce nenorocire, la expusi.

pe muntele

Priamos

a

focii de amonăscutii,.

Paris,

Ida, ca să se prăpă-

descă, dară o ursoică la lăptatii, și apoi el a crescuti între păstori.
Deii erai adunaţi la nunta regelui Pelleus cu Thetis, dar Eris (sfada)
nefi ind chemată

s'a mâniatii, și ca să aducă sfadă între .că, a arun-

cati

de

unii mări

aură cu

inseripțiunea, :. Pinei

celei mai

fru-

mose !> Din cele - „trei dine amintite,fie-carea îlii pretindea pentru
sine, dar nici unii qeii n'a cutezatii să facă judecată, Atunci dinele
plâcă cu mărul la Paris, ca eli să le facă judecată, ; și Hera îi
promite domnia pentru Asia, Athene învingeri și gloriă, iară Aphrodite pe cea mai frumosă din lume. Paris judeci în favorea Aphro-

": (215) Neugebauer pag; 38. dice că la 1823 amândouă ' mozaice erati: întregi,
şi noroculă că la 1825 s'a făcutii desemnulii şi descrierea loră, pentrucă pe la
1845 și 1847 când a călătorit pe acolo, numai din ramunm-ă aflată câte-ceva,
Mozaiculă a fostă -de petricele de: marmoră, câte de 3/, policari de lungi, şi de

unuliide grâse, şi semănaă mozaiciloră din Pompei. Ernst Guhl şi V. Kohner în :
Das Leben der Rămer pag. 565 descrie istoria desvoltăril artei de . mozaici
numită la Romani <pavimentum musicum>. Din' mozaicele grecesci puține s'a
aflată, “dar cele din: Pompei,

„chiar bătaia, bătaia

arată o

lul Alexandru

artă torte mare,.

celă mare

cu

Darii

cu icâne ce

represintă

la Issos,

(Din pavi-

mentii e : pămtntă), E scosi din locă şi aQI e păstratii în muzeulă din Neapole.
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ditei, și acâsta îi dă pe Ilelena,
răpesce

pe Helena,

supra Troiei.

Hera

muierea lui Menelaos. Paris atunci

și dă causa r&sboiului asupra lui Priamos

și Athene

Grecilorii.

trecă

în partea lui

și a-

Menalaos

i

şi a

i

C). Taurulii

Apis,

In Dacia, și anume în Arâălăla 'Turda, sa aflată unii reliefii lu“Gratii forte răi, și representa uni tauri, cu inscripțiunea - grecă,:
ATII (Apis) (216). La an. 1767 intră Alba-Iulia şi Partoș sa aflatii unii mozaici,

pe care

era formati

unii boii din petrii

negre

şi albe. 'Totii aci la an. 1782 s'a aflată unii „mozaici, ce s'a ţinutiă
de unii edificii, de 900 de urme patrate, și în ' mozaici era formatii : ună boii, ) bustă (ieonă până la -peptii) și unii călăreţi (217).
“ Pentri ca. să cunâscemii cultulii taurului Apis, trebue: să ne în.
torcemii iarăși la Egipetii. Schiva deuli indiană a "fostă consideratii
cași creatorii și producătorii,

și elii în Egintă

se arda. sub numele

Osiris și Ysiris (218). Caşi Schiva, Și Osiris pe, monumentele egiptiene e făcutii adese-oră cu capii de boii, sait de taurii. “Schiva | căJirește

pe

taurul

“Bakis ai lui

Dherma,

pentruce

și în

Egipetiă, taurii Apis şi

Osiris deveniră

sânți. Apis: a fostii unii tauri de Ora"clu, și sciindiit că Dherma îns6mnă : dreptii, lege, Schiva cași tură

simpolisăzt pe legislatoruli,'

pentru

că legea a fosti publicată

prin

preoţi cași unii oraclu alii deităţii. Apis a fostii de col6re negră și

cu stea albă în frunte.
Riuli

Ganges,

|

după “mită,

Apis s'a consideratii,

ca

"tori. Astii-feli
nu putem
(216)

|

Dr, 1. F.. Neugebauer

isvoresee din

simbolulă

Nilului (rii în

mai multi dubita
: Dacien

gura, unei

vaci, iară

Egipetii) crescă-

asupra originil indice

pag. 209. Nr. 63.

După

M. 1. Ackner:

Die răm. Inschriften in Dacien p. 142, acestă reliefă s'ară afla adI în posesiunea

conteser Rhedai.

i

(217) Neugebauer p. 165, Ne. 340 şi 1.

îi:

(218) Osiris și Ysiris se deduce din cuvântul

sanscrită swar sau sur, ce

sâmnă a lumina, a străluci, F. Nork Pop. Myth. S. p. ua

în-
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Oe

a lui. Apis,

a

pentrucă

în sanserita apa însemnă. apă, și taurul
Apis e aci simbolul - apei, cași a eleme
ntului feuctuătoră. In acâstă

calitate

aflămi pe Schiva că e bărbatul (ine
Ganga (viulii Ganges) și pe Osiris, personifi icaţiunea Nilul
ui (219).
De cultulii lui Osiris și Apis nu aflămii urmă
nici în mitologia
gr6că nici romana; în Dacia numai o! inser
ipțiune: grâcă despre

Apis.

De aci consecuezii,

din Egipetii,

așa și Apis,

ciloră ; şi încât ideea

că

precum

și în urmare

mitologică

Zamolxis „Și-a. irasit originea
s'a ținută de religiunea Da-

e în legătură

cu „apa, Apis

din Da-

cia s'a, putută. refera la riulii Mureșii.
+, Resultatulă, Sub icâna A și C inseripţiu
nile sunt grecesci. La
'Tracă, „ Macedoneni, și Daci, și inseripţiu
nile de pe monete erai
grecesci.

Cultura

Greco- tracă a sirăbătutii în Dacia

și respective sa

adusi prin Geţii și Dacii veniți din “Traci
a. Romanii nu s'aii îndatinatii, Și cu atâta mai puţini în timp
ul împăraţiloriă, de a pune
inseripțiuni grecesci, deci și aceste arată
epoca dacică.
„Scenele

din

din iconele

o epocă

cu

A și B sunt

din mitologia myso-elină, adecă
mulţi ani înainte de Christos ; în
Gre-

1000 și mai

„ia. mare (Iialia de jos) - se allă
„cone mitologice
Manii.

grecesci,

la începutii

ai

inseripțiuni

pentrucă

primită

locuiaii

multe

multe

grecesci, și i-

Greci pe acolo,

din cultura

și Ro-

grecâscă,

darn
cucerirea Daciei, Romanii să fiă avutii
prcdilecțiane
„cătră, mitologia vechiă clină, și anum
e că mosaicele A și B sunt
din timpul de după cucerire, cu
atâta mai puţinii, cu câtii unii
archeologi presupunii că mosaicele
A și B fură. chiar în palatul
regescă ali Dacilorii.
|
credii

că după

Incât se dice (Neugebauer p. 38) că mosaiculii
din Sarmisegetusa

semăna

celui din Pompei,

nu

urmeză

manilorii, căcă p. e, mosaiculii
'Issos, nu a fostii idee romană,
"natii în Egipetă,

din Pompei

Vespasianu

să fiă făcută

pe

timpulii Ro-

ce represintă (B. nota) bălaia dela
ci Elena: fata lui Timon Va desem-

a adusă

ie6na

e copiă (220); dară arta

la Roma,

de a

face

(219) F. Nork Pop. Mith. X. p. 39—4
1,
(220) Ernst Guhl și W. Kohner. pag. 566.

și mosaiculă

mosaicii a pututiă
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Wovovaovooyi

fi Iţită. prin

artiști şi măiestrii de multe

semene;

și mosaiculii

Romani,

pentrucă

din Sarmisagetusa

naționaţităţi și totuşi să
a pututii îi făcută chiai 'de

din istoria răsboiului primii cu Decebalii scimii

că

la acesta trecuseră mai mulți artiști și măiestri Romani,
- Aflimă

însă: și aceea,

era 'Troia,
miti,
arată,

în prânzătorulii

cc represinla

gunoiulii

că în 'oraşulii
regelui Sosos,

rămășițele

-

Pergamos' din Mysia

a fostii unii mosaicii renu-

de mâncără cădute

de pe

masă, şi

ce se vedea prin chiliă: împră ăștiatii și ne măturatii.

că

arta

mosaicului

unde

într'unii. timpii

Acesta

pr6 vechiii a fostii des-

voltată încă lu Mysi în Asia, dela cari se dicii purceqători şi Moesiă
din Moesia (Sorvia Bulgaria) şi astă- felii atistulti mosaieului 'din

Sarmisagolusa a pututii fi din școla acesta,

pri

i !

|
EAI

II. MITOLOGIA SPECIALĂ ROMANĂ IN DACIA.
.*

De: când

ÎN

Dacia

a

.

a deveniti

ăi

ae

al

provincii. romană. (105 d. Cr), de a:

tuncă a. străbătută și cultulii deilorii romani în Dacia, şi oficiosii s'a
susținutiă cel puţinii până la Aurelianii împăratulii (270—275 d. Cr.),
carele apoi și-a 'retrasii legiunile din Dacia.:

|

"

Cumcă eultuli romanii până la Aurelianii s'a susținutii şi oficiosii;
dovedescii inscri ipțiunile romane din Dacia, pentrucă în aceste se
află amintite o mulţime de deităţi romane din Italia, salii, și 'din altă
parte a „imperiului

romanii,

marie. Cultul acesta,
“şi-după

275

creștinismii,

d. Ce.

ba, și câte-vă deităţi speciale

daco-ro-

învădăeinatii în Dacia . aprope în '200 de ani,

a rămasii

la poporulii

în - mituri, în tradiţiuni

romanii

chiar

pe lângă

şi în povesti 'populare,:“și 's'a

susținutii și până aqi, precum voiii arăta în tomulii alii- treile, ce va
tracta despre sărbătorile și datinele păgâne româriesci, de ai,
tomulii

alii patrulea,

daco-romană de aqi.

în care

se voră

și în

arăta eleinehie de miiologia

-.

PE

Voiii înșira aci numele și epitetele . deităţiloră aflate înn înseripțiunile Daciei, numai ca să se constateze. esistența lori; "mitologia, des-
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pre

ele.în partea

mai

mare

e tratată

în

tomulă

poti, estinde materialul ca să le tractezii
de noi.
- Voiii începe cu

acesta și nu-mi

cei 12 dei mari romani, Jupiter,
Juno,

|
Minerva,

Apollo, Diana, Mars, Mercurius, Venus
, Vesta, Ceres, Neptunus și
Vulcanus,: voi, continua cu aceia, cari
se. mai află dela Romani, și
voiă, încheia cu deii speciali daco-rom
ani. .
A. Cei doispredece

dei mari,

1. Jupiter,
„Jupiter, numaă cu; numele acesta, și în
dedicațiune Jovi (în dativă) mai arareori se află, de regulă cu
uni predicatii saă epitetiă,
mai de multe ori Jupiter Optimus Maximus,
și adeseori pe lângă
aceste epitete, și altele.
|
Jupiter (1). Jupiter Optimus Maximus (2). Jupit
er Cernenus (3). 1.

Custos (4). Jupiter fulgerător și divus fulguralis (5).
1. Inventor (6):

I. Monitor, conservatorque (7) L. O. M. Aeter
nus (8). L. 0. M..Comogenorum aeternus, și deus „Comogenorum (9).
1. Op. M. Consery

pi

(1) Tote le-ami culesă din “inseripțiunile publicate
de Dr. 1, F. Neugebauer
in -Dacien etc. Kronstadt 1851. May târgiii am dată
şi de M. 1. Ackner, Die romischen Inschriften in Dacien, Viena '1865, carele
are unii indice câtă de completă. Ier. colea am folositi și pe Vass Iozsef,
Erdâly a Romaiak alatt, Ko-

lozsvâr 1863. Neug. p. 141. Ne. 117,

(2) Neug. p. 80. 83, 85. 129, 141, 149, 150, 152. ete. Ackner Nr.
19. 53, ete
"(8)

Tim.

Ciperii,

Nr. 623, in tabule

Archiv.

pag. 769,

cerate.A fosti

Magister

colegii

Jovis

colonia Zernensium,

şi Tsernennsium, Tiernensium, ce ne aduce aminte

hadia, Orşova,
|
„= (4) Neug. p. 19. Nr. 4, Ackner Nr. Gl.

cernen.

de riul Cerna de lângă Me-

(6) AcknerNe, 761. Ne. 312,
(6) Meug. p. 18. Ne. 2,
(7) Neug. p. 129. Nr. 27,

"

(8) Neug. p. 58. Nr, 41 şi 59. Ne. 46, Ackner Ne, 222, 304. 305,
-(9) Ackner, Nr, 555, şi Nr, 558, -

Ackner

scrisă şi Diernensium.

*
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vator (10). 1.. 0. M. defensor (11). 1. O. M. Dolichenus (12). L.0.M.

Heliopolitanus (13). 1. Maximus (14). 1. 0. M. paternus (15). 'L. 0: NM.
Prusenus (16). 1. 0.. M. Servator (17). 1. 0. M. Stator (18) şi. numai
I. Stator (19). [. O; M. Tavianus (20). 1. 0.:M.: Victor 1). L 0.M.
Summus 'exuperantissimus (92).
iti
an
Din aceste

epitete n6uă

și aflate numai

în Dacia. sunt : Cernenus,

Prusenus și Tavianus.
Jupiter totii în o inscripţiune -se aflăși cu alte deități :: Jupiter
Custos și Quirinus Salvator (23). I. inventor. cu Dis Pater, Terra Ma-

ter (24). I. Stator cu Hercules Victor (25). 1. 0. M. dis et deabus (26).
1. O. M. ceterisque dis (27). [..0. ML. ceterisque. dis et deabus (28).
L. 0. N. ceterisque dis consentibus (29). 1. O. M. ceterisque dis, dea-

(10) Neug. p. 129. Nr. 28, pag. 134. Ne. 59,: Ackner Nr,309.
|

(11) Neug. p. 122

sor et tutator,

;.. i!

Nr.. 1. are, defensor get vetator.- Ackner Nr.-83£. are

defen-

(12) Ackner Nr, 12. 556. 858. 829. Neug. p. 73. Ne. 7. p. 183. Ne. pi
(13) Neug. p. 53. Nr. 2. Ackner Nr. 223. 324.
(14) Neug. p. 142. Nr. 196.
(15) Neug. p. 283. Nr. 6.

NI

(16) Neug. p. 225. Nr. 13. Tim, Cip. Archivă p. 372, ..
(17) Neug.

p" 139. Nr. 97.

Dea

'

(18) Neug. p. 142

Nr. 122. pag. 207. Nr. 51.
(19) Neug. p. 127. Nr, 16. p. 143, Nr, 129.
Mă
a
(20) Neue. p. 136, Nr. 72.p. 223. Nr, 1. Ackner.Nr. 726,
A

ca

(21) Neug. p. 284. Nr. 7.

(22) Neug. p. 141. Nr. 119.
(23) Ackner

Nr, 1. La

ARE

Neug. p. 19. Nr. 4. Quintus

sunuta.

De

i
Sarata,

(et

Neu. p. 18, Nr, 2. p.19. Ni. 8, Pa
:
(25) Neug. p. 143. Nr. 119. După Franke pag. 169, Traiană a

dedicare. Jovi Statori Herculi Victori,

(26) Neug. p. 162. Nr, 275,

ec

(27) Neug. p. 140. Nr. 111.
(28) Neug. p, 137. Nr. 76. p. 150, Nr 188,

(29) Neue. p. 194. Nr,2.

Quintus

e

Dc

|
ca

pi

pa
făcută întâia
:

a
ci

a
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San

busque immorialibus (30)... 0. M. et:dis deabusque et genio loci
8.
I.. 0. M.'et consensu deorum dearumque pro salute
- imperii romani (32). 1. O. M .eâterisque. dis deabusque immortalibus
et Da-

ciae (33)..L.. 0. M. et 'dis 'penatibus (54), l. 0.. M. Homulo
Marti anaxlatori (85).
EN

parenti,

II

2, Juno.

+ Juno: singură - şi fără epitetii (36). Juno

Regina forte de“ multe-

ori (37). 1.:0. NM. și Juno regina (38). “Juno “ regina,
Populonia,
Patriae (39). Ca Populonia, a -avutii grija ca să
crescă

în. Dacia, : și - tot-de- odată a. fostii

dină

adecă patrona

Daciei, ii.

Dea

populaţiunea

patrică

a

3. Minerva.

Minerva

singură (40). Minerva Jovis consiliorum particeps
(41).
Minervae et Mercurio dis tutelaribus (42). M. Augusta
(43). Minerva

Sancta (44).

(30) Neug. p. 148. Nr. 172

(31) Neug. p. 159, Nr..252. pag. 283. Nr, 5,

(32) Neug. p. 127. Nr. 11,

(33) Neug. p. 125. Nr, 5,

(34) Neug. p. 126. Nr. 10.
(35) Neug. p. 19, Nr. 3. La

pag. 115. Nr.

5.ce:l. 0.N. Dei Nso. Se vede a

fi o qeitate, dar inscripțiunea d6ră e necompleclă,

(36)
(37)
(38)
(39)
(40)

doră : Ensi, fiinţă.

Neug. p. 285, Nr, U.
ăi
Ackner N-ril 53. 60, 226. 321. 322, 323, ete. unele
sunt scose din Neug.
Neug. p. 53. Nr. 5. p. 138. Nr. 88, p. 126, Nr. 6,
Ackner Nr. 331. Transilvania, Beiblatt des Siebenbiirgens
£Bote 1861. Nr. îi.
Neug. p. 130. Nr. 33. p. 152. Nr, 204.

(41) Transilvania Beiblatt des Sieb. Bot. 1861. Nr. 9. şi
il. insciipțiunea e din
2 Maiă 189. q. Cr, ea e dară părtaşă la consiliele lui
Jupiter. Ackner Nr. 335.
(42) Neug. p. 88, Nr. 1,

(43) Neug. p. 142. Nr, 124. pag. "185: Nr 65,
(44) Neug. p. 130. Nr, 33,

.

4

<
|. 0. M. Juno

regina,

Trinitatea, et

Minerva(45) dar cu trinitatea laolaltă s'a

chiămatiă și alle qeităţi: et omnibus diis immortalibus (46). Aesculapius Dominus (7). Terra Matei (48). Aceste 3 deităţi, hupiter, Juno
și Minerva încă
avură

templu

mijlocii,

eraii

și

Minerva,

de

și în alia

comună,
drâpta

formati

dar fiecare

Miner va,

și de

trinitatea': „romană, Și în Roma
deitate” avea cella sa, Jupiter în
stînga,” Jan (49). “Aceste deităţă

politice și representaii statulii
e spiritul,

Juno

romanii (50), iară

e materia, Și „Jupiter
-5,

Apollo.:...

în cultă

e făcătorulii.

|

Pet

Apoilo (51). - Apollo - deus (52). Numen Apollinis:(53).- Apolio'. Augustus (54).

A.

Grannus

(55),

A.

praestantissimus, (56). A. „ Py-

(45) Neug. p. 195. Nr. 3. pag, 127, Nr. 12. pag. 133, Nr, 55, p. 226. Ne. 17,
Transilvania Boilati

des Sich. Bot.

nile la Alba lulia.

a

(48) Neug. p. 50. Nr. 1,

„ (47) Neug.

1861. 9. 11. arată cum se aflară inseripțiu-

Ă

N

A

a

p. 261. Nr. 2.

|

(48) Ackner Nr, 53.

_

|

a

Ia

N

A

(49) Tertuliană ad Nat, N. 12: Varro, antiguisăimos deos Joveiem; Junonem. et
refert, Pliniu Iist. lib. 1V. cap. 53. Jovem, Junoner, Mincrvarn, „praesidesque imperii deos.
Aaa
a

Minervam

(50) L. Preller R. Myth. p 98,

(51) Ackner Nr. 640. 641.944,
a
(52) Neug. pag. 147. Nr. 163, Ex! jussu i dei polis,

e
i

(53) Neug. p. 145, Nr. 142,

(6%

i

Ackner Nr. 200.

(55) Neug. p. 89. Nr, 4

p. 284, Ne. 17. Adolph Bachrieister,

Keltische Briefe

pag. 88. dice că Granns la Celţi a fostă unii epitelăi” 'ală' lui Apollo. Dio Cassius lib 77. c. 15, Nam neque Apollo Grannus, neque- Aesculăpius ete: M.Velserus pag. 406.
certum

în esplicațiunea lui Dio

videtur, originem apud

"gris inscriptiones repertae
legătură cu riul Gramna,

Germanos,

Cassiu.

Mukâtori

Celtasque

pag..22..Nr. 2:.

querendam;!

în quorum

a-

sunt. Lazis in: Analecte de Rep." Rom. îl aduce în
Gran din Ungaria.

(36) Neug. p. 138, Nr. 246,

e

i

LA

i ti ta i)
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thius (57). Apollo în societate

cu Deus
mi

bonus

lait

ape

cu Diana,

Aesculapius și Hygca (58),

Phosphorus (59), și cu Sirona (60).

ste

pn

a

6.

Diana,

i

i

c, „Diana, Augusta (61). Diana Dea (62). Diana Leta (63). De Diana se
finit nimfele, dar cele. de, categoria nimfelorii și prește totii ale dineloriă

le voii înșira în altă Jocii, „Diana Lucifera. (64). D. Melifi ica (65) D.

Rezina (o) Diana Sancta67

Dianae Șacrum (68).. D. cu Apollo-

"qi Mars.

Mars

amicus

et consentieiis (71). -M.

Augustus (72).

NM. auxilia-

tor (73). M. „Conservator (74). .M. „deuss (0), „M.. Pater.(76). A a-

“(67 Neuţ, p' 145 Ne,

| 7

(58) Neug,. „p. 149. Nr. 186,
„-(69) Neug. p.. 145. „Nr, 150,

(60) Neug. p. 89.1.
(61) Neig. p. 143. Nr. 128, p. 193. Nr.1.

(62) Neig. p. 143, Nr, 132: p. 146. Nr. 157.
|
(63) Neig. p. 114. Nr. 3. Ackner Nr, 835, dice că e saii Letaia; Sati, letalis (de
„m6rte). Dela Lethe rîul lumit de josă ? sai Letaia, „uitătăre, iară dela Lethe.

(64) Neig.' p. 269, Nr, 9.

(65) Neie. p. 140. Ne. 109.

LEA

(66) Neig. p. 136 Nr. 69:
(67) Neig.p. 30, Nr. 61. pag. 56. Nr. 29.
(68) Neig. p. 140. Nr, 102. pag. 152, Nr. 2 . pag. 160, Ne. 26%,
(69) Neig. p. 149. Nr. 186,
(70) Neig. pag. 155. Nr. 230. S'a aflată statua de. marmore a Dianei cu ună
cerhă lângă, arbore (p. 166, Nr, 345) şi ună _reliefă, unde D. are arcu în mâna
“sitogă. (p. 166, Nr.. 347), astă-felă „caşi 'vânătârea în pădure. |
„+,

(71) Neig. p. 202, Nr..11..

(72) Neig. p. 21. Nr. 12, (73) Neig.p.. 19, Nr.3.

74) Neig. p..,205, Nr. 37. p. 189, Nr. 35. .
(75) Ackner Nr. 794. 807,
(76) Neig. p. 183. Nr, 4.

HA
vutii dedicaţiuni și ati alţii dei laolaltă : M. și Victoria (77). M. Pater conservator ct Victoria (78). 1. O. NM. și Mars (79). [. O. M. Romulus parens, et M. auxiliator (80). |
8. Mercurius.. a

Mercurius (81).. Deus. Mercurius (82).. . Augustus 6) N, conservator (84). N. Consentiens (85). In legătură cu Minerva, : Mercurio

et Minervae dis wtelaribus (66).

|

9, Venus.

Venus augusta (87). Venus Victrix (88), apoi Hercules și Venus (89).
10.
.

„Despre

-

„Cereri

Ceres, pt

Augzastae

tt

Sacenna 00.
-

i

:

Ceres numai o inscripțiune, dar sunt şii despre alte deităiţi

de pămentă şi de agri, și-acele se vorii.. înșira la: ocultă, Jorii.

a

i. Vesta, 2. Neptuniă, 13, Vuleaui Dă
.

Nici despre

aceste sunt

dai

inscripțiuni; despre

deităţile

de cerculii cultului lorii se va arăta mai în „josii...

-

ile

„pt

ce se țină

PE
ip

(77)

Neig.

(78) Neig.
- (79) Neig.

pa
p Bi 137, Nr. 77. i
P189. Ne

sai

ta

e

PI NE

(80) Neig. p. 19. Nr. 3.

-

(81) Neig. p. 236, Nr,. 15. p. 285. Nr 10.

(82) Neig. p. 162. Nr, 277.

(83) Neig. p. 23. Nr, 18. pag. 37. Nr..107...:

(84) Neig p p. 167. Nr, 3.

e

Nr 08.

i

-

a

i,

Mi

a

(65) Neig. pp. 202. Nr 12,
n
(86) Neig. p 88. Nr. 1. p. 158. Nr. 250,
a
(57) Neig. pag. 144. Nr. 135. şi pag. 160. Nr. 299,

:

e

(88) Neig. p. 153. Nr. 212,
Ta
(89) Neig. p. 10. Nr, 1-a

(90) Noig. p. 224. Nr, 6,

„ri

a
ii
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ae
„ti Be Deităţile

ce se ţinii

de

cerenlă

cultului

deilori

mari.

1. De ale lui Jupiter.
a) Sol (sâre) după cultulă celă mai vechi
minti

la Cultuli

din Italia. Vomii rea-

noii persicăi.

3) Dina lucifera (4). Și Diana” cași dină de
lună a avută acestiă

predicatii.

Se

țină de cultul lui Jupiter,

cași deulii cerului.

c) Fides (2) qeitate pentru ideia dreptului.
2, De

culturii

iu Mars,

““Quirină
tru salutea,
Victoria e
ria Augusta

a fosti predicatul luă Marie, “Quizinus” Salva
tor (3) penlui Traiană. Romulus Parens, lângă Mars
auxiliator (4).
qeitate de răsboiii, astfel „de cerculă lui
Marte. Vieto(5). V. Bona (6). Marti et Victoriae (7).
Vietoriae Antonini” Augusti (8), în legătură cu: Spes, Virtus
, “Victoria (9) și Vietoria et' Concordia (10). Victoria și geniulii
“colegiului (11): Virtus
încă € qeitate de cultulii „luă +Marte,, se „înțel
ege virtutea militară.
Pugia, carea ajută a fuşi din Muptă (2).
ij

î

Ni)

,

î:

Di

.

(1) Neig. p. 128. Ne 30; şi 22,
(2) Neig. p. 152, Ne. 203. Cicero de ofție. 1.7,
s. e. dictorum

|
fundamentum justitiae fides,

conventorumque constantia et veritas,
"(3) Neig. p. 19 Nr. 4 respective Ackner Nr. Gl,

(4) Neig. p. 19. Nr. 3. O inscripţiune pe

Aspice Romule

(5) Neig.
Nr. 237.
(6) Neig.
(7) Neig.
(8) Neig.
(9) Neig.
(10) Neig.
(11) Neig.
(12) Vass

pater |

p. 12. Nr, 7,

-

capulă punţii lut Traiani

începe:

p. 19. Nr. :7.p. 9, Nr. 1 p. îti. Nr. 118. p. 157
.
p. 183 Nr. 4. Marti patri conservatori et, V. bonae. Pe 205.
37,
p. 137. Nr. 77.
.
p. 125. 3. Se mal află și pentru alt domnitor =
p. 71. Nr. 1.
aa
!
p. 295. Nr, 2. :. :
p. 67. Nr. 1.
Iozset p. 132. Cu provocare la Ant. Bartalis pag. 39,

DOS 45 SU
Mars

cași dei

de pădure

se represintă prin Silvani.

" Silvanus (13). Silvano sacrum (14). Silvano
Sancto (15). Deo Silvano (16). Silvano Domestico (17). Deo Silvano
domestico (18). Deo
Silvano Silvestri (19). Silvano Silv estri et Dianac
(20). Silvânus Augustus (21).
Ş

3. De cultulii qînoi Ceres,

Liber

Pater (92)

(Bachus) Liber. Pater . și, Libera 63). Numini

Bacho (24).
Magna deum Mater (25). 'Terra Mater (%6)
Cu alte deităţi : 1 0.
M. Iuno Regina, Minerva, “Terra mater (27).
Jupiter inventor, Dis
Pater, Terra Mater (28). Diti et Tevra
e Matri (29), Diis, Deabus

Daciarum e Terrae Matri (30). “Evona 30 îngrij
itorea, de „ereseerea

cailoriă.

(13) Neig. p. 53. Nr. 6. p. 66. Nr. 2. p. 161. Nr.
272 şi 274,

(14) Neig. pag. 201. 8. p. 174, 10. p 160. 267.
E
Nr. 3,
Si
|
a
a
(16) Neig. p.:79 Nr. 1. p. 119. Nr. 30, p. 133, Nr, 2.
titi
(17) Neig. p. 55. Nr. 15. p. 82. Nr, 6. p. 145, Ne. 143, p.
153. Nr. 211.
(18) Neig. p. 174. Nr. 8. p. 180. Nr. 4,
PR

ă (15) Neig. p „289.

(19) Neig. p. 137. Nr. 79. p. 152, Nr. 202,

Ra

(20) Neig. p. 155. Nr. 230. Aci Diana iară
e caşi dină de venală
(21) Ackner Nr. 421,

(22) Neig. p. 15, 57. Nr. 39, p. 132. Nr. n
Ackner

Nrii 43. 907. 949.

în “pădure

p. 180. Ne. 254.4 pag. 206. Ne. ua.

(23) Neig. p. 144. Nr. 133. p. 154. Nr. 223, p. 175. Nr.
16, Ackner Ne. 388.
(24) Neig. p. 161. Nr. 268. p. 143 Nr, 132.
|
(25) Neig. p. 150. Nr. 187. p. 152. Nr. 206, p. 285, Ne.
2,

(26) Neig. p. 37, Nr. 33. p, 132. Nr. 46, p. 285. N. 1

(27) Ackner Nr. 53.

|

(28) Neig. p. 18. Nr. 2.
(29) Neig. p. 205. Nr, 34.
(30) Ackner Nr. 431,

(31) Ackner Nr. 946,

Ma

|
IN

e

,
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mot

ua

d De cultulii. lumil de Josil, -

'Diti palri, “Terrace “Tpatri (39). Dit, “Terrace mairi (53). Pitis ze1
gia și Ditis Regina (34 ). Manes dii (3: 5), Manes Sacri (86). Lar castus (37). Lar vialis (38). Lar municipii (39). Furiae Daciae (40).
5. De cultulii Vestei.

în Vesta e dina focului și a velrei. “Penaţii sunt din cerculit cultului
„IL. 0. M. et penatibus, diisSE)
.
di:

i

pa

tii

Ge

d

ia

.

i

ii

De cultulii lut ventani

“ Nebunii e qeulă. apelorii. la

Mehadia

sa anatii inscripțiunea :

Hereuli, Gienio loci, fonlibus calidis (42) (îsvorelorii calde). "Toti

a:

colo : Diis et numinibus aquarum (43).
Cc. Semideii,

Semiqeii și eroii sunt a d6ua clasă după mitologia veche romană.
"Mai

târqiă, în cultul

împăraţiloră,

aci ai intrati și numinii

sai

deităţile personale ale lori, sai aii. fostii asemeni unorii (ei.
..

-

'

a

p.
.

De

n
fi

ai
Ei
..

(32) Neig. p. 18.
(33) p. 205, Nr. 36.

“"(34) p. 108, Ne. 1.
N) Neig. p. 112. Nr. 3. „p 282, Nr. 2 şi. multime,
.
! (36) Neig. p. 202. Nr. 13. pag. 162. Nr. 261. Diis manibus, aoternae e duieti,
et perpetuae sicuritati.

(37) Neig. p. 108. Nr, 1.
(38) Neig p. 136. Nr. 71.
(89) Neig. p. 152. Nr. 205. Ackner Ne, 139,
(40) Neig.

p.

224. Nr. 8.1.0.

“ spes pacis etc. Ackner Nr. 726.
(41) Neig. p. 126, 10,
(42) Neig. p, 11. Nr, 10,
(43) Neig. p. 10. Nr. 5,

|

.

M. Taviano. “Quamnquam “furiis

Dacine

nulla
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1. Jereules,

Hercules (1). Hercules

augustus (2). FH. conservator (3).

IL. con-

Tiserv. Augustorum (4). H. deus (5). II. invictus (6). H. invictus
imperabiscanus (7), și H. Tibiscanus (8). H.: invictus protector
Jupiter
toris (9). H. salutifer (10). H. sanclus (11). Cu alte qeităţi :
, Terra
Stator, H. Victor (12). Hercules și Venus (13). Silvanus

|

Mater, Fercules (14).
Aci e de interesii : Hercules conservator

domus

Ulpiorum (15) a

chipul lui Herfamiliei lui "Traiani. Traiani a fostii veneratii sub
şi în forma
cules, și poporele Daciei i-ai rădicatii astii-felii de statuă,
şi pe moieacesta se află Traiani şi pe monede bătute de senatii

dele coloniei romane din Viminaţiu (16).

(1) Ne i. p. 41 Nr. 10. p. 144. Nr. 36. Ackner 214,
(2) Neig. p. 10. Nr. 6. p. 57. Nr. 32. p. 175, Nr, 18. Ackner 564.
(3) Neig. p. 257. Nr. 1.
(4) Neig. p. 10. Nr.

(5) Neig. p. 19. Nr. 5. p. 258. Nr. 4
(6) Neig. p. 10. Nr.2. p. 11. Nr, 8. p. 56. Nr. 55. p. 106. Nr.5.p.
Nr. 101. p. 204. Nr. 23,
(7) Neig. p. 1î. Nr. 9.

|

aaa

a

(8) Neig. p. 12. Nr. 15.
(9) Neig. p. 106. Nr. 5.

139.

(10) Neig. p. 12. Nr. 22. p. 284. Nr. 9.
(11) Neig. p. 10. Nr. 3. p. 14

Nr. 771.

Nr. Î. Ackner

fonţile calde.
(12) Neig. p. 143. Nr. 129, încă cua geniul locului şi
(13) -Neig. p. 10. Nr. 1.

(14) Neig. p. 139. Nr. 101. p. 148. Nr. 173. Ackner Nr. 214.
p. 169.
(15) Gruter p. 45. Nr. 10. Dr. H. Franke: Gesch. “Trajans
(16) Schwartzius in

prolog ad Pancg.

Forte

Plinii

tanquam Herculem suum, qui gloriam saeculi, imperiique
huiusmodi

Romani,

itaque

statuam honoris eius dicarunt.

Marien. Mitol, I,

|

Traiani

amplificaret venerati
”

27

48
>, Castor şi Pollux.
"Cast et-Poll'(17), adecă Castori et Polluei 'divis Iovis opt: M. filiis. Castoribus Augustis (18).
8,

Numen

după

mitologia

Numeu,

veche

romană

atâta e, câtiii get, dar

în

cultulii împărațilorii numen s'a înțelesii cași deii personalii (19).
Numini Augusti (20). Numinibus Augustorum (21). Numini et providentiae. Augustorum 92). Ba Și municipiulu a avută numen, —
sacerdos numinis municipii (23) și alți qei (24).
4, Romă. |

Roma

aeterna (25) cași qină. Unii procuratorii de ală împăratului, reinturnândă in Dacia dedică : Fortunae reduci, lari viali, și
Romae aeternae.
D. Dei

de

sârte şi de vicţă.

.

1. De s6rte.

Urzitore. Pareae (1).
|
|
12, Genii (îngeri “apărători). (ienius- Canabensium (2). G. Cen-

a)
o

=
2
-

p.

se

Mytb.

»

(19) E. Preller Râm.

e
9

(17) Neig. p. 26. Nr. 36.
(18) Neig. p. 174. Nr. (41.
(20) Neig. p. 223, Nr. 3.
(21)

Neig.

p. 143.

Nr.

182,

|

e

(22) Neig. p. 52. Nr. 69, pag. 74. Nr. 16. pag. 237. Nr. 1.
(23) Neig.

p. 136. Nr..70.-

(24) Neig. p, 89. Nr. 3. p, 89, Nr. 6. p. 41. Nr. 114, etc. . Aesculapii, Hyaia, Bachă,
;.
a.

425) Ackner,p. 90. Nr, 427,
|
(2) Neia. p.:108. Nr, 1. Acesta e din Nicopoli

dearum, quae gloo parearum
(2) Neig, „p. 131. Nr. 38,

|
în Mesia

|
..,

revoluta cuncta gubernant etc.

|

|

, Solventem

fila

419

turiac (3). G. colegii fabrorum și . fabrum
(4). G. collegii Vicioriae (5). Genius comersii (6).
.
Di

Genius Daciarum (7). G. imperatoris
(8). G. legionis'(9). Genius loci (10). G. ordinis (11). G. pagi (12).
G. practorii (13). G. scholac ordinatorum (14). G. seholae B.
B. Subocensium (15).
3. Noroculii. Fortuna (16)..F. Augusta
(17). F. Augusta sacra (18). F. supera augusta (19). F.
bona - domestica (20). FE.
magna (21). F. omni potenti Augustae (22).
F. publica (23). F. Redux. (24). F. Secunda (25). F. Augustorum
(26).
&. Nemesis. Nemesis Augusta (27). Dea
Nemesis (28). Nemesis

(3) Neig. p. 131. Ne, 39,
(4) Neig. p. 47. Nr. 4,

(5) Neig. p. 67. Ne. 1.

(6) Neig. p. 56. Nr. 24.
(7) Neig. p. 123. Nr, 20, p. 127, Nr,
14

(8) Neig. p. 126. Nr. 8. p. 155. Nr. 228,

(9) Neig. p. 129, Ne. 24 p. 147, Ne..167.

(10) Neig. p. 10. Nr. 7. p. 139. Nr, 94, Ackne
r Nr. 799,

(11) Neig.p. 134. Nr, 64.
(12) Ackner Nr. 88.

:

(13) Neig. p. 56. Nr. 24. p. 129. Ne. 29.
(14) Ackner Nr. 786.
Ackner Nr. 667. B.B.

(15)

arekorum. Neig. p. 207. Nr. 32,

i

|
|
A
prin : Beneficiorum , ballistrariorum, bi-

esplică

ae

(16) Neig. p. 56. Nr. 31. p, 106. Ne. 7
|
.
(17) Neig. p. 174. Nr. 2; p.:224. Nr. 4. Ackner : Nr. 430.
431,

(18) Neiz p. 131. Nr, 38

(19) Neig. p. 156. Nr. 134

cc

a

Ea

(20) Neig. p. 140. Nr, 103,
(21) Neig. p p. 139. Ne, 54.
(22) Neig. p. p. 3l. Nr. 63.
(23) Neig. p

151. Nr. 195,

|

o

(24) Neig p.p 145. Nr. 146, p, 129. Ne. 23, p. 186. Nr. 71. Ackner Nr.
776. 777,
25) Neig. p.p 36. Nr, 97,
Dai
(26) Neig.

78. Nr. 1.

|

”

(27) Neig. p. 67. Nr. 3. p. 173. Nr. 2, Ackner p. 369.

i

(28) Neig. p. 131, Nr, 10. p. 134, Nr, 4, p. 207. Nr. 49. p. 237. Nr.

ner Nr. 5 și 765, Neig. p. 202. Nr. 13. D, N. es. sacris manibus,

|
15. Acke
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exaudientissima (29). Dea - Nemesis, Sive' Foituna (30). Nemesis
Regina, și Dea N. Regina (31). In forma a patra 0 vedemii asemăEnată

Fortunei

adecă

norocului,

dar.la

Grecii vechi în genere

fostii o dină, carea asupra celui sumeții și nedreptii a adusii
mănia.
pedâpsa

lui

Dumnedeii,

și a devenitii în înţelesii de : pedepsa pentru

fapta rea: l'a ajunsii Nemesis, adecă Ta biătutii Dumnedeii. Cultul
ei a fostii lăţită, și deosebi e renumiti Nemesis din Smirna,
carea
la Greci s'a numită
închipuitii în formă

și Nemeseis,

adecă

de demonii,

de

și sa

numilii

în numărulii

genii

vechi încă s'a venerată de triumfători,
ferinecare,

: Victoria

plural,

aripatii (32).

și s'a

La-Romanii

în frica de deochiare și de

Nemesis, căci ca aducea. celui

învingători, darulă de triumfă (33).
|
5. Adrastea. In honorem domus divinae Adrastiae (34) și
Adrasteia e epitetulii dinei Nemesis (35). Ea e aprope înrudită
cu Nemesis,

și se pare

(magna

mater)

a

fi fostă

din

productulă unui

Kyrikos (36).

cultă a. Mamey

mari

Este o Adrastea și intră nintele

„(Amalthea, Melissa Ida etc.) cari aii crescutii pe Zeus cași pruncii
(37),
6. Rhamnusia. Despre dina acesta este numai o inscripțiune
(38)
dar foarte frumosă, cu înțelesulii : Fortune auguste .
a-tot-pulinte!
unde

erai

Rhamnusia,

unde

erai?: Puţinii a lipsit ca

Roma

l6scă, dar Traiani trăiesce. Vai ție Decebale!

să je-

(00) Neig: p. 187, Ne. 24
(30) Neig. p. 130. Nr. 31.
(31) Neig. p. 28. Nr. 45. Ackner Nr. 81. 237. 763. .
(32) L. Preller Gr. Myth. 1. 417. IL. 92. 110. 362,
(33) L. Preller Râm. Myth. p. 532. 536. 615. Figura cca
mai vechiă a dincei
se află pe unii altară ali lu! Vibius Varus, iară numele
îlă amintesce încă
Hesiodă.
(34) Neig. p. 218. Nr. 6.

(35) Rost. Dict. Gr. Germ. la numele propriă.
(36) L. Preller Gr. Myth.

1. 419.

(37) L. Preller II. 103. 362,
|
(38) Neigebauer p. 31. Nr. 65. Ackner Nr. 198, aduce pe
că inscripțiunea e falsă,

dar că n'am

aflată

dovedile.

unii cari presupunii

Acâsla

inscripţiune sa

putută pune, sa când Dacii aă trămisi pe ună atentatori ca să ucidă pe Traiană
sa

la bătaiă, când Traiani

a

şi-a tăiată vestmîntulă

pentru cel răniţi,
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Și Nemesis din Rhamnus în Africa a fostii venerată, și eii numele
Rhamnusia îl derivă de la acestii orași. Nemesis din Rhamnus s'a
disă a fi fata lui Oceanii, și ea a fostii mama Ilelenei, sora Dioscuriloră. Pe pedestalulă statuci dinei Nemesis din Rhamnus se vedea Ilelena, cum se îndeparte de Leda nutritorea, sa, şi se apropie
de Nemesis, muma, sa adevărată. (39).
Dar aflămii
Preller

dice

în mitologia
: E greii

de

romană
a

esplica

vechiă pe Apollo

Rhamnusius.

epitetulit

Rhamnusius,

lui

Ap.

pentrucă e cunoscuti numai din alte regiuni. Acestii Ap. sa chemalii
Rhamnusius,

pentrucă

statua

sa a fostii o

operă

a lui Skopas

Rhamnus (40).
In acestii modii Nemesis, Adrasteia, și Rhamnusia
lolii de acea

natură;

constatându-se

Rhamnusius

sunt dine mai

unii

“lui Apollo, dina Rhamnusia nu pare dară de a fi nume
>, Dei

din

epitetii de a

falsă.

de vindecare.

1. Aesculapiu şi Ilygia (Higiea). Esculapiu se ține de cultulă lui
Apollo medicus. La Greci s'a chiematii Asklepios, și la Romani
i s'a
introdusă

cultul

la an. 291.

ant. Cr. Și anume

alii. lui Esculapiit din

Epidauros (41). Hygia e o dină de vindecare și e mai totii-d'
a-una
În societatea, lui Esculapiii, carele i-ar fi fostii tată (42).
„În inscripțiuni se află : Aesculapius (43). A. Augustus(44). A.

(39) L. Preller Gr. Myth. II. p. 110.
(40) L. Preller Rm. Myth.
Greifswald

p. 274. după L. Ulrich : Skopas Leben und Werke,
1863. p. 67. Rhamnus, după Koczanyi Ferenez : Râgi făldleirat p. 94

ad se chiamă Tauro Castro, In comitatulă Carașului, cerculă Bogşeise află
ună sată : Ramna. Romanii cari! a locuiti pe muntele palatini în Roma s'a
numiti şi : Ramnes, dar nu poti combina. ca pe Rhamnusia să o ţină de o dină
încă din Roma.
(41) L Preller Râm. Myth. p. 134. 606. 7286.
(42) L. Preller Gr. Myth. 1. p. 410,
(43) Neig. p. 133. Nr. 33, p. 175. Nr.

(46) Neig. p. 127. Nr, (4,

15..
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deus (45). A. Dominus (46). A. Pergamenus
(47). A. şi Iigia (48). Nu-

mini Aesculapii et Hygiae (49). Diis magni
s

- Auribus A, ct Hygiae (51).

et bonis A. et Hygiae (50).

|

2. Yebris. Dina frigurilorii. febris diva,
Santa magna (52).

3. Dei de speranță şi de rodii bunii,
1. Spes (speranţa) carea vine numai odată
, și atunci : Spes, Vir-

„tus, Victoria (53).
„2.

Bonus

cventus (rodi buni). Bonus Eventus (54).
+. Dei de virtuţi.

1. Concordia. Et Victoria ct Concordi
a (55).
E
E
2. Mintea, Mens flaminum (56). Menti, fidei
que, deabus praesentibus (57).
3. Providenția. Providentia Augusti (58). Numi
ni et providentiae
(a unui imperator) (59).

4

Virtus. Vitus Romana (60).
(45) Neig. p. 158, Nr. 248, |

(46) Neig. p. 261. Nr. 2. în incripţiune grâcă : Kyrios p. 154,
Nr. 218,

(47)

Neis. p. 33. Nr. 79.

fortărâţă, ună castelă
a

(45) Neig.

In Mysia unde a

fostii

ală Troier. Pergamenos după

p. 10. Nr. 4, paz.

1Î.

Troia,

Pergamus

Diodor,

a fostă o

locuitorii de ai.

Nr: 13. p. 12. Nr. 16. p. 82. Nr. 7. p. 133

Nr. 56. p. 148, Nr. 174. și mal sunt 7,

(49) Neig. p. 89. Nr, 3, şi 6. p. 141. Nr.
114, şi 155,

(30)
" (51)
"(52)
(53)
” (54)
1
(55)
406)
(37)

Neig. p. 11. Nr. 13.
Neig. p. 149. Nr. 186.
Neig- p. 73. Nr, 9.
Neig. p..71. Nr, |.
.
Archivă pag. 372, dar aflati în Mesia.
Neig. -p, 295. Nr, 2,
Neig. p.. 133. Nr. 66.
Neig. p. 133. Nr. 91.

(8) Neig.

p. 31. Nr. 64. Providentia

quid non domat,

sub jugum

Augusti . vere pontificis,
ccce rapitur ct Danubius.

(59) Neig. p. 32. Nr. 69. p. 37..Nr. 106.
(60) Neig. p. 31. Nr. 4.

virtus

romana
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E. Culturi

le Din

|

străine,

cultulii esiptianii,

1. sis. Isis dea (0. Isis exorata potenlissima (2). Isis: Myrionima (3). Isis patrerna (4).
2. Serapis. Serapis (5). Numini Serapidis (6); dar Isis, cu Sorapis vine adeseori la olulta (7).
Anubis. Anubis. (8).

î

4. Canopus. Canopus (9).
Totii de acestii cultii se ține Osiris, bărbătesculii dinet Isis, dar
Osiris nu se află în inseripțiună; pote .că „va fi fostii. De aci se
-ține şi taurulă
de

Apis,

dar

în epoca

urmă,

romana.

în Dacia, nu. i-am. datii

|

i

„Despre aceste deilăți allu de lipsă de a aminti ceva pe scurtii.
Culturile străine de regulă aii intratii în mitologia romană în Roma,
și prin Roma s'aii lățitii în imperii. Dar și provinciile aă primită .
unele culturi deadreptulă din Asia oră Africa, saii şi-ait creatii și
„ele culturi

speciale

provinciale,

în imperii și străbate

din cari

în Roma,

pentruce

pre „Puţine . se putură lăți

provinciile aii și, mito-

logia lori specială.

Isis și Serapis sunt de origine
ceste,

Flini

cum s'a primiti

la Romani,

|

egiptică, idea

despre. qeităţile, a-

e mai multi. elină, astii- felii prin

poti

să străbată la Romani. In formă originală în Egipetiă
Isis e cu Osiris la olaltă, ca Jupiter cu Juno ; la Greci Osiris
iden(1) Neig. p. 25. 'Nr. 27,
„"(2) Ackner Nr, 238, dar e

răi citată în indice.

(3) Neig. p. 202. Nr. 14. Pare a

,

fi după nume de oraşă.

(4) Neig. p. 15. Nr. 8.

(5)
(6)
„(7)
(8)
(9)

Neig: p..
Neig. p.
Neig. p.
Griselini
Griselini

151. Nr. 196. p. 160. Nr, 262, se vădii a fi identice.
147. Nr. 165. L. Preller Răm. Myth. p. 726. Ser-Pantheus
,
63. Nr. 155. p. 162. Nr, 279, p. 205. Nr. 38. Ackner Nr. 608,
Tab. III. fig. 3.
Tab. UL. fig, 6,
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tificată cu Dionysos,
Brizo,

pământulii

vi

deii fructuătoriă ali țărei, iară Isis cu Demeter

fructuatoră.

Serapis e nume egiptână și proprie e unii epitetii ali lui Osiris, și se crede că numele e compusii din Osiris-apis, pentrucă Apis
(taurulii) a fostii - simbolul luă, și pentru acesta şi deulii apare cu
capă

de tauri;

iară Isis cu

capii de vacă.

Canopus a fostii în Egipotii unii orașii
canalulii Alexandriei.

cu porti și anume

Aci a străbătutii cultul

lui Serapis,

lângă

și în Ca-

nopus a fostă venerată cași : Zeus Helios Megas, iară la Romani
cași : Jupiter Optimus Maximus Sol, deci se vede că Canopus e
numai

unii epitet

ali lui Osiris,

și respective

Serapis.

Anubis e feciorul lui Osiris, carele după mortea sa (în lum ea
de josii) la născută cu Nephthys (Venus nigra), şi Anubis se as6mănă lui Hermes Psyehopompos alii Greciloriă, și Mercuri ali Romanilorii,

cei ce pârtă sufletele

în lumea

de josii, și iară reintârnă

la lumină (10).
"9.

Din

cultulii

.
»
cartaginezii şi irisicii,

1. Juno Caclestis, o inseripțiune cu : Caelestis Augusta (11) se
“subînțelege Juno, saii Virgo caelestis din Carthago pe țărmulii Africei. Acesta
“manii

era o dină de

în răsboiulii ali

la Roma.

palatii,

de cetate

a reginei Dido,

treilea punicii, transferară

Aflămii Genius Cartaginis (12).

2, Jlagna deum mater (13). Marea mamă a deilori,
““am

şi Ro-

și cultuliă acesteia

tvatatiă pe largi la sărbătârea

din

despre

care

10 Aprilie.

3. Din cultul siricii şi punicii,

1. Sol deus Elagabal,
(10) L. Preller Răm.
Franke
(i

Gesch. Trajans
Neig. p. 127. Nr.

cum e pe monetele romane, și Deo Soli

Myth. p. 723—732, F. Nork Pop. Myth.- VII. p. 62-— 66.
p.: 178.
14. Esplicaţiune

după L. Preller. Râm, Ay

(12) Neig. p. 155. Nr. 231,
(13) Neig. p. 150. Nr. 187. p. 152. Nr. 206. p. 283. Nr..2.

p. 792.

:
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Heclazabolo

și

Heelogabolo, ' cum

torulii Alexandru

Severu, carele

e

în

inseripțiuni (14).

a fostii preotulii

Impera-

deului, din Siriaa

importatii la Roma și pe acestii detii de sâre, și a demandatii
se

venereze

mai presusii
de

toţi

deii (15).

Lângă

acâsta

ca să

s'a vene-

ratii Juno Caelestis.
2.

Jupiter

Heliopolis,

Optimus

pe drumulii

Maximus Ileliopolitanus
la Damascus.

(16) dela orașulii

Asemenea

ca, qeii de sore.

8. L. Opt. Maximus Dolichenus (17). Dolichenus et Deus Conuna„cenus (18). 1. O. M. Commagenorum aeternus (19), epitete dela locuri anumite.

4. Din

cultulii persicii.

De cultul persieii se ține Sol invietus și Mithras,: deulii - sorelui
de primăvara. dela equinocţiii. Numirile .acestui deii acuşi se află
separate,

„Sol

acuşi la olaltă.

deus

invictus (20).

Invieto Mithrae,
invieto

Sol

invictus e. Invieto

Mithrae (22).

și LI. Mithir (23). Soli invieto Mithrae (24%). Deo

Mitrae (25).

Sol

deus invictus

Mithras (26).

Sol

invinetus :

(14) Neig. p. 136. Nr. 70. Ackner Nr. 371,
(15) L. Preller. Rm. Myth. p. 746.
(16) Neig

p. 53. Nr, 2. p. 57. Nr. 85.

-

(17) Neig. p. 73, Nr. 7. p. 180. Nr. 33.

(18) Achner Nr. 558.
(19) Ackner Nr. 555.
orașii în provincia

Kominagene

cenus, şi Kommagenus

Gr. Germ.

Doliche
e totă

insulă
a Sirici,

în marea

egeică,

mal târdii Ikaros, şi

de unde locuitorii': Dolichenir

aceiaşi, dela

provincia

Komagene,

Rost.

ComaDict.

numil proprii.

(20) Neig p. 168. Nr. 2. Ackner Nr. 362,

(21) Neig. p. 128. Nr. 21. şi p. 129. Nr. 23.
(22) Neig. p. 15%. Nr. 219. p. 194. Nr. 1. p. 208. Nr. 59.

(23) Ackner Nr. 901. şi 900.

|

o

(24) Nei. p. 116. Nr. 9. de din josă, Ara solis, adecă 'altarulii s6relul. Și

pag. 137. Xr. 15.

_

(25) Neig. p. 158. Nr. 245. Pe ună relietii de marmoră ce represintă sacrifică
pentru Mithra; asemenea pag. i. Nr. 89. p. 157, Nr. 241.

(26) Neig. p. 116. N. £. Ackner Nr. 890.

ie
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Mithras

deus
thrae (28). .

optimus

F.

maximus

Mestecate

(27).

Solis” invieii

numini

Mi-

%reco-romane,

1. Acternus.
Acternus,

ce însâmnă

vecinicii,

a deveniti

în

timpul

pe

când

se primiali totii felul de. dei şi
din tote țările; e epitetulii sorelui.

Ambiţiunea
" Octavianii
aceea

că

împăraţiloriă

romani

a mersi așa departe, încâtii
p. e.
și-a luată titlulă de August cași
o demnitate, și pe lângă
toti majestatea poporului a lrasu
-o la sine, și și-a susţi-

nutii și numen, adecă deitate pers
onală,i sta dată și predicatul de
eterni (1).
|
|
"În inscripțiunile Dacică se ală dedi
caţiuni : Aeterno (2). Deo Ae-

terno (3). Dao Masno Acterno (4). Jovi 0.
AL. Aeterno 6): L0O.M.

Acterno

conservatori

(6).

Virtutibus dei acterni (7). 'Totiă de pe

la
« începutulii creștinismului e și : Dominus Orbis
(8): Doinina acterna(9).
2: Phosphoros.
Phosphoros

se amintesce

forte adeseori

în inseripțiunile

Daciei.

Phos e lumină, phoros purtătorii, adecă
purtătorii de lumină, identicii cu luciferii la Romani, și astă-feli
e lucefărulii de dimincță,

“pentrucă

celii de s6ra se chiamă

hesperos,.

|

(27) Neie. p. 36. Nr. 28,

(28) Ackner Nr. 44. V. Oberimiiller în
Dict. celtică deduce cuvîntuli Mithra

din celticele : mait, bună

şi air, hărbată,

(ID) L. Preller Răm. Myth

(2). Neig. p. 153. Nr, 216.
(3)
(€)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

p. 288. și 783,

Neig, p. 180, Nr. 51.
Neig. p. 139, Nr. 100,
Neig. p. 135. Nr. 63, p 133. Nr. 30,
Neig. p. 179. Nr. 34.
Neig. p. 153. Nr. 216, Ackner Nr. 812,
Neig. p. 232. Nr. 1,
Ackner Nr. 374. 375,
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Bonus
Deus

deus

bonus

puer
puer

sn

phosphoros (10). Deus bonus phosphoros (11).
phosphoros (12). Uno deo vero phosphoro (13).

Puer phosphoros deus optimus maximus (14). Deo Azizo
bono
puero conservatori (15). Aci putemii adăuga şi Azizus Deus
(16),
apoi : Bonus puer (17) și Bonus puer phosphoros (18).
Mitologia grâcă și romană nu cunosce epitetul Azizus. 'Trâiană
în calea sa trecândii peste Dunăre în Dacia (în Bănatii) între Ber70bis

(Berzava)

și Capul

Bubali

a ajunsă

la Azizis,

ce la unii au-

tori. se află Aizizis, Aihis, și Aixis (19). VăEdurămiă mai adeseori
că deităţile își ai epitete deosebi deia locurile unde li s'a primită
cultulii,

și astii-felă,

epitetulii Azizus

încât numirea

Azizis

e corectă,

e posibilă,

că

e dela acelii loci.

Aflămii însă epitetulii Azesia a dinei Demeter la Greci, Ceres la
Romani (20), și 'are înţelesul Demeter, carea prin căldura sorelui arde,

binţâlă,

uscă

bucatele.

Și încâtii

ardere, usciciune,

arqătorii.

Azesia

se deduce

din ăta,

fer-

Azizus cași luedfării
încă pote însemna:

i
3. Priepus Pantheus.

Priepus
pus,

(10)
(11)
(12)
(13)

pantheus (21).

iară Pantheus

Numele

e predicatulii

originalii
celă

at

și indatinatii
mai

mulți

e

Pria-

dei, p.e.

şi

Ackner Nr. 909.
Neig. p. 145. Nr. 150.
Neig. p. 147. Nr. 169.
Neig. p. 133. Nr. 51.

(14) Neig. p. 160. Nr. 260.
(15) Neig. p. 203. Nr. 17.

(16) Ackner Nr. 637.
(17) Neig. p 145. Nr. 140. 141.
(18) Neig. p. 145, Nr. 148.
(19) Dr. H. Franke Geschichte

|
Trajans

p. 106. Tim.

(20) [.. Preller Gr. Myth. L. p. 600,
(21) Neig.

p. 13$.

Nr. 57. p. 155. Nr.

Nr. 393, esplică : Praeses Provinciae.

Cipariu, Archiv.

p. 769.

E
232.

Fiindii-că

urmâză

P. P. Ackner
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Serapis,

și însemnă

deii. ali

tuturora,

deă

universală.

Priapus

de

„origine e din Asia mică, din Priapos, orașii
în Troas, colonia a Mi„Lesiiloriă, unde a [cstii veneratii. Se dice fiulii
lui Dionysos și Aphro„dite (Bachu și Venus la Romani) și cultulă
lui a trecuti și în Italia, unde se considera .cași deii. de grădini,
pomaria, și de câmpii,
unde i se punea chipulii ca să amâne pastri
le stricătore, și farme-

„cele (22).

In

Lampsakos.

s'a

privită

„nysos (23).

de

unii

epitetă

ali lui

Dio-

n

-

G. Deii și

dinele

preste

toti.

Dedicându-se atare altarii ori monumentii unui
dei anumită, adeseori se adăuga că şi «deilorii și dinelorii. celora
lalte . se. dedica»
și uneori numai în genere deilorii Și dinelorii.
Jovi Optimo Maximo, et consensu deorum dearu
mque (1)..1. 0.
M. et ceteris diis deabusque immortalibus (2).
[. 0. M.. dis Au“gusti (3), 1. 0. M. ceteriscque dis consentibus
(4. 1 0.1. et
dis deabus omnibus (5). 1. 0. M, Junoni
reginae, Minervae et
omnibus diis immortalibus (6). Apollini (irann
o et Sironae et dis
praesentibus (7). Aesculapio et Hygiae ceterisque
diis deabusque,
" huius loci salutaribus (8). Mercurio et Minervac,
diis tutelaribus (9).
“Diis Magnis et Bonis (10). Diis deabusque optimi
s (11). Diis et nu_minibus aquarum (12).
(22; L. Preller, R. Myth. p. 396. Gr, Myth. 1.
579 ete.
(23) L. ce. p. 269. Priapeus, și Priepeus Ja Rost.
Dict. Gr.
(1) Neig. p. 126. Nr. 11.
E

(2) Neig

p. 125. Nr. 5, p. 148

(3) Neig

ID

(5) Ackner Nr. 762,
(6) Neig. p. 59. Nr.1.
(7) Neig. p. 89. Nr. 6.
(8) Neig- p, 133. Nr. 36.

(9) Neig. p. 88. Nr, 1.
(10) Neig

N. 172,

N

p. 137. Nr. 76.
(4) Neig. p. 194. Nr.

Germ,.

p. 11. Nr. 13,

(11) Neig. p. 136. Nr. 74.
(12) Neig. p. 10. Nr. 5.

,

.

!
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Aci putemii

tuși

cu

aaduge -și alte deităţi,

în sine mat

speciale, dar: to-

nume

apelativii : Nymphae novac, Salutiferae, Sanetissimae (15). Quadriviae (14) qine dela respântiă, '4 drumuri încrucişate,
Fontes calidae, dine de isvâre calde (15).: Dominae, 'în dedicaţiunoa
fanum dominarum (16).
II. Dacia

cași

deilate.

Puţine țări aii fostii îndeite, nici chiar Italia. 1. O. M. et Daciae (1). 1. O. M. Tevrae Daciae et Lienio (2). F iind-că unele inscripţiuni “administrative arată trei, Dacii (3) și astăi-felă Dacia a
fostii împărțită în! trei părți, și aceste eraii considerate cași 'deități, căcă inseripțiunile mitologice dovedescii : 'Tribus Daciis et Genio (4). Diis deabus Daciarum (5). Genio Daciarum (6). Furiae Daciarum (7); iară pe Juno o aflămii : Juno Dea patria (8), ca dară aa
fostii patrâna.

patriei, ea s'a identificatii şi cu Dacia.
I. Deități i speciale

1. Cautis. In inseripţiune
de pâtră.

Greco-romuane

: Cauti (1),

Aci doră să ne aducemii

co

aminte

insemnă
de Jupiter

stâncă,
Lapis

slanii
(Jupiler

(13) Neig. p. 125. Nr. 1. p. 93. Nr. 1. p. 94 Nr. 6.
(14) Neig. p. 33. Nr. 77 şi p. 153, Nr. 218.
(15) Neig. p. 11, Nr. 10.

(16) Neig. p. 151. Nr, 194,
(1) Neig. p. 125. Nr. 3.
(2) Neig. p. 56. Nr. 24.
(8) Neig. p. 128. Nr

(£)
(5)
(6)
(7)

18. şi 155. Nr. 22,

Neig. p. 147. Nr. 167.
Ackner Nr. 451.
Neig. p. 12. Nr 20. şi p. 127. Nr. 14
Neig. p. 224. Nr. 8. Quamquam furiis

salutis ro

inte

(8) Ackner Nr.

(1) Neig. p. 144, si 138. aflată la Alba-lulia.

Daciarum

nulla

spes

pacis

ac
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P&tra), pentrucă

P6lra

netă, de fulgeră (2)...
2.

Glhycon..

In

ce-ă era

de simbol

se

numia

: pâtră

a

inscripțiune

:

Glyconi (3).

Glyecon,

de tu-

după

Lucianiă
a fostă .unii dei pscudiă, adecă
falsă, mincinosă, Glyeon are înțelestă

de : amicii dulce (4).

3. Myacinthus şi Narcissus.
Hyacintho et Narcisso (5). Hyachintă a fostă uni tinării din
Lacedemonia, carele în jocul
cu
disciifu ucisă de Apollo, și din.
sângele lui a. crescuti florea hiaintii. Nareissue flore de „Primăvara
și vine în relațiune cu dina

Echo;

amând6uă

cu Persephone

trecii, pierti curendii ; mai departe
vine în relaţiune
din lumea de josii, și narcissulti
e florea morții (6),

Inseripţiunea, e pusă la mormîntul
lui C. Regulă, copilii de 12 ani,
astii-felii și elii s'a asemănatii
deităţilori de nori curândiă trecătore
și a lumii de josă. Și adi e
datina că celoriă tineri să li se
pună
cunună de narcisii pe mormintii,
4. Nehalennia.

Dea Nehalennia (7), dacă

e

de origine grecâscă,

(2) L. Preller Răm. Myth. p. 220,
Nu cumcă Detunata din Ardâlă e
în legătură cu Caulis, şi prin acesta, cu
Jupiter Lapis?
(3) Neig, p. 145. Nr. 14£. Ackner.
Nr. 440. 444,
|
(4) Rost. Die. Gr. Germ. glykoeis,
dulce; glykon la Aristophanes amic
ă
duice. E şi nume
le

unu! poetii de epigrame,

(5) Neig. p. 82. Nr. 3.
(6) [.

Preller Gr
a înbăta, a ameţi,

Myth.

1. pag.

197, 568

(7) Ackner Nr. 770. In honoremn
domus
leos grecesce însamnă : înnotătoră,
Tocilescu

în Dacia înainte de Romani,

Glyke,
595.

nume de femeiă.

Narcis purcede

divinae,

din; narkan

deae Nehalenniae.
.

Neha-

după citările sale, o numă

ră între deităţile celtice. Karl Siinrock (Iandbuc
h der deutschen Myth, Bonn 1864. p.
387)
dice : Numele dinti Nehalenia e celtic
i,: şi dina e de ună genii cu dina Isis,
se
represintă stândă pe partea de dinainte
a luntret, şi umblă şi în cară, şi pe
plugii. La pag. 579 dice : N. e o dînă
a fructuosităţii. Obermiiler (UL. p. 884)

află : Vacallinehae.

numele czllicii, pentru femeile cart
îngrijiaă pentru câcerea
pânit. Dinele, cart. îngrijiaii de. cocer
ea pânil, aveai acelaşi nume, Şi dedu
ce din
bacaill a câce (și după Bullet [I.
(11, bacaill a câce în cuptoră, de
unde la

Anglil bake la Nemţi baken, la Irlandest și adr
bacaili) și din neha şi nac, femeia (la Ungur
i n5 femeia); astă-felă dară neha însâmnă
: femeiă. Ce însemnă,
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atunci

insâmnă : înnotătore, și star refera la lună,
şi prin reflecsulii luminei ei, şi pe apă înnotă.

5. Sirona. Apolini
la olaltă eu Apollo,

carta și pe cerii,

Granno et Sivonae (8). Pote că e luna fiindi

,

sorele.

6. Sulevia. Genulii femeilora de pădure, poeţii romani îl numiaii
de regulă cu numele grecescii : nimfe, driade; până ce anlicitatea
italiană are numirile : Vires, Virgines, Viragines. Pe unele monumente
se allă qinele : Silvanae, sati Suleviae, și Silviae , cari locuescii pe
câmpuri și în păduri, și anume la respântii: sunt acasă. Aceste se
țin

mai

multii

de credința

poporală a Celţilorii

decât a ltalieniloră (9).

și

altorii

popore

o

lenia ? Bullet (lil. 69. și 79) dice că, lan şi len la Gall însâmnă ; frumâsă;
alen

și ailne la Galli, frumecţă, aille adi la Irlandesi, forte frumâsă,
asemenea la,
Celţi : aillvan frumosti ; deci lenia, însemnă: frumosă, şi pentru
acâsta : Neha=
lenia e: femeiă frumâsă, sati frumâsa femeilori. File la Celţi,
străină, an, om,
eilean cu aspiraţiune s'a formatii Ilelen, sai numele poporului : Elinil
(Greci),
ce însemnă omi străină. Ilelena cea frumn6să nu e Helena— Grâcă,
sai străină
ci e: femeiă frumâsă. Ilena la Români nu însânnă : Helena= Grecă, ci cât .

Nehalenia, femeia cea frumosă. Ilâna. pâte veni și din : y articulă celtică, și
len frumâsă, deci : frumâsa, In povești se numesce «lâna cea frumâsă» în nus
mirea acâsta e repetițiune de înțelesă, căci Il&na, și cea frumâsă e toti aceea.
(5) Neig. p. 89. Nr. 4.
"
(9) L. Preller Răm.

relli. Tocilescu

Myth.

p. 851. Citeză

în Dacia înainte

monumentele

Nr. 2099—2105

la 0-

de Romani pag. 7IA, cu îndatinata-i diligință

adună mal multe date pentru numele: Sule, și din aceste excerpiezii, Sule după
inscripţiunea dela Apulum, se considera “de o deiță dacică. Pe inscripțiuni se
pote ceti: Suleviis, divinităţile celtice, de câmpuri şi de munţi. Cu Sule se compară numele tracică : Sola, hessie Susulla şi Zalonius, scitică Saulius, şi mat
multă, deiţa Sol-Sule, însă nu se

apropie mal puţină de Sul: (Sulis) Minerva la

Britant. Wrigt reunesce ambele numiri, Suliminerva. Sul, Suliaf, sai Sulivus, nus
inele unul Sântă bretonă, Suliau, irice suil, - ochiă.

La Irlandeză: sol, soul, sul, suil, syllu, însemnă : ochit; la Breton, sul, soul,
sore ; g se schimbă cu h, haul la Gall sâre, sal dina de sâre, dar suleviele nu
sunt nici (ine de ochi, niel de sore, ci sunt identice cu Silviae, şi Silvanac, din
" latinulă : Silva, pădure, și astă-telii însâinnă : Pădurenele, Codrenele. 1 din silva,

- Sa pututti schimba uşoră în u, pentrucă în vechime s'a scrisii şi cu y, caşi adi

la Francezi : Sylvain, şi apo! y a sunati și: caşi u: Dar în limbele celtice se

K.

Zamolzis.
populari.

tul

Zamolsis

In inscripțiune

speciale

O. M.

daco-romane. . :

Get.

se spune,

primiră

pe acesti

și că prin predicatulii

deii: de

frunte,

și respective

Qeii

P.

P. (1) adecă

cumeă

deului face acâsta dedicaţiune.

Romanii
loră,

Deităţi

Ermidius

: Gietarum

Sigavus,

preo-

Din inscripţiune se vede, că și

populară

: Optimus

adecă

Maximus,

naţionali
Tai

ali

Geţi-

ridicati

întru

lângă Jupiter.

2.

Sarmandus, Optimo Maximo Deo Sarmando populari (2) și
Deo Sarmando (3). Dedicaţiunea o face Donatii, prefectul leginnii a V-a macedonice, Se crede a fi identici cu Mars din Siria
(£).
L. Deitate

creștină.

Până acuma numai o inseripțiune este carea se referă la creşștinismii, cu cuvinte Grecesci : IHTHYS (1), adecă Iesous Hristos
„Theou Hios Soter, Isusii Christosti fiul luY Dumnedeii, r&scumpă-

schimbăo vocală în alta, p. e. la Basci aflămii : Seldarrac. Silvanii
semidei, şi

sola. pădure

(Bullet III. la litera). Selfestru e pădure în judeţul Vlașca,
Silvestri
sală în jud. Bacăi, Silvestru alte localităţi în România
. Din silva s'a formatii

la noi s&lbatecii, ce după înțelesul originală ară îusemna : pădurea
nă, 6mi de

"codru, sati fiară de pădure.
(1) Neig. p. 208. Nr. 45. S'a aflată la an. 1796

în Turda.

(2) Nei. p. 205. Nr. 33. O dedică A la Quintilia din Leg. V-a,
(3) Neig. p. 253. Nr. 1. aflatăîn Micăsasa.
(4) Vass
că e Mars

Iozsef

in Erdely a Romaiak

din Siria, pertrucă

p. 132. se provâcă la Seivert Nr. 231
şi prefectuli Donatii a fostă din Siria. Adevărată

că ambele dedicaţiunt purcedii dela a cincia legiune macedonică,
dar patria lut
“Donată m'avea aci să decidă, pentrucă şi Sarmandu se numesce
dei populară
în Dacia, deci prefectulă nu a dedicatii unui dei străinii, dar nici i-ar
fi fostii ier-

tată a întroduce deitate nouă. Eu combină că Sarmandă a fostă dei Sarmatic
ăi,
şi numele lux etimologice

se pâte refera la Sarmis

regele și la Sarmisegetusa,

capitala Dacier,

(1) Neig.p. 217. Nr. 233, corectă la Ackner Nr. 699. Nume personal
i :
Chrestus se află p. 142. Nr. 193, p. 145. Nr. 141, precum și după alţi
qel.: lercules, Hygia

etc.

433
rătorii.

Decă

acuma

se pole

constata, cumcă

în secolii până

ce Ro-

manii vechi ținură Dacia, creștinismulit
nu a fostă fundatii, saii cel
puţinii oficiosă nu a fostii suferitii,
Și unica inseripțiune, ce nu arată numele deului cteștină, ci numele
e compusii din literele primare a le unei diceri, arată că a trebuitii
să fiă o enigmă inaintea

poporului

și că creștinii

în acesti modii

și-aii ascunsi deitatea

lori

să nu o prieâpă cek-ce arii fi pevsecutat-o.
Sai inseripțiunea respective materialulii săă fu adusi din altă
jară.
IM.

Recapitulare

deităţilorit şi epitetelori
a cice din Dacia.

speciale

romane

Jupiter cu epitetele: Cernenus, Commacenus,
Prusenus, 'Tavianus.
Juno, cași : Caelestis Augusta, și Dea
patria, Diana Leta, și doră
și Sirona e Diana ca dină de lună,
Hercules

'Tibiscanus

(Fimișanii),

conservator

H. Traianus.
Lucifer,

în Phosphoros Azizus,

deus

Azizus.

pus Pantihcus.
Nemesis,

Rhamnusia.

Dominus

orbis,

Domina

domus

Liber

Ulpiorum,

Pater,

în Prie|

acterna.

Cautis, Dominac, Fontes calidac, Glycon,
Nehulennia, Quadriviae.
Dacia, “Terra Dacia, Genius, dei, deae,
furiae Daciarum,
Sarmandus, Zamolxis.
Incât în România vor mai fi inseripțiuni,
ce nu putui a le studia

ună

diliginte pole îndeplini

acesti

materiali

ricii și literari,

FINELE TOM,

de interesii

mare

1
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INDICE

Ni

(Numerii arabici înseună numenii
pagineloi). -

vu

———.

A
Abaris,

354.

363.

Amelichios
388. 409.

.

Abor, 398.
.
n:
Abraham 180. 383. 388
Acea Larentia G(. 148, aţa.
Achilles 228. 402.
Administrarea călindariului, 13.
Adrastea:420,
.:
”

- Aedes

(templu) 52. 'Acdes

174. Castoris 172. Castorum

ÎN

!
d

37.

113,

145.

175.

:

52, Cereris

Agonalia
Agonia

Agon

45. 151. 9%2,
26. 30, 37. 45.

211.

Dra

Acrarium Saturni 94,
Aeseulapiu 421,
Acternus 426,
Africus ventus 155.
Afrodita 113. 404.

246. :

|
a

Anchises [18 345,

Apollinis

189.

Amschaspandii
Amor 326,

Amyklaios 388,

tuni 179. Opis 188. Pomonae 163.
Sa.
lutis 33, 185. Vertinnni 198, -227. 260. 302. 345, 403,

*:

Anacharsis 354. 858, 473!
Anamalech 381

177. Fauni, Jovis 64. Larum 31,168.
NepAencas,

393.

" Amphiteatru 289. --

Ancile 83. 99.
Angerit păzitor 54.
Angeiona 245,

E

ii
i

Angeronalia
37. 240. 243,

Anghitia "180,

N

Animale sălbatece 290,

„Anna

|

Perenna 28. 100. 180,

:

Anubis 94, 423,

Anul î. 40,
Anulă -noi, 26. 10, 89.

Antevoria 47. 50.

i

p

Apello 173, 411,
Apis 93. 40,
151.

Apollo, 35. 112.

o

174, "190. 252. A. Ak.

tius 20. Aristacos AG1. Augustus 411. Ge-

Solis 253,

Agonium martiale 28. 104.

Ahriman 246.
Aktia 34. 204,
Aktium 187. 202.
Alexandria 33,
Alliensis dies 179.
Altariulă casei 55.
Ambarvalia 30. 67. 148, 261.
Ambilustrium 273,
Amburbium 236.
.
E

|

Apodemia 855...

nitor 367. Grannus 411. Hyperboreius 349.

353. 357, 95. Killaios 587, Lykoreius
59. Pallatinus 117, 294. 216, 301. Priapaios 387. Pythicus 361. 384. 190, Pythius

412. Serapis 249. Zamolxis 389.

Aplu 112, 178,

:

Aprinderea

!

Vulpir, 29..

Aqua Virgo 48. 264,
Aquileges 264,
Aguilicium 265,

36

OT

Aquillo ventus 155.
Ara Cereris 48, - 187, A consi i 176, Maxi52 112.
170, Victorie 202,
Arbor intrat 28. 109,
Archangel 246,
Archigallus 109.
Aretusa 121.
Argeil 103. 146.
Argiră 358,
Argirii 146,
Arimaspil 352. 354. 359.
Aristaca 334. 359.
Aristocratia 363. 393,
Armilustrium 35. 322.
Artemis 190. 352. 354
Arx 42. 58. 281.
AȘI

332,

Asinii 386.

Athene 105. 154. 404.
Atlis 108. 110.
.
Atrium 55. 138. A. Lihertatis 123,
Augustalia 33. 185. 281,
!
Augustă 33, 170. 202. 216, 231.
290.

e deu 184. 210, e geniu 184,
Aureliană,

domni, du

Auspicium

820,

Auster ventus 155,
Axamenta 88,
Azesia, Azisus 427.

DB.

253.

Bona dea 30. 37. 435, 228, Coelestis,
Damnia, Iuno, Magna Mater, Restit
ula
Sancta Sânctissima. 137, 197. 229.
Bonus cventus 221, 422,
Boreas 350.
Botez de apă 223, 232. de foci
A82
de sânge 111.

Brumalia 276 ete.
Bubona

308,

Bulla 308.
Bustum 209, 349,

„|

Cacus 115
Caduceus 264.
.
'
Caianum 141.
Calendae 5, 10, 14. 9, Calendae
lanuarie 237. 28, 40. 44. 28. 249,
2 De,
256. Fabariae 157.
:
Catendariu 5, a lur Gligoriu alu
x.
18. a lui[. C. 2 a Romer 17.
roman
vechiu 1. Cal. feliurite 10,
„Pentru aver 92,
Calulii din Octombre 128, 220,
Camelae virgines 321,
Camene 47. 93. 180.
Camillă 824.
Cane 250.
Canicula 364.

Canopus 423,
Cântăreț
Cântece
Capitale
Capitoliu

288,
de jale 237, cântece vechi 65,
23,
14,
.

Baal 253. 381.
Bachanalia 104, 475,
Bachantine 277,
Capra 59. 65. 98, căprioră 388,
Bachus 104, 275. 415, (Bakkos.
Capă de cală 220,
Dionysos) 275, Liber Pater. 273,
Capulă rel. rom. 79,
Basilica Opimia 51.
Caranus 115,
Bataia dela Aktium 203,
Cardea 156. 828,
Baterea banilor 237,
a .cuiuluy
Caristia 27, 75. 139..
84. 206,
" Carmen nuptiale 327,
Bellona a. 160. Bellonaxit 159
1
Carmenae 47. 219.
.
Berbece 111. 274.
”
Carmenta 50. Carmentalia 26. 44, 4,
Restiaril 289,
Carmnentes 309, 311.
:
”
Biga 285,
Carmina marciana 294,
Boiaril 363, 374,
Carna 157,

437

SO

Carneval 110.
Carulii sorelur 232,
Casmene 219,
Castor 52. 177. 191:C. et Pollux 32,
52. 295, 418. -Castores 33, 177, .
Catabasis 28. 109.
Caulis 429,
": Cerberus 346,
Cerealia 29. 120, 257.
Ceres 103. 115. 120. 149. 191. 198,

„236.

244.

238,

277,

326.

337,

345

C. Augusta 413. C. Mater 188.

368.

Cerulă, (quercus) 81,

Charon 336. 346.
Christos 140. 322. 353, 488.
Ciocnitrea 81. 83,
Circe 136. Circensit ludi 283.
Ciuma 283. 287. 304
Clopote 203,
Cneiu Flaviu 13.
Cocostereii 227,
Colloeatio 336.
Columbaria 34].
Columbi 346.
Columna lactuaria 308.
Comosicus 395,
Compita 279.

_

Compitalia 279.299,

in poesia

şi:“retorica 292,

295. 298.
,
'
Coena nuptialis 320,
” Confarreatio 317. 329,
Consecratio Augusti, 34. 209, C.-Divorum 209.
” Consensus 321,
,
Consualia 33. 37. 196. 233, 958. 286.
299.
Consuli! 15.
Consus 20. 173. 196, 233, 238,
Convivium publ. 226.

Copil sacrificați 280.
Coracia, corracica 3751, 249,

Corbi 249, .
Cornisce 180,
“ Cornulă 81. Corn. Copiel da,
Crana 31. 156.
Crematio 339.
Creppi Luperei 66.
Crepundia 308.
Crestinii 224,
. Crestos 73,
Cuiulă in ţela lui Joe 206.
Culesulă de viă 274.
:
„ Cultulă în calindariii 18. cultul grecii
121. e. naţională 118, C. Iu! August 209.
c. lul Gan 19. a lui Marte 19, Culturi
străine 275. 423—495.
Cunună de aură 286.
Curatorii calendariului 23,

Curaţirea templului Vestel 31,

Conclamatio 334.
Concordia, 26. 29, 31..112. 114 C, Apollinea 50, C. Augusta 50. 160.. c€. in
Arce 61. in Dacia 422.

Concursă

a

Curia Acculeia 243 e,
Calabria 14,
Curio Maximus 70.
"Curs cu cail 283, 287. 291. 296. curs.
cu carulii 196. 220. 283. 286, 296, cursi
mare

233,

Cybeleia 110.

»,
Dacia 95. 370. Daciy 289, 469. Dacia,
dina 429.
Dafineti 174,
Damia, damium 229,
Daps 260,
Darurile la ospeţii 331.
Datinele dacice 393. romane v. la nas-

cere 805 la nuntă 314. la morţi 334
“Dea Dia 30. 149. 176. 180. 218, 261.
Dearum Maxima. 96.
Decemvirii 2,15.
Decima 115.
Deceneus 874. 394,
Dedicatio aedis castorum 24. d. arac
Pacis 26. d. arace Fortunae Reducis 233,

Dei capitolinr 226. 296. 301.
Dei Daciel 411.

Peil de nascere cel bărbătesc sunta
predicatele lui Jupiter: Fabulinus, Farie-

89

nus Farinus. Locutius, Picunnus,. PiDionisia 276. 293.
lunnus, Sentinus Vagilanus Vilnius
“ Dionisius 263 891,
|
îi
Volumnus '306. ..307. Cer femeiescr sunt
Dioscurit 52 177.
Ra
!
predicatele dinci Iuno: Camena, Cuba, |: Dis pater 65. 175: 198.'300. 315, „Ditis
Cnina, Devera, Educa; Intereidona Le-|. pater 199. 238, 242. 416.
îi
vana, Natio, Numeria, Ossipaga, ParluraPina cuceriri! Alexandriei 185. nas27
Paventia, Potina, Ruimina, Sentina, Stre- ceri! lul August “ri.
a lut August - 184
na, Statana, Yoluinina 206 —308..
luptei de Ja Pharsal 187. Vietorier: lur Peil de nuntă, Concubinus Domitius lulii Cesar 1. 176. Victoriet lux Sulla 224.
Subigus Tutunus 831. Afferenda, Cinxia,
Dius (Joe câ prune) 59.
Domiduea. Juga, Iterduca Manturna. Per"Dius fidius 84; 161. 81.
fica, Pertunda; Promia: Pronuba, Unxia.
“Divalia 210 243 .
„.Virginensis, 82122332, în căsător
: ie
ConDivit înpăraţi 209,
"ciliatrix!. Flvonia, Mena -Viriplaca 333,
Divus Augustus 209 291. 297, "de luPeil de morte, Coceulis. Mors, Morta, lius 194.
.
Muta, Orbona, Tacita Viduus, 335-—3145
Divorțiă 833.
rii
Dei! originii Romanilor 211. Domum deduetio'325,
Del şi 'dine. în Dacia 428,
Domus Augusti 218,
Deorum deus. 38.
Driade 128.
„!
Deuin Mater 109,
Ducerea gunoiului - din templul VesDeus Februns 65, 67, — Fidius: 160, ter 31.
Forculus 328. Limitinus 328. Magnus 246,
Duelona 139.
Maius 135, :
Dumineca 7,
Delos 93.
Demnitatea bis. rom. 80.
E.
Dextrarum junctio 322.
Diana 3$, 128. 156, 1G1, 173, 179, 189,
204, 255, 306, 412. D. Augusta 412 în
Economia 23,
Aventin 1£9, Leta Lucifera, Melifica 412.
Edilit 121. 272. 298. 293,

Egeria 47. 84. 9.£

Capena 219

Egipţienii 374.
" Elagabal 246. 255, 424,

,

Eleusine 276.
Flistum 246,
Epideinia 333.
Epifania 178.
Epona 4ilâ.
Epopti 252.
" Epulae funebres at.
Epulones 283£.
Epulum lovis, BE 36

201.

22:

284. 296,
Equiria 27,
Equites Tom.

23,

„i

Ercynia Silva 370,
Eridanus riă 851 333,
Eros 327.
N
Evander 46. 24£.

i
o

Io

: 412,
Sancta

+

Regină,

[ei

190.

Vicirix 190
IRI
mi
Dianus 38,
Dies agonoles. $5. :10ă. d. Alliensis
32. 179. Ater 31. 35. 167. 179. 200, 214.
Brumalis 278. Februatus 65. Jovis 28.
-102. Invenalis 37. 239 241 299. Lavationis:28. 110. Lustricus 302, Maia 30 146,
Martis 28. 81.! Mereurit 30, 118. Parentales 27, 73, Sanguinis 28 109. Saturni 238
Servorum 191. Solis 288, Statoris 26,
Vejovis 28. 98,
Diespiter 212. 281
Diffareatio 317.
“- Dii Manes 199. 541.
Dilele . ascunse, intercalate, sparte,
3. 8. 18.
“Dina artificilor 103.
Diiovis 59 161.

tw>

Nemorensis

2

+39

e e e

t

Examen

251.

Eventus bonus 221.
Exequiae 837.
LI
Ex hyperboreon 353.
Exuviae 208.

veneta)

287.

Fagutalis 180.
": Far,

fareum

177.

221.

Palatualis
192. Por176. 1%

Flameum
Flaminica
Flamines
Flora 20,

321
dialis 103, 321.
maiores 69.
113. 132, 149. 945. 2).F.

genitrix, Mater, Rustica, Sâncta 134. |

libum

329,

"Farmece 63.
Favrracia sacra 347.
Fascinum 275.
Fasti (Calendares consulares proelia-

res, rustici, triumphales. urbani) 13—17.
Fata divină, f, scribunda, 309.
Fatua 136 Fatuus 63. 309.
Fauna 136 1:19. 244,
Fannalia 37. 64. 230.
'Faunus 46. 61. 82. 128. 236. 268, F.1-

nuus, Lupercus,. Pan 230.
Faustulus Gt. 148.
Faux Plutonis 199.
"Favonius ventus 61.
Februare 65.
Februarius 3. 71. 78.
Februas 65.
Fecidrele saliari 87..

„
155,
F.a Manilor 4.

Felicitas 189. 217. F. în Capitolio 32.

Fidei in capitolio 35. 211,
Fides 211. 221.414. F. populi romani
1
-

Floralia 29. 133.
Flore miraculosă 83,
Florifertum 261.
Flusare 134.
Focul vestei 28. 89. 92,

Fones dei

61.

Fons 6l. 218.
Fontinalia 39. 49.
Fontus 39, 218.

Fordicalia 2

”

Fordicidia 29. 70. 124. 128. Li6. 220,
Forinae deac 182.
-

Fornacalia 27, 70. 257,
Fornax dea 7l.
Fors sei Fortuna, 31. 4i. 164, Fortuna
Augusta 42. Caesaris 43. in foro boario
164 huiusce diei 32. 183. Mascula 43. muliehris 32.

Vestali 90.

35, 169. 217. F. Publica 170,
Felurimea Calendarielor 16. Căsătoriilor 316.
Felix 169.
:
,
Feralia 12. 27. 27. 74, 142.
Fercula .285.
.
-Feriae, conceptivae 10. denicales 342,
Furinae 182, imperativae 10. Latinae 201,
270. regiae 80. Sementivac' 257.: Stativae 10. Stultorum 72. Feriale 17.
Festum stultorumn 27, 72..
Fetiales flamines 160. 212. 281.

şi publica, 212,

195. 281. 321. 329. Floralis 134. Furina-

lis 182. Martialis

245. Vulcanalis 237.

Fabii (preoţi) 65.
Factiones (albata. aurea, prasina, purrussata,

lis 23, 210. Carmentalis 47. Dialis 103,
127. Pleheius 193. Pomonalis
tumnalis 193. Quirinalis 69,

Fr,

purea,

Fidius dius 160.
|
Flamen (preotii) arvalis 147. Augusta-

175.

Mulieris, Patricia. plebeia,

pop. rom.' 43, primigenia 29. 118, 152.
publica 29, 43. 116. redux 35. 37 235.
Virginalis 882, Virilis 29. 46, 11£. Virgo

43. Fortuna e geniă

215. Predicate

în

Dacia 419. Frates arvales 148, 161, 218.
221,

" Fugalia

170. Fugia at

Fulgere 390.
Fura 1€2. Furiae Daciae £16. Fesrina

F. Vesta. Purinalia 182.
-Furinus 71.
Furnus 71.
G.
Galati! 375,

Galii preoți 109. 118.

i

440

OO

Garanus,.

115.

* Hygieia 186. 421,

Gebeleizis 371. 377.

Himeneius 394.
Ilyperboreii 230, etc.

Genialia 27,
Genii 138. 184. 314. 291,
Geniul

Fortuna.
3,

lui Augustă

215.

184 feinciescă 214

impăraţilor

după more

e dei

215;

natalis

215, praestes 141, pubică

35.

214. 'Tu-

tela 215. Predicate în Dacia 418.
Geres (Ceres) 115.

Getii 369. 396.

Ir.

215. pop. roman
ladulă

73.

344,

lana (Diana)
laniculuim

363,

189. 25.

235,

lanual 40,
A
Gladiatorii 281,
Ianus 35. 38. 18, 156. 189. 255 L. -biGlycon 430.
frons, Clusius 89, Consivius 260. Consi:
Graciele 326,
vus 39, 201. 222. .Dius 189. Geminus 39,
Grifii 332, 460..
221, Junonius 40. Matutinus 40, 163. PaGwener (Venus) 11:
tulcius 39. Portunus' 193: ten&ră 218.
Icânele mith. dacice 400. tzoiane 402.
strămo
șşiloră 337, .
N.
„ Idoli! deilor 288. a lu Saturn 237 a
lul Silvanu 209,
Iarpocrates 94. 233,
Idulia sacra 281. Idus. 5-10,
Haruspicium 320.
!
Iehova 382
Hasta Celibaris 321.
Iejunium Cereris 35, 213,
Hastae Martiae 83.
Imbrăcarea mirese! 321, a, imirelul 322,
Ilecate 136. 190.
Imrormântare 209. 833,
|
leliogabal 112. 425,
Impărțirea anului, a lunei, a qiler I- 11.
Helipolitanus 425,
Împărații div 87, 209. !
Helius 94. 253. 357,
Împrumuturi 23,
- Heracles 380, 383,
Încubi 63.
Hera 404.
e
. Initium Caiani 28 110.
Hercules 146. 209, 237. 242. 245, 439,
Innuus 64.
H. Argivus 103, Agrestis 244. Custos 131.
Institută. de credită, 34. de fete 363,
160. 244. Garanus 115. Invictus 33, 188.
. Întercalare 3. 13-18,
”
Musarum 169. 219. Paciter 16%). Sancus
Jocuri sociale 241.
ibisilvanus, Tulor 244. Predicate în _DaIroaii 383.
cia. 417,
Isia 35. 224.
Hermes 147. 403.
Isiachii 223.
Hersilia 91.
Isidis navigium 28. 93.
Hesperos 126,
Isis 35. 93, 229. 1. Athenedora 93, ForHilaria 28. 36. 110. 224, |
tuna Supera, Fructifera, :Alirionima 'RoHistriones. 287.
gina, Salutaris, Victrix 224. Patricia Y5.
„Honos 189. II. el Virtus 30, 132, 178, în Dacia 493,
Honover 246,
Iulii Cesar 2..7..41. 66. 94, "122, 130,
Hordicalia 124,
ca şi deu 70. 194. 241. „235. 278. 283.
Iorus 223.
„i
290,
Humatio 338. 340,
lunius 133;
Hyacinthus 430,
lun, 19. 83. 264. Caelestis 124, Capito-

Hydroscopil 265,

| lina

226. Caprotina

382.' 173. Dea * pa-

4il
triae -+10. Februalis Februata, Februlis
27. 67. Lanum vina 60. Laverna 59. Lucina 67. 83. 90. 306. Matrona 90. Matuta 163. Moneta 31. 153. Populonia 410,
Regina 410. Sospita 27. 60. Celelalte predicate ca del de nascere şi de nuntă.
Junonalis, Junonius 153.
Jupiter 99, 191, 179. 252. 1. Almus
260. Aeternus 408. Cantaber 203. Capito-

linus 89. 130. 165. 20£. 212. 220. 270,
281. 297. Cernenus 409. Copilii 59. Y8.
119.

Dapalis 259.

imperii 282.

Defensor 408. Deă de

Dolichenus : 409, Feretrius

297. Frugifer 260. Fulguralis 408. Ileliopolilanus 409, Hercius 77. Inventor 115.
Invictus 31. 49. 164. Latialis 3. 270. Latiaris, Latius 270, Liher 123, Lucetius

212. 305. Maius 135. Monitor

408

omu

161. Optimus maximus 49, 203. 165, 412.
Paganicus 238. Paternus 409. Favonius

60. Pecunia 260. Pluvialis, Pluvius 264.
Praesles, 141 . Prusenus 409. Ruiminus
260. Sancus 161. Servator 409. Stator 31.
168. 409. Sunnnanus, Sunmus 409.- Ta:
vianus 409. Tarpeius 297. Terminus 76,

269. Tigillus 206. Tonaas 84. 203. Vedius
39. Versor 49. Victor 29. 122. 409. (deir

de nascere și de nuntă).
Iupiter în Dacia 425
Juturna 48. 219. 235.

|
|
Juturnalia

„46. 48.
Juvenalia 241. 299.
Juventus 78. 312.

.

26

Launa 24%,

-

Latinus
Lavinia

244.
244,

Lar

37.

380.

!
”

5t.

137.

:
!

170.

182,

18£,

245. 69. 3£1 lar castus 4Iţ. Compilalis
184. 279. Domesticus 139. Familiaris 138
197. 279. Municipit 416. Pater 138. Publicus 184. 279. vialis 279. 416.
Lara

L4l.

198.

979.

345.

-..

Laralia 30. 137. 257. :
Lararia 140.
' Darental PT 245. Larentalia 245. La
rentinal 24
.
:
:
Lares perinatini 37. 241. 244 Praestites 30. 141. Romae 141.
Larunda 141. 198. 345.
Larvae 73. 14].
-i
iu

Latiar 271,

n

Latinus 62.
Latona 173. 204. .
Laudatio. 209.
Laverna 345,
Lehede 353.

Lectus genialis 351.
Leda 178. jedaci dei 32.

Legea camuleia 316. clodia, 11. hortensia 10. Ogulina 15. papia popaca '313.
Lemnuralia, lenurii lemuria 50, til
142,
,
.
Leto 332
Leukothea 163.
Liba 104.

Libamina prima, 825,

Izedi 246.

Libatiune 56. 76. 217. 266.
Liber (Bachus, Dionysius.)
123. 266. 274. 278. 415.
Libera 103. 120: 274.

E.
"Kalendac câlii Calendac.
Kastu, Kasutru 52. 177.

Liberalia!
29. 103...
Libertas 29. 103. 274.

Rogaion 374,
: Kronia 239. lironos 380.
Kriobolia 111.

Lihilina, (Venus) 197. 335.

i

Kybele (Cybele) 108. 117. 358. 360,
Ie
| Labirinthus. 384,
Lănci 378.

Lapis manalis 38. 198,

103. "120,
î

|. :

:

Lubentia, Lubentina, Lubia 195.
Lucaria; Lucaris 27. 34, 58. 179.
“ Lucerensii 68: -! :

” Lucina (luno) 112.
Ludii, 283. aktia 204. 296.
Anphiteatrales 284, Annui 283. Apollinates 82,174, 244. Augustales, Augusti Au-

gustalia: 33. 185. 297. 303,. Caesaris

32

4

Capitolini

12

Lana
ai ivi

55.

205.

297. Castorurn

117. 160. 292. 415. m. m. Idaea 2), 117,

53,

295. Cereaies, Cerealia 29, 293, Circe
nses
26. 29, 130. 284, Comunes 130. Compi
talici 281, 249.
Consualia 353, 87, 997,
Cursori 29. 132. Dacici 289, Equiri
a 27,
32. 291. Florales 29, 183. 293. Funeb
res
288. 303, 337. Galiicus 289, Genialici
29,
Gimnici 284. Gladiatori 107, 273,
283.
288. 289. 304. Juvenalia, juvenales
37,

424
Magister

”
pagorum

253.

Vicorum 283.

Saliorum

Maia 30. 135. 147. 197, Majesta' 197.
Maius deus 133.
* Mamma mania 141.
Mamuralia 28. 99:
*Mamurus Veturius
Mana Genita 141.

239. 241, 299. Liberali 29, 293, Magni 205.
289, 302, Matutini 289. Maxiini 302. Me-

galesia, 1negalensit. 29. 118, 288,
29%,
minervini 28, 292. Musici 284, Naum
achia 284. Neptuni, neptunales
32. 181.
295. Neronia 33.:186. 292. Noven
diales

" Manalis lapis 265.

86,

i

182. 198. 35,
101.
8£. 87,
343,

- Manes dei 124, 137, 199, 345, 416.

”

503. 343. Ordinari 283, Palatinii 9.
291,

Mansiones Saliorumn. 88.
:
"Manturnus 235, .
Mars 99. 132. 159. 176. 211, 920. 29,
Mars, Marmmar Marspiler, Mavors 81. M.

34. 205, 225. 296. 302, Sacrii 284,

mulus 377. Conservator, Consentiens, deus pater 412. Gradivus' 31. 89. 154. Quirinus 270. 273. Sabinus 83, 85. Silvanus

Parthici 297. Piscatori:31, 294.
Plebeir
36. 205. 225 299. Puplicii 23. 174.
204.
225. 231. 272. 283. 304, Romae
et. Augusti, scă Romaia Sebastia 203,
Romani

amicu, Augustus, Auxiliator,

Sce-

412, “ca:

nici! 208, 281. 287. Seculares 190, 300,
82. 270. Ultor 30, 144. Vejovis Jupiter 28.
Stativii 174. 283. Tarentinil 300, tarpeil
25.

297. Tauri 304. Tiberiniy 294, Traiani
34;
297. şi Triumphales divi Traiani 297,
şi

Mater Larurn 128. Matuta 263, Terra

_Troiae 302. Veneris genetricis 295.
Vic-|:
toriae Julii Caesaris 176. Victoria
Sullae

30. 225, 295. 298. Votivii 174, 283,
4
Ludiones 285,
Ludoruin aediles, consulcs,
cditores, questores 284,
Lumea de josă 344,

.
curatores

Luna de ană 4. Luna dina

în Aven-

tină 28. Lucifera dit.

-- Lumpha
Luntrile

:

i

Luperca 63. Lupereal 64.

|

|.

|

Lupercalia 144. 207. 230. Lupereil preoti 66. Lupercus deu 64. 82,
Lupta de la Actium 34, -.

Luptătorii:în circ

287,

" Lupolca 64.- Lupulă 81. 83,
Lustrare 262. Lustratio

pagorum

259,

Lustratio la morţi. 342. Lustriumm 222,

MA

- Magna mater (mama mare) 108. '110.

+

Matronalia 2R. 90,

Mausoleum 341.

Medea 136,
Meditrinalia 35. 217.

Megale 'meter
29. 117. 122.

(Limpha) 218,
237.,

124.
Matralia 31. 163,

Mellarium 229,

117.
|

Megalensia

sacra

:

Mena de 277,
Menotiranus 111.
Mens (bona, laeva, mala) 162. m. în
Capitolio 31. in Dacia 422,
Melchisedec 581. Melikart Melikertes
380. 381.
|
,
Mercedonium 3,
.
Mercuriu 141. 147. 237, 264. 279. Augustus, Consentiens, Conservator 413,
Minerva 101. 107, (Menerfa, Menrfa
105.) 292. Augusta 410. în Aventin 28,
31. 91. 105. 165, Capilolina 226, Jovis
consilii particeps, sancta 410. Minerval
107.
:
i
Minervini 28. 161. 292,

Minos 38,

Misteria 229. 251

276,

Mithras

246,

Nonae5. 10. 1. Nonae Caprotinae 172,
256, | Nuci 241.
Mitragană 249. in Dacia -+29,
.
Numa Pompiliu1. 38. 40. 45, 84. 97,
„Mitologia dacica 349, Speciala
rom. 124. 132, 219. 255, 278. 981,
in Dacia 407,
Numen 218. 418.
Moere (parea) 309,
Numirea anilor 1—3. a lunelor 4 5.
Moise 382. 388,
|
a dilelor 9. 234.
- Mola casta 146. Mola salsa
4. 67,
Nundina dina 409, Nundinae Seple1-4. 207,
mana 3.
Moloc 329. 379. 335
Nunia 320,
Moneteisimu 223,
Mosii 140.
Mors, Morla 5309. 335. 401.
o.
Muierile plângătore 337,
Mulciber (Vulcanus) 196.
October equus 35. 920,
Mundus (lumea de jos) 73. m.
Cereris
Omnipotens Mithra 210..
197. mundus patet 83, 35. 36.
198. 214.
Opalia 37. 239, 243,
225. in. Orei 199,
Opeconsiva 33. 20%,
Munţii Romex 232,
Opis 187, 201. 353.
Murcia 196,
Ops (Rhea, Ceres) 20. 149 188. 200.
Musele 363, Musele romane 219.
235, 239. cu predicatele Augusta” 187.
Musicanţi 285.
Consiva, 200. Lactuaria, Patellaria, RunMula dea 345.
cina, Sccia, Segetia, Seja, Semonia, Te„! rensis, Tutelina, Volutina, 201.
Optimaţii 364. 393,
Ne
Orbona 335,
Nacnia 337,
Orcus 73, 198. 268. 344,
Nălucă 141. 268,
Orele dilei 9.
Nama cunctis 230.
Orion 352.
Narcissus 430.
Ormuza 246.
Nascerea sârelui 249,
Orologiu de sâre 186,
Natalis dies 83, 211,
Oscila 242.
” Natalis solis invicti 249, 262, 251.
Osiris 93. 223. 224. 405, 423,
Nauinachia 290.
Osiriachir 923.
Nehalenia 439.
Ospttare 226. Sacrificială 284. Ospeţul
Nemesis 419,
Țjunilor. 241. 299. Curielor 72. la casătoNemurirea 401,
riă 832, la morii (pomană) 342. la diua
Nepomenita 136, 258. 243,
nasceril 308. Ospsțulă Salilor 88, (veci
Neptunalia 32. 181.
epulum).
Neptună 37. 155, 181. 223. 228 E
-quester 181,
Nercide 228.
Nerio 91. 101. 106. 139.
Nero 107.
Paganalia 20. 258, Pagani 76, 258,
Nevruz 249.
pagus 76.
Nimfe 46. 62. 218. 230. Niwmfoleptia, 230.
Palladium 97.
Noctiluca 112.
,
Pallas 35. Pallas Athene 103, 154
Nominalia 309. :
Păl&ria cu stele 111. 240.
37.

223,

252,

255.

P

-

ditmn
Im
aaa
2
”- Pales cu predicatele ; Cana
Grandaeva,
Pomo
na, Pormonal 191.
Magna, Matula, Pastoricia,
Rustica, Silvi“Pompa. 284. p. nuptială 324.
cola, Veneranda 197. 244,
p. funebrală 337. p. de sacrificiu 329.
Palilica . şi. Romaia 29, 67..
125, 129,
Pontifex Maximus 13, 14, 87. 97.
140 221,
101.
.
185. 216. p. solis 254, p. Vesla
e
Palatuar 27zi.
88.
MII:
i
Popa 324. 329.
Pan (Faunus) 62. 6. 230, 937,
269.
Poplifugia 32, 170.
Panteliu 111. Panthcus 427,
Porca praecedinia 257 266, 34,
Papa Glig. XII. 48.
pPraesentanea 267. 337;
Paranimfii 322,
Porrima 50.
|
Parcae 309. 418.
Porţia 258,
Parentalia 73. Parentalio 3 AA
Portrete 228.
Parilia (Palilia) 126,
Portuinnus 163, Portunalia, Port
unus
Paris 404,
32. 193,
Parthenis 361.
Posseidon 181,
Pasiphae 384.
* Postul diney Ceres 213.
Pastoforii 94.
Postverta, 47. 50.
Pater palrum dei 21:
Prac
bia 308.
Patricii 74. 237.
DR
;
Praefica 339,
„Patronii sanți 54,
1
Praelux 326.
Păunaşulă codrului. Gf.
Prae
metium '266.
Pax dea, — augusta 52. 5 3, 112. 170.
Praesul Salilor 86. „Pele de diă 330,
Preoţii 13.
Pelosia.28. 108.
Pria
mus 402,
Penaţii 55, 96. 133, 138, 227. p a
Priepus 427,
vai, publici 5. a Romel, al
pop.
Primigenia 119,
mană 57.
!
Princeps. juventutis 312,
„Penetralia 28. 53. 57, -140, Penu
s 53,
„Probatio equorumn 34. 207. 226.
Persephone 104%. 274, 355
Procesiune 222. in câmpii 262, la caPeste

ra 249. 266. asa. î58,

Pâtră de graniţă 76, — „Petră
tore 250, pâtră sântă 117;

Phalaris 336.

născă-

..--

Phalus 275,
: : Pharsalus 33, *
.* Phochus 359,
Phoenix 380. ..
Phosphoros 426. :

Proserpina, 121. 195. 267. 300. 347,

Prorsa 47. 50.
.
Pudicicia 313.
Pulvinar 208. 226, 304.

Picus Martius, 62. 230 ete.
Pinul 109,
Plebeil 14.
Pluto 67. 121. 19, 238. 268, iesi
347, 867,
d
Polluces 52, 177, “Ponus 52, 112.
191,
Pomana:75,-.243.

Pomeriu

60, 200.:

„Tt

280;

Pumnătorii in circ 297,
Pyrriche (salt) 84.
Pythagoras 354. 373. 985,

Pyihia, Pythias 361. 359.
Python 356. 361. Pythones 399. .

.

303,

:

52,

Pultuk

Pictas 37. Augusta 227,

(veqi Castor) 418,

pitoliu 301. a călăreţilor 178. in Cireu

34. 207, 284, 296. in for 209. de espiare
281. a lupereilor. 66. a anireser 326. a Ma.
met mari 110. a Salilor 85. de statu 286.

e.

„i

Q.

.

”

Q. R. C.F. 13. 28, 80. 108. 152,
Q. stere D. F. 162...

Îi

Hă

SS SS

Quadriga 205. 272, „285,
Quercus 81.
Quindecemvirii 110, 216, 301,
- Quintilianir

63.

Quinquartus
el maiores

28.

:

31,

165.

106.

,

Minusculae

(Aars, şi Poimulus) 31,

69. S3. 91. 163. 171.194.

salvator at

FR
Ramnensii

|

68.

,

Raptulă Sabinelor 91. 106,”
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Rhipaii 350.
Robigalia 29, 132, Robigo, Robigus
132. 180,
Rogă 209. 339.
!
Roma cetatea 46. 103 146, 185. 252,
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Trinitatea romană 205. 208. 41i.

Tr,

laptrătorilor Romel 69. Pythagorica 364,

- Tripudium (saltă) 87. 150. 231.
Tritonii 228.
Triunwiril 98. 226.

Vestaline 47. 67, 102, 117. 125. 128.
144%. 173. 176. 207. 214. 261
Ver sacrum 260.
Versuri fesconine 275, 5327. V. Sati.
rice 287,
Verlumnus 19].

Tubilustrium 28: 30. 106, 131.
Tullus, Hostilius 85.
TPunica 286.
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