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NIC. DENSUȘIANU 
VIEAȚA ŞI OPERA SA. 

Insemnătatea Daciei Preistorice. 

In revista «Căminul Nostru» dela 1 Aprilie 1911 (1),: primul 
său arlicol începeă cu următoarele cuvinte: 

«La sfârșitul săptămânii trecute aiarele publicau, probabil după 
informaţiile poliţiei, o noliță cu caractere mici cam în această 

« cuprimlere: S'a găsit mort, la locuința sa din sir. Sfintilor, Nic. 
Densușianu, Bibliotecarul Statului- Major al Armatei. Cam tot 
atâta ar fi spus și rubrica decesurilor dela Ofiţerul Stări Ci- 
vile, și ca concluz ziune, Nic. Densuşianu se despărţiă de lume tot 
aşă a modest, precum trăise în ea. Nu plecă din lumea aceasta cu sgo- 
mot şi alaiu, pentrucă ziua de îmmormântare nu eră — ca pentru nu- 
meroși alţii — singura în care i se mai pomeniă numele». 

Aceste puține cuvinte, cari lasă să se vadă aşă de limpede 
și cine eră N. Densușianu, și care este soarila —să zic și la noi, 
dacă nu mai mult la noi ca în altă parte —a celor modești, co- 
recți, muncitori și demni, fac cea mai mare cinste d-lui O. Lu- 
goșianu. De sigur că Domnia-sa le-a scris, cum le-am citit şi eu 
de altfel, cu inima plină de durere. 

Da, Niculae Densușianu nu mai eră; el murise la 24 Martie 1911 
orele 1 și jumătate după amiază! 

Sufletul acestuia, care părăsiă valea plângerilor, după o vieaţă 
plină de resemnațiune și muncă, eră sufletul unuia din cei mai 
de seamă fii ai neamului românesc. 

Am credința și curajul a spune că neamul românesc nu a avut 
mulţi fii destoinici ca Densușianu și că în Panteonul nostru va 
fi el, de sigur, fruntaș între fruntași. 

Rar sa văzut un om mai hotărit în a-şi sacrifică vieaţa lui—căci 
el de 40 de ani nu mai trăiă, decât pentru un anumit scop, — care 
să părăsească toate plăcerile vieții, să se izoleze de lume, să re- 
nunțe la familie, să se despartă voit şi hotărit de tot şi toate, 
pentru a-și consacră toată activitatea, de care eră capabil, reali- 
zării numai unui vis frumos ce duceă la desmormântarea, unui tre- 
cut de aur al neamului său. 

(1) Anul 1, No. 21, Bucureşti. 
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Modest, inteligent, foarte cult, cunoscător profund al limbii la- 

tine şi eline, a germanei, francezei, italienei și ungarei ; înzestrat 

cu o voință de fier și cu o răbdare și perseverență extraordi- 

nară, omul aceşta te uimește prin ceeace a lăcut și prin chipul 

cum a făcut. 

S'a mulţumit în vieața sa abiă cu strictul necesar, din care 

totuş a reușit a-și adună un material bogat de documente, de 

acte și publicaţiuni, de care a avut necesitale. 

A strâns îndeajuns însă ca să lase o bibliotecă de seamă danie 

- statului major al armatei, și cevă—o adevărată amintire pioasă — 

Astrei din Transilvania. 

Tot ceeace a făcut, se vede uşor din ce a publicat şi mai 

ales din notele sale extraordinar de numeroase, de bogate şi 

precise. El a urmărit un singur ţel, acela de a desmormântă tre- 

cutul nostru măreț-și a pune în lumină faptele glorioase ale nea- 

mului românesc. 

Naţiunile ca și religiile au preoții lor, dintre cari unii trăesc 

şi adesea se schingiuesc, numai pentru înălţarea lor. 

N. Densuşianu a fost un preot; mai mult: un apostol. Acei cari 

îl cunosc, acei cari îi vor află activitatea sa, nu vor puteă să 

aibă decât admiraţie şi recunoștință pentru el. | 

Viitorul va înscrie pe Densuşianu printre acei Români cari au 

contribuiţ cu cevă la deslegarea chestiunilor ce interesează o- 

menirea. 

Am cunoscut personal de mult dar prea puţin pe acest om. 

Am studiat însă de curând opera sa. Imprejurări fericite m'au 

pus în pozițiuae a-mi da de aproape seamă, consultând notele şi 

scrierile lui inedite şi de a fi fericit văzând prin mine însumi, de 

ce lucrare de seamă a fost capabil un Român! 

Din munca şi suferinţa lui, se înalță mândria de neam, care 

cucereşte inimile și întărește cugetele. 

Le mulțumesc acelora graţie cărora pot să vă desvelesc pe 

un Densușianu, pe care puţini îl cunosc la noi. 
Aduc mulțumiri cu această ocaziune d-lor A. Henţiescu, executo- 

rul “testamentar al lui N. Densușianu şi d-lor C. Gsbl și |. Ra- 

sidescu, cari au meritul, cum se va vedeă mai în urmă, de a fi 
contribuit la realizarea unei opere mari. 

| Adresându-se la mine, Domniile-lor au ghicit că vor găsi o inimă 

care bate cu ușurință și cu toată căldura pentru o faptă bună. 
Munca ce am desfășurat, de mai bine de un an, va fi din par- 

mia, at epitaf oa remote aia are m 
sa $ țat mai mult în mândria ce am 

„dea îi de neam românesc. 

Am văzut și de astădată că aveam a face cu un om 
Figura lui clasică, aleasă, deschisă, binevoitoare şi care-ţi des-
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văluiă firea lui bună și pe omul care cugetă; modestia lui nu 
prea cunoscută ori mai ales apreciată la noi şi care-l făceă sfios, 
te surprindeau plăcut dela prima sa înfăţişare. 

Căutătura lui limpede, ca și cugetul său curat; vorbirea sa rară, 
deslușită, așezată din toate punctele de vedere, îţi arătau indată 
o fire de seamă și un om simţitor. 

Deşertăciune nu eră înel; goliciunea, care amețește pe atâţia 
la noi, eră străină firii lui. Puțin pretenţios, natural, fără metehne, 
fără dorinţe cari chinuesc omul şi strică societăţii, el căută lini- 
ștea, seriozitatea și relaţiile sănătoase. 

Se mulțumiă cu puţin; toată vieața lui stă dovadă, 
O astfel de fire cumpănită și bine îngrădită nu puteă însă să 

nu aibă și partea, ei pasionată, în care furtuna să bântue fără 
rezervă și care să robească firea cea mai aleasă. 

Densușianu eră un patriot adevărat, nu încrezut, nu închi- 
puit, cu atât mai puţin un înșelător. Tot focul de care eră ca: 
pabilă o astfel de fire aleasă serviă să încălzească, în inima lui, 
iubirea de neam și contribuiă a-l face să renunţe la tot, să se 
sacrifice cu desăvârşire pe el pentru a mai adăogă cevă la înălțarea, 
neamului său. 

Și ce iubire aleasă, curată, fu aceasta; dornică numai de a pune 
în lumină, cât mai mult, părțile bune ale neamului românesc, şi 
a-i arătă trecutul cât mai înalt, pentru a-i asigură urcarea mai 
sigur în viitor! 

EI închină astfel toată suflarea lui neamului dia care a, ieşit. 
Densuşianu eră dintre Transilvănenii aceia cari nu voesce a mai şti 

nici de Transilvania lor iubită și martiră, nici de România, pe care 
așă de mulţi dintre ei o critică pe nedrept, nici de Macedonia, pe 
care pare că am uitat-o cei din țara liberă, după ce i-am pricinuit 
atâta rău. „care a implinit un secol de letargie, 
nici de Bucovina cu comosile ei din trecut, nimic din toate ace- 
stea..... dar cari iubesc, iubesc cu patimă toată ţara locuită de 
Români, fără anume hotare decât acelea ale graiului nostru iubit, 
pământ care a fost; roșit de sângele eroilor și martirilor noștri, 
patria vecinică a doinei fermecătoare și a cosânzenelor cu feţi 
frumoşi, cari fac să ne sboare gândul înălțându- -se tot mai sus. 

Dacia, Dacia Felix, eră patria lui Densuşianu. 
Dacia protolatină, Dacia pelasgă, iată idealul său, iată, ce do- 

riă inima lui și pentru a cărei înălțare a muncit și s'a sacrificat. 
Să nu fie nimeni sceptic. Se vor convinge toți, sunt sigur, ca 

și mine, cetind această lucrare de preţ. 
De Dacia se leagă pe viitor două nume; apropierea lor să nu 

ni se pară nici curioasă și mai puţin încă nepotrivită: Traian, 
“Densușianu ! 

Traian cuceri Dacia, istorică, cu armata romană și cu puterea 
geniului său.
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Densuşianu cuceri Dacia preistorică, prin această monumentală 

lucrare postumă, numai cu munca lui aprigă și geniala lui divi- 

națiune. 

Armatele romane, pentru a pătrunde în inima Daciei și a cuceri 

capitala ei, urmară mai multe căi. Carpaţii, acești vecinici buni 

apărători ai acelor ce au știut să se umbrească sub coamele lor 

dătătoare de vieaţă, formau însă un zid contra năvălitorilor. 

Legiunile cari se ridicaseră, mai de-a, dreptul dela Severin spre 

Sarmisegetuza, urmară cursul Jiului. Ceeace însă putu face teh- 

nica modernă cu inginerii noștri, pe frumoasa dar sălbatica vale 

a Lainicilor, pe care s'a aşternut nu de mult o admirabilă cale, nu 

fură în stare să o facă, mai ales grăbiţi cum erau, specialiștii 

armatei romane. lată de ce dela Bumbești, unde-și făcu ultimul 

său castru în vale, armata romană apucă direct peste munţi prin 

pasul massivului Vulcan și peste munţii Hațegului sprea se co: 

bori pe clinul lor de miază-noapte în îngusta dar fertila și mai 

ales poetica vale a Streiului, ce-şi duce apele în Mureș. 
In acest centru pur românesc se află nu departe de «Poarta 

de fier transilvană», Grădiștea, acum o mică comună rurală, dar 

care fu de două ori mândră şi impunătoare, mai întâiu ca Sarmi- 
segetuza şi apoi ca Ulpia-Traiana, foasta capitală a Daciei. Ea e 
situată pe malurile Hațegului în o vale admirabilă, încunjurată 

de înalte și frumoase catene de munți. 
Cevă mai din sus de Grădiştea, se află mica comună Densus, 

numită, Densuș, fosta reședință a lui Claussius Longinus, care-și 
construise acolo un mausoleu pentru familia sa, care există și până 
acum, servind ca biserică greco-catolică română sătenilor. 

Acolo se născu N. Densuşianu la 18 Aprilie 1846. In acest 
leagăn al latinităţii Daciei, în acest „cuib de raiu pământesc, în 

acest colț de pământ sfânt nouă, dar cam uitat, plin de urmele 
și amintirile marilor popoare, cel dac și cel roman, văzu lumina 

soarelui și crescu acel care nu puteă să fie, făcut în urmă și 

mai conștient prin o cultură aleasă, decât un mare patriot român. 

Astăzi Uipia-T raiană se numeşte Văvhela și acest nume spune 
mai mult decât orice, care e soarta de acum a vechiului principat 
al Transilvaniei și ce se petrece cu fraţii noştri dinspre nord-est. 
„Mausoleul lui Longinus, acest admirabil monument, scăpat de 

vitregia timpilor ca și închinătorii lui, este cea mai vie dovadă 

ȘI cel mai deplin protest al drepturilor ginţilor cari nu se pot 
călcă în picioare. 

Vărhely nu va triumfă nici când de Ulpia- Traiana ! 
Din actul de naştere al lui Densușianu se vede că el eră co- 

pilul parohului Densuşului, Bizantius Densușianu si al soției sale 
Sofia. Nașa sa fu Lapaducia Niculiâsca. !
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E! a avut ca frate mai mare pe Aron, post şi critic, născut 
tot acolo la 1838, tost profesor de limba latină la Universitatea, 
din Iași, autorul Negriadei, al istoriei limbii şi literaturii române, 

  

    
    

Mausoleul lui Longinus din Densuş (Transilvania). 

Și a numeroase alte publicaţiuni de valoare. Fiul acestuia e me- 
ritosul profesor universitar din București d-l Ovid Densușianu.
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Venit pe lume, cu puţin înainte de anul 1848, care ridică vieața 

a peste 40 mii Români, în genere fără cultură, dar conştienţi şi 

mândri de originea, lor, îngrijit de o mamă iubitoare și în casa 

unui preot transilvănean cult şi patriot, Densușianu & crescut în 

o vieaţă modestă dar curată. Copilări în mijlocul unei naturi ad- 

mirabile, în o localitate care la fiecare moment îi vorbiă de tre- 

cutul glorios al neamului românesc şi în o epocă în care Românii 

renășteau la o vieaţă cevă mai liberă. Aceştia, încrezători în «dră- 

guţul lor de împărat», alături de armata căruia şi pentru care sân- 

gerase din adânc, erau acum siguri că şi ei au dreptul la o vieață 

omenească după secoli de adevărat martiriu. 

E] începu să-și dea seamă despre ale lumii, tocmai atunci când 

Românii ieşiau cu încetul din o lungă vale a plângerilor în care 

voinicia nu cunoscuse margini. 

Nu cu mult înainte, administraţia centrală lrebuise să dea or- 

dine să se mai curețe drumurile de numeroasele ţepi, pădure 

de leşuri românești victime ale Ungurilor, peniru a nu jigni văzul 

acelui mare suflet şi var protector al elementului român, fie-i 

binecuvântată memoria, Împăratul Iosif al II-lea. 

Un scriitor ungur n'a scris oare: «Niciodată furcile, temniţele, 

securile, cârligele, ştreangurile şi colțurile stâncilor n'au omorit 

mai mulţi criminali ca Români». (1) 

Cum puteă oare 'un atare copil, crescut cu astfel de amin- 

tiri şi văzând mizeria din jurul său, să nu devie un mare patriot, 

atunci când prin cultură el își dete mai bine seamă de suferin- 

țele neamului său, care totuș aveă pentru el atâtea drepturi. 

Familia din care se trăgeă Densușianu eră o veche familie ro- 

mânească Pop de Haţeg. 
Numele de Densușianu se dădu copiilor, mai întâiu lui Aron 

la. gimnaziul din Blaj, de către profesori pentru a-i deosebi de 

mulți alţi Pop ce erau în şcoală. 
Numele acesta le rămăsese şi eiîl înnobilară la rândul lor prin 

munca ce desfășurară în urmă. 
„Clasele primare le-a făcut el la Haţeg, de sigur tot la Fran- 

ciscani, la care fusese dat încă din 1846 fratele său Aron. 
În actele sale aşă de bine păstrate, nu găsesc decât pe cele 

dela 1862 înainte, când N. Densușianu la vârsta de 17 ani se 

„află, la gimnaziul din Blaj, în clasa a Vl-a. 

Din testimoniul său scolastic pe semestrul al II-lea al acestui 

si ratie și Îaulie 1862, se vede că acest adolescent, cuminte, 
Ş » obț ele mai bune note. 

  

, . PSR 
4) Woligangi Bethlen, Historia de rebus TPrausilranicis. Rd. II, Tom. IV, 428. Vezi 

p. 71 din Horta de Densuşianu. 
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Testimoniu de clasea prima cu eminenția 

AVo. loc. 1 între 55 scolari esaminaţi. 

Portarea morale. . . . . , . . . . . . . . cu lauda 

Mtenţiunca | . ea . + bune 
Diligenti'a 

Preslatiumi de in singulariele obiecte de invetiamentu 

De în religiune . . ., .. . . . . . forte multiumitoria 

» Limba latina . . .. ,. . . „forte multiumitoria 

» Limba greca .., .. . . . . . forte multiumitoria 

» Limba materna (româna). . . . forte multiumitoria, 

» Limba germâna. . . . . . . . forte multiumitoria 

» Limba maghiara .. . . . . . . forte multiumitoria, 
» Istoria și geografia. . . . . . . forte multiumitoria 

» Matematica . . . « | „ forte multiumitoria, 

IE „] Istoria nat. . forte multiumitoria 
»  Scientiele naturali 

Phisic'a > 
»  Propedenutica 
» Cantu 
Forma esterna a ocupatiuniloru seripturistece . . f. buna 
Numerulu oreloru neglese . .. . . . . . .6 escusate 

In capul acestui gimnaziu se află nemuritorul Cipariu, pe când 
Alexandru Micu eră profesor de matematică și fizică. loane Anioneli 
profesor de limba latină, Ioane Popescu de cea maghiară, Olimpiu 
Blasianu profesor de limba greacă și germană și Ioane Moldo- 
vanu profesor de limba latină şi filozofie. 

Tot primul dintre 50 colegi trecu el examenul de iarnă, după 
cum se vede din testimoniul școlar dat la 7 Fevruarie 1863. 

Dar munca sa aprigă nu puteă să aibă loc fără o gravă, atingere 
a acestei naturi alese și delicate, ceeace se vede din certificatul 
de absolvire al anului al VI-lea dat la 13 Semptemvrie 1863, 
in care găsim ia: numerulu oreloru neglese, 2 luni şi una diume- 
tate escusate», iar profesorul de clasă A. Micu notează: „depusu 
esumenu privat dein toate studiale în 3 Sept. a. c., fiindu că 
dein causa morbului ma pututu depune la tempulu seu“. 

N'am necesitate a, adăogă că la toate studiile căpătă tot: forte 
multiumitoria,. 

Astfel merse el înainte, în acest mic oraș al Blajului, impu- 
nător prin amintirea dela 1848, prin marele număr de Români 
ce au luptat pentru existența neamului și prin munca depusă de 
micul număr al infeligenței, cum se zice pe acolo, a micului pumn 
de oameni cari căutau să urmeze calea, deschisă de Clain, de Şin- 
cai şi alți cărturari modești, dar harnici şi destoinici, ai românis- 
mului din acele părţi,



vVIll MONUMENTELE PREISTORICE ALE DACIEI 

La 5 şi 6 Luliu 1865 trecu el maturitatea: luudabiliter valde 

bonum, la toate obiectele afară de lingua alia (germana) la care 

aveă bonum. 
Şcoli superioare nu aveau Românii din nord-ostul nostru nici 

la 1861, cum nu au nici în prezent. 

Când văd goana ce se pune spre a opri în ridicarea sa cultu- 

vală mai ales pe acest popor, înțeleg mai bine ca ori și ce groaza 

ce au de puterea elementului românesc cei ce pentru moment 

pot comite astfel de volnicii. 

Dar cel ce are încredere în triumful adevărului şi dreptului 

şi cel ce cunoaște evoluţia neamului nostru, nu se va îndoi un 

moment de viitorul întrevăzut de Bolintineanu, pe care-l are a- 

cest popor. Cei din România liberă au însă și sarcini mari şi mai 

grele și am nădejdea că-și vor da seamă de ce trebue să făptu- 

ească faţă cu neamul întreg din acest punct de vedere! 

La 10 Octomvrie 1865, vedem din un: Akademischer Annahm- 

schein, iscălit de Dr. Miller, k. k. Direktor, că Nicolaus Den- 

sușianu s'a înscris la Sibiiu la Rechtsakademie. 
lată-l întrun oraș german, cu deosebire pe aluncea, dar în 

un admirabil centru românesc, mai departe de Ulpia-Traiană care-i 
vorbiă de trecutul măreț, dar în coastele Șelembergului, care-i 
reamintiă fapta, gloria și gândul lui Mihaiu Viteazul. 

Nu știu cum eră organizată facultatea, juridică din Sibiiu la acea 
dată, dar din niște Priifungszeugniss, păstrate de Densuşianu, pu- 
tem vedeă că el a fost scutit de taxe, din cauza asiduităţii sale 
exemplare și din faptul că a fost clasificat întâiul la următoarele 

studii, din anul prim chiar: | 

Istoria austriacă, cinci ore pe săplămână, cu Dr. Piaf. 
Pandectele, zece ore pe săptămână. 
Istoria şi instituțiile dreptului roman, nouă ore po săptămână. 

Istoria imperiului și dreptului german, 6 ore pe săptămână. 

Ceeace făceă o medie de cinci ore de clasă pe zi, la anul prim 
de facultate. 

Aceasta e o medie naturală pentru un student universitar, când 
studentul vre, să înveţe și profesorul să-și facă datoria. Ar [i 
bine să se iea cunoștință de anumite facultăţi de drept, cari când 
ajung ca ee tei BrAn —cu dreptul larg de absentare 

o consideră că au făcut cevă excepţio- 
nal de laudă. 
de aa ip aaiiel timp de 4 ani cursurile acestei şcoli 

Dr. Gottfried Muller consiliu „ aa 20 Iulie 1869 de Casă plai er, s nu r. și director, vedem, cu a- 
„mulțumire, că în toți anii și la toate materiile i se pune 

mențiunea „freguentat cu mare diligență“. In toţi anii la ru- 
brica „clasa progresului“ el este pus „clasa prima dela ince- 

Dea „clasa, primea cu pia exeluziv la fine, cu men- 
j Tutne“!
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Materiile urmate erau numeroase și variate. El urmă etica în 
anul al II-lea și dreptul canonic sau cel eclesiastic protestant, până 
la dreptul penal civil austriac, și până la economia, politică, sta- 
tistica și procedura civilă și penală pentru a încheiă cu știința, 
politică administrativă, știința legilor financiare şi administrative 
și cu dreptul comercial și cambial şi cel montan. Pentru o fa: 
cultate săsească din Sibiiu şi la 1869, trebue să recunoaștem că 
este destul de lămurit că lucrul eră sănătos înjghebat. 

Și la toate acestea el fu printre primii cu distincţiune. 
Să nu credem însă că tânărul Densușianu trăiă pe trandafiri, 

că aveă vieața asigurată și liniştită, putând să se consacre cu 
totul numai studiilor sale. 

De aceşti studenţi sunt rari peste tot, dar mai ales în țările 
locuite de Români acest fel de fericiţi nici nu se cunosc. 

Cine a fost la Blaj ştie în ce lipsuri trăesc bieții băieţi. Ade- 
sea ei se hrănesc, sărmanii, pentru a învăţă, numai cu pila ce 
li se dă gratuit pe mai multe zile! Mai toți îşi consumă merin- 
dele pe cari le aduc chinuiţii lor părinţi, în traistă, în fiecare Du- 
minică, | 

Doamne, câte suferințe şi ce vieață de robi! Şi câţi nu cad 
în drum din acești copii și câţi sărmanii nu rămân infirmi sau 
nu îngrașă pământul! 

Martiri ai neamului ne închinăm în fața voastră! Măcar atât! 
In timpul studiilor sale, pierdi Densuşianu pe tatăl său și ast- 

fel rămase fără mai nici un mijloc de vieaţă! 
In luna lui August 1867, când trecuse cu succes examenul anu- 

lui al II-lea de drept, el veni în ţară, după cum se vede din o 
petițiune ce adresă în ziua de 15 August Societăţii literare, Aca- 
demiei noastre, abiă înfiinţată. 

Prin aceasta cereă «....... pe temeiul stării mele de orfan... 
și lipsei totale de mijlouce.....», zice el, un ajutor pentru a pu- 
teă studiă. 

Din lericire Academia aveă la, dispoziţia sa o fundaţiune patrio- 
tică a municipiului urbei Brăila, pentru ajutorarea tinerilor ro- 
mâni de peste hotar. 

De ce oare astfel de ajutoare nu se mai dau, de ce oare mi- 
lionarii transilvăneni din țară, nu se gândesc mai mult la amără- 
ciunea lacrimilor vărsate de cei rămași la postul lor de onoare în 
țara mumă, unde sufer toate greutăţile ?! 

lată răspunsul din 6 Septemvrie, ce i se dete de Heliade-Rădu- 
lescu, care eră președinte al Academiei. 

«Lwându în considerare suplica D-Tale și atestatele cu cari € instruita, 
societatea academică romana a aflatu de bine a te alege pentru de a [i 
beneficiatu cu un stipediu de 2000 lei pe anulu scolasticu 1867/8 din 
fundaţiunea votata de municipiulu urbei Brăila.
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«Ce pe langa restituirea atestateloru D-Tale ţi se aduce la cunoscinţia. 

«Dela, societatea academica romana». 

«Bucuresci, 6 Septembre 1867. 

«Pres. |, Heliade R.» 

Cu această ocaziune la 10 Sept. 1867, Densuşianu se grăbo- 

ște a mulțumi și municipalității de Brăila. 

Acolo găsim : 

«Patriotismulu şi amorea de natiune a fostu şi este caracterismulu tra: 

ditionalu alu Romaniloru şi chiaru în anulu acesta de persecotare şi tira- 

nia asupra fiiloru romani dein Transilvania. Urbea Braila fu aceea ce 

tresări îndată la plăngerile și vaetele noastre în contra jugului magiaru 

și cu generositate nespusa ne tinsa mana de ajutoriu. Urbea Braila creă 

stipendia ca săi mergem în Italia lu tiera mamei noastre că asia se ne 

salvam nu numai limba şi nationalitatea ci se aducem amente că Ialia a 

fostu leganulu nostru şi că o Ilalia nouă avem de a ridica pre malu- 

rile Danubiului.» 

lar mai departe aflăm tot de acolo şi cauza morţii tatălui său: 

«3 Milioane şi jumatate Romani dein Austria, unde părintii nostri în 

1848 (de unde se trage si mortea tatalui mieu) şi varsara sangele pentru 

libertate si tronu; totu acela Domnu ne dete astadi sub biciulu si teroria 

aceluia în contra cărui noi ne-amu luptatu. Astadi nu numai că n'avem 
libertate, dera chiaru limba, ce s-a pastratu pana acumu cu atata sanctitate 

de stremosii nostri, se afla nimicita». 

= 

Și în fine mărturisește că: 

«sub scutulu onorabilului consiliu municipalu alu Brailei mi s-a 
usioratu astadi cariera ce eră seo întrerupu, mi s'a înlesnitu calea cătru 
poelica Italia ce-am visat-o decandu am apucalu lira poelica în mana». 

Fapta bună are totdauna răsplata sa. De numele lui Densu- 
şianu se va afla, legat pentru totdauna ceeace a făcut municipa- 
litatea din Brăila. Cine ştie dacă fără acest modest ajutor Den- 
sușianu ar fi putut produce ceeace a făcut în urmă. 

O, voi, mecenaţi români, aruncaţi măcar o fărămiţă celor buni! 
Bată inima voastră pentru suferinţele neamului ! Contribuiţi cu 

cevă spre a întrețincă lumina, pe care vor vrăjmaşii să o stingă 
cu orice preţ. 

Stroescu Basarabeanu, Stvoescu ce s'a înălțat așă de sus prin 
priceperea și perspicacitatea lui, Stroescu, care dă asă de mult, 
trăind aşă de modest, fie-vă, de se poate, vouă pildă! 
„Ce se făcu Densușianu în urmă, după terminarea studiilor salei 

din Sibiiu, la 20 Iulie 1869, și până în Ianuarie 1870 nu putem şti. 
Petrecut-a el aceste luni pentru a se odihni în locul nasteri 

sale şi lângă mama sa iubită, călători el undevâ? Nu ştiu nimic, 

——
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Cunoaştem numai că fratele său mai mare Aron, care făcuse 
aceleași studii în aceleași şcoli, terminase studiile dreptului la 1864: 

Insurându-se, el se stabilise ca avocat la Făgăraș, unde a con- 
dus opoziţia română până la 1875, în care timp fu și închis o 
lună în temniţă! 

Iară în hârtiile lui Densușianu găsesc o adresă către el din 
20 Ianuarie 1870 iscălită «G. Văgăreseanu, Praesidiulu magis- 
tratului urbanu“. ” 

lată conţinutul ei, pe care-l dau pentru a se vedeă progre- 
sele ce sau făcut din punctul de vedere al curăţeniei limbii vor- 
bite și scrise, de Românii de pretutindeni, dela acea dată încoace: 

«Devenindu vacantu postulu de notariu supremu la magistratulu ur- 
biei Fogarasiu, me amu aflatu indemnatu de a Te substituă provisoriu 

pre spectatu D-ta în acestu postu cu una lefa anuale de 400 fr. v.a. 

«Despre acesta me onorediu a Te incunoscienţia cu acea rugare, ca 

se bine voesci, spre intrarea, în serviciu şi depunerea jurământului, 4 Te 

insinua la mine catu mai curindu». 

N. Densușianu aveă cu ce să nu moară de foame! Poate chiar 
pentru starea materială a inteligenței române de acolo, nu riu- 
mai din 1870, dar chiar din 1912, acest început pare bunişor!... 

Mă tem că acum nu mai pot ei căpătă nici atât... - 
Dar nu pot să nu mă gândesc cu fericire sufleţească, că pe 

acea vreme la Făgăraș, micul oraș din țara muntoasă a Basa- 
rabilor şi a lui Mircea cu deosebire, funcţionă un notari prima- 
riu şi se află un dvocaț, cari ambii au ajuns, mai în urmă la noi, 
glorii ale culturii neamului! 

Iată, de ce în ţerile acelea adevărata democraţie română se ridică 
conştientă și temeinică. lată ce oameni ar trebui să întrebuințăm 
și la noi, dacă voim ane ridică din starea urită în care ne sba- 

tem de mai bine de 50 ani!.. 
Dar Densușianu trebuiă să-și treacă examenul de stat pentru 

avocatură, 
Pentru aceasta găsim următoarea lui cerere către 

«Onorabile Presidiu alu Magistratului urbanu ! 
«Avendu a depune în dilele aceste esamenulu judicialu de statula Aca- 

demia de drepturi în Sabiniu, am onore a rogă pre On. Presidiu a-mi con- 
cede spre scopulu acesta unu terminu de 10 dile si adecu incepandu cu 
1 luniu 1870, si totu odata a me dispensa pre tempulu acesta de aface- 
rile mie incredintiate», 

La 6 Iunie 1870, se făci cererea lui către Hochgeehuries Prae- 
sidium din Hermanstadt. 

Cum a trecut Densușianu și acest examen de stat se vede 
din cele trei: „Staatspriifunugszeuguiss“ că: la cenzura de stat
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din ştiinţele de stat a fost declarat de apt cu calculul de „distinc: 

tiume“, în economia naţională, tot astfel la dreptul german şi 

roman și cu «Ausgezeichnet» sau «precelentia», cum spune tra- 

ducţia română, pentru procedura judecătorească civilă, 

Tot ca document de limbă și privitor și la activitatea, ulterioară 

a lui Densuşianu voiu cită şi următoarea adresă, făcută de fratele 

său mai mare, avocatul Arone Densușianu: 

Onorabile judecătoria districtuale ! 

«D-lu Nicălau Densusianu nasăutu in Din5usiu in cămitatulu Hunedo- 

rei, legitimandu-se inaintea Subserisului &u testimoniele Sub A. B./. C.D. 

în &opia legalisate, depre absolvarea Studieloru juridie 'si—despre depu- 

nerea su Sucăesu a esameneloru teoretiăe de Statu, lam primitu în diua 

subăerisă in tantelaria mea advotatiale &ă tondipiente respedtive &andi- 

datu de advotatura. 

«Agâsta 'mi-permitu a adute la &unostiinţia onorabilei judedatorie cu 

atea rugare îi, Se bine-vossta a luă atestă Spre Stiintia Si-totu odat-a a 

aSterne aăsăta insinuare la intlită tabla regio judiciară spre luare la cuno- 

Siintia a Susdepere d-lui Niăolau Dânsusiunu în pratsă, advotatiale. 
Fagarasiu în 28-a Iuliu 1870». 

Cererea-i fu admisă, spunându-i: «Tot odată venim de a ră 
exprimă cea mai mare recunoştinţă pentru serviciile ce ați pre- 
stat acestei m'be, în timp de....» 

La fratele său el a fost mai întâiu ca practicant și în urmă can- 
didat şi concipient. 

In fine dreptul de avocatură al avocatului Densușianu Miklos, 
de astădată, şi la Curtea de Apel, este recunoscut prin diploma de 
la 1872, Octomvrie 23: „A maros-uvdsârhelyi Kivdlyi It6l6- Tabla“, 
adecă „din partea Tablei regie la curtea de Apel din Muvesi“, 

că: „e sustinut înaintea acestei curti de Apel censua «dle avocat 

și 4 depus jurământul de avocat“. 

Șederea sa, cum de altfel eră natural, nu a fost tocmai lungă 
la l'ăgăraș. Acolo a scos el din iniţiativa lui Aron şi cu cola: 
borarea lui Teof. Frâncu și 1. Lăpădat: Orientul latin. 

Dar deși latin, aflându-se însă în orient, a sucombat în curând, 
odată cu închisoarea lui Aron Densuşianu, pe o lună, în temniţă, 
pentru a se adeveri, odată mai mult, dreptul libertăţii de con- 
știință în Ungaria. 

Fraţii plecară pe rând dela Făgăraș la Brasov, Nicolae mai 
întâiu la 1873, Aron la 1875. a 
EI se stabili ca advocat în Târgu-peștilor No. 100, cum se vede 

din cererea către « Onorabilul Tribunal regesc» din 6 Faur 1873. 
Acolo a funcționat el ca avocat până la 13 Aprilie 1877, «cându 
a abdisu de buna voe», cum se constată de către Presedintele 
Mâly Isţvân în un: Bizonaitocauy (certificat) dat la 9 Iulie '1878.
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Odală cu trecerea, trupelor noastre în Turcia la 1877, N. Den- 
sușianu intră în țară, de data asta în mod definitiv. 

Imi închipuiu ce trebuiă să se petreacă in sufletul acestui mare 
patriot, când se răspândi ca fulgerul printre Români faima pri- 
melor noastre izbânde. 

Nu cunosc până acuma precis data sosirii sale, dar ea poate 
fi fixată după o adresă ce a, primit dela « Agence diplomatique 
et consulat genâral d Autriche-Hongrie» din București, cu data 
de 7 Ianuarie 1878, în care i se face cunoscut că Ministerul de 
Interne ungar, cu data de 27 Dec. 1877 îi acordă dreptul de 
emigrare. 

De altfel, din fericire, în 1877— 78 lucrurile mergeau mai bine 
și mai repede și în ţară ca şi la Plevna. 

Constatăm cu mulțumire, că în şedinţa Camerei dela 18 Fevrua- 
rie 1878, raportor al coimisiunii de indigenate fiind G. Misail, 
acel mare muncitor și ales patriot, se propune indigenarea lui 
N. Densuşianu. Intre altele Misail zice: «Vă aduceţi aminte de 
acea operă intitulată Orientul latin, care a atras multe laude din 
partea presei occidentului». 

Densuşianu obțin 60 voturi din 62 votanţi, iar în ședința, 
Senatului dela 6 Maiu acelaş an, trece cu 29 bile albe din 30 vo- 
tanţi. 

La 25 Oct. al aceluiaş an «Nicolae Densușianu equivalent lic, 
în drept din Sibiiu» este înscris stagiar în tabloul avocaţilor. 
decan al ordinului fiind V. Boerescu. 

Tot astfel se constată prin un certificat al greiei respective 
că la 25 Fevruarie 1880, Densușianu depusese jurământul  îna- 
intea, Curţii de Apel, secţia I, pentru a puteă exercită profesiu- 
nea de avocat. 

Ca avocat, la Braşov şi București, nu avem a spune nimic deo- 
sebit despre Densuşianu. 

Intre actele rămase dela el, se văd numeroase dosare ale pri- 
cinilor ce a apărat la Brașov. 

Dar nu aceasta eră menirea unui om superior ca el. Avocaţi 
aveam dejă destui de pe atunci, oameni însă în adevăr superiori 
avem puţini chiar în prezent. Densuşianu eră făcut din o altă 
ștolă decât aceea a unui avocat oarecare. El aveă o altă menire, 
o altă misiune, mare, aș puteă adăogă. 

lată de ce în hârtiile sale se găsește o cerere, scrisă curat 
și timbrată chiar, către Decanul corpului de avocaţi din Ilfov, 
prin care după un stagiu de 5 ani cereă el înscrierea definitivă. 
Deși făcută, el nu a găsit însă cu cale a o mai depune. Din a- 
ceasta se vede lămurit calea ce voiă el să o urmeze. 

Și oare puţinul timp cât a șezut la noi până la împământeni- 
rea sa, stat-a Densuşianu acele luni fără a lucră? Nu. 

Prima sa publicațiune în ţară a fost:
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L'âlement latin en orient. 

Les Roumains du Sud, Macedoine, 'Phessalie, Epire, Thrace, Alba- 

nie, avec une carte ethnographique par N. Densuşianu et I'rederic 

Dame, din 1877. 

Cartea e opera. lui şi e tradusă de Dame, şi eră dedicată: A 

Monsieur le Comte de Chaudovdy, ambassadew de France, ple- 

nipotentiaire ă la Conference de Constantinople. 

Această lucrare, bazată pe scrierile anterioare şi cercetări per- 

sonale, este una din cele mai serioase relative la Macedonia. 

Deoarece chestiunea e mai mult ca ori când la ordinea zilei, 

cred necesar a vă pune în vedere următoarele pasage din ea: 

«Au lieu de maintenir la Dacie comme un fort avanc€, dune impor- 

tance strategique indiscutable, qui arvâterait le torrent, Aurâlien ouvrait 

la porte toute grande au flot qui allait couvrir pour un temps lEurope 

toute entiăre, emporter Rome et Empire, et menacer la civilisation». 

Din această scurtime de vedere a lui Aurelian a suferit așă 

de mult nu numai neamul nostru în urmă, dar întreaga latinitate. 

R cazul de a zice ca acel om politic francez: „On ne se dou- 

terait jamais par quels imbeciles le monde est souwvent gouverne“. 

La ce bun oamenii mari, când după Traiani vin Aureliani!... 

Şi cugetarea sa iese mai clar când scrie: 

«Enfin, en 1856, apres dix-sepl cents ans, PEurope commenca ă con 

prendre la haute portee de Voruvre de Trajan et ă se convaincre que 

la paix et la tranqguillite du continent reclame, aujourd'hui plus haute- 

ment que jamais, la creation un Elat latin aux Bouches du Danube, 

Lun lati homogăne et non polyglotie.» 

Cine dintre oamenii noștrii politici a pus chestiunea mai lim- 

pede şi mai hotărit. Onoare memoriei lui! 
Discutând drepturile fraţilor macedoneni, el face cunoscut lumii 

politice europene, că: 

«A partir du X-e siăcle, on les voit apparaitre dans histoire comme 

un peuple compact et indâpendant. Cest ă cette 6poque que remontent 

les grandes luites quiils livrărent ă lempire byzantin et ă cet slement 

grec corrompu jusquaux moslles qui est connu sous le faux nom de 

«Popor et qui voulait s'emparer dela partie orientale de lempire ro- 

main. Ces luttes furent couronnses de succâs et dăs lors les Roumains 

de Macedoine devinrent completement aulonomes». 

a ca să arate care trebue să fie situaţia lor în 'Tureia, el de- 

clară în puterea dreptului faptelor istorice: 

„Il est donc constată que les Mac61o-Roumains ont €t6 li6s ă la Tur- 

quie sur la base de capilulalion precise, qui leur assurait proleclion en 

dehange d'un tribut annuel de 1.400 piastres et qwils sont reste autono- 

mes ei independanis sous leurs chefs nationauz jusquvau commencement 

du XIX-e siecle, quand Ali-Pacha foula aux pieds leurs droits».
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Nu sunt ei fraţii noștri? De ce oare să ne mai mirăn când 
tratatele noastre fusese călcate-la fel ? 

Câtă dreptate e în părerea că un tratat valorează numai atât 
cât puterea celui ce-l apără. 

l'orța, forța, se vede că e fatal să strivească sau să apere drep- 
tul. Ea, e arma cu două tăișuri. Când oare va fi întrebuințată 
numai în bine?! 

In ce privește calitățile rassei acestui popor macedo-român, Den- 
sușianu scrie: 

«Les Macedo-Roumains ou Tzintzares sont reconnus par tous les ecri- 

vaîns comme le peuple le plus susceplible de culture et presentement le 

plus avance de la Turquie d'Europe». 

EI reproduce părerile lui Pougueville, Wilham Martin Leake 
și Kamnita, în această privinţă, cari sunt așă de elogioase pentru 
fraţii noştri. 

In fine, în ce priveşte cu deosebire chestiunea autonomiei ecle- 
siastice a Macedo-Românilor, el arată așă de luminos, când ne 
spune: 

«Vers lan 1200 les Mac6do-Roumains, qui jusqu'alors n'avaient eu avec 

les patriarcheş de Constantinople que des rapports dogrmatiques, mais non 

hi6rarchiques, se s6parerent entitrement de Constantinople au point de 

vue politique. Sous leur roi Johannice, îls declartrent Veglise roumaine 

de Macedoine independante de Constantinople et Basile archevâque rou- 

main de Zagorie devint primat national azanut son sidge & Târnova 

avec deux metropolilains sujțraganis (1). 

«Cette indâpendance higrarchique dura jusqu'ă la chute complâte de !Em- 

pire byzantin et l'etablissement delinitif des Osmanlis sur les rives du 
Bosphore. Sous les Sultans le clerge grec reprit Pinfluence qwil avail per 

due. Employant tous les mogens et le plus souveni, les moins honnţles, 

pour retablir son pouvoir religieua sur les Roumains, les Bulgares et 

les Sebes, îl s'efforgait de representer ă la Porte que plus ces populations 

seraient soumises auz Patriarches byzantins plus elles seraienl sous la de- 

pendance des Sultans. La Sublime Porte laissa faire et prâta son appui 

ă toutes les usurpations, jusquau jour ot les Macedo-Roumains furent 

complâtement depossâdes de toute autonomie religieuse et retomberent 

sous le joug accablant du clergâ grec». 

Ar fi bine ca aceste rânduri să pătrundă până la locul cuve- 
nit, pentru ca în tratativele ce fatal vor urmă în această privință 
să se invoace da capo şi dreptul istoric. 

Chiar cultul la acest popor aveă loc tot în limba naţională, 
ceea-ce ne-a, deosebit pe Români totdeauna, spre lauda noastră, 
de alte popoare: 

  

(1) Gesta Innocenti II. No. 10. Şincai, Cronica Românilor, an. 1202,
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«M. B. b. Hajdeu souticut, dans son Ilisloire crilique des houmains 

que vers Pannde 400, les exercices du culle se faisaient, dans les €glises 

macâdoroumaines, dans le dialecle macedo-roumain. Cette assertion est 

verifi6e par Wautres 6crivains 6trangers». 

Ce fericit am fost acum un an, când în puţinele biserici ce 

au fraţii noştri auziam, tot în limba română, învocări pentru sănă- 

tatea, şi fericirea M. S. Regelui Carol și a poporului român. 

Şi cu drept cuvânt Densușianu propune singura soluţie posi- 

bilă, demnă și urgentă în această privință: 

«Pour nous, le meilleur moyen darriver ă ce bul, serail de placer les 

Macedo-Roumains sous la subordination hicrarchigue de Veglise orlodoxe 

roumaine, sous Vautoritle directe da Primat de la Roumanie. Cette solu- 

tion serait conforme ă leur langue et ă leur caractere, ă lear natio- 

nalit€ et ă leurs aspirations.» 

Este aproape anul de când îmi permiteam să spun acelaș lu- 

cru Academiei române! Dar Românul știe să aștepte!.. 
Şi să nu uităm că de organizaţiunea lor religioasă este legală 

fiinţa neamului românesc în acea ţară, unde nefiind Oficiulstării 
civile, dela, botez, cununie, divorț, testaţie și immormântare, toate 
se fac prin preot! 

Astiel că în prezent cea mai mare parte din fraţii noștri ră- 
mași credincioși ideii sănătoase și cari au rupt cu organizația 

veche grecomană, trăesc de fapt afară din lege! 
Să sperăm în fine că vom deschide odată ochii. De n'ar fi însă 

prea târziu, astfel cum merg lucrurile în Peninsula Balcanică. 
Densuşianu mai adaoge la urmă: 

«Ce peuple a donc le droit d'esperer, apres une si longue allenle, des 

souffrances si fermemeul supporices, une palience ă loute epreuve, que IEu- 

ropes dans sa justice, ne permettra plus desormais qu'on le sacrifie ă des 

intârâts qui n'osent pas s'avouer». 

Dar pentru ca lurupa să-și facă datoria, trebue să ne o facem 
noi mai întâiu. 

EI rezumă, în o notă de autobiografie, cuprinsul total al ace- 
stei importante scrieri în următoarele cuvinte : 

«In această scriere destinată a face cunoscută chestiunea Macedoniei-ro- 
mâne, bărbaţilor de stat și oamenilor politici din Europa, dânsul puneă 
în evidenţă importanţa etnică şi politică a elementului român din penin- 
sula Balcanică şi fu cel de întâiu care susțină cu argumente istorice şi 
juridice dreptul Românilor din Macedonia, Tesalia, Epir, etc., de a formă 
o provincie autonomă naţională în sânul imperiului otoman  cered exvem- 
țiunea acestor Români de sub supremaţia eclesiastică a Patriarhalui gre- 
cesc din Constantinopol, întroducerea limbii române în biserică si sub- 
ordinarea lor hieravhică Primatului din România.»
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Dar, acum, Turcia, permite totul şi noi nu facem nimic! E trist, 
da» noi lucrăm acum faţă de Macedonia ca şi Aurelian, pe vreme, 
faţă de Dacia. Cine oare va mai reclădi podul ce ne legă și va face 
ceeace se poate, ceeace trebue însă în această împrejurare și 
pentru noi şi pentru Turcia |.. 

Fraţii noștri aşteaptă prea mult, şi așteptarea railor va să zică 
durere ; durere crudă, durere nsiertată pentru noi cari am pro- 
vocat-o de fapt și cari am puteă-o alină măcar în parte. 

Să sperăm şi să trecem ! , 

La acea dată se începuse o vădită mișcare economică în Româ- 
nia. Comerţul şi industria mai ales, nu mai erau considerate ca 
cevă bun numai pentru Bulgari şi Ovrei. 

Un om de seamă care a făcut mult pe aceea vreme, C. Porum- 
baru, şi care în casa sa din Sfinții Apostoli, organizase prima 
expoziţie industrială la noi, constituise societatea «Concordia Ro- 
mână». Hasdeu veniă des la întrunirile cu caracter intim și fără poză 
și sgomot, cari aveau loc acolo. L-am şi cunoscut la una din aceste 

întruniri, 
N. Densuşianu fu ales şi el membru în ședința dela 16 Mar- 

tie 1878. Ori unde eră deci o mişcare serioasă naţională il găsim 
de faţă. 

Ajungem la un moment deciziv în vieaţa lui N. Densușianu, dela 
care se alege cu hotărire și cariera sa ulterioară. 

Academia Română, care joacă un rolașă de mare în prima fază 

a vieții acestui om, îl alege membrul său corespondent. Preșe- 
dinte eră I. Ghica, secretar general Hasdeu. 

Cu așă nași, finul nu puteă să nu fie de seamă. 
I se face cunoscut aceasta în modul următor: 

«Academia Română, apreţiând înaltele D-v. calităţi şi activitatea ce aţi 
arătat pentru desvoltarea, culturii între Români, v'a ales, în ședinţia din 

15/27 Aprilie 1880, Membru Corespondent al ei în Secţiunea istorică.» 

Se poate spune că în aceea zi, Academia avusese mâna fericită: 

Răspunsul său eră scurt și demn. 
Densuşianu ziceă : 

«Distincţiunea arătată cu această ocaziune o primesc mai mult de o 

sarcină, plăcută pentru a perseveră și mai departe pe cariera studiilor is- 
torice. Mă voiu sili astfel a corespunde şi de aici înainte frumoaselor 

D-Voastre intenţiuni și votului cu care am fost onorat». 

EL sa ţinut larg de cuvânt !(1) 

  

(1) Din o carte de alegător, de sigur singura ce și-a luat, dela, 15 Martie 1881 se 

vede că el locuiă în coloarea de roșu, suburbia Sft. Dumitru, Str. Smârdan No. 49 

N 

NIC. DENSUŞIANU. IE
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In anul acela, la 9 Octomvrie, Academia îi mai comunică că-l 

însărcinează a ţineă locul d-lui Bianu ca Bibliotecar-arhivar, pe 

tot timpul cât acesta urmă să lipsească din ţară. 

Această înlocuire a durat în destul, deoarece d-l D. Sturdza, ca 

preşedinte, îl însărcinează a continuă înlocuirea prin o adresă 

dela 28 Iunie 1883. 

Sunt fericit a constată, că Academia Română, care ajutase pe 

studentul N. Densușianu în momentul cel mai greu al vieţii sale, 

la 1867, cu bursa Brăilei, tot ea, îndată ce acesta deveni cetă- 

“ţean român, căută a-l utiliză pentru scopurile sale culturale. 

Astfel N. Densușianu fu însărcinat cu o misiune pentru cule- 

gere de documente. 

In volumul Cercetări istorice în arhivele şi bibliotecile Un- 

gariei și ale Transilvame:, Raport înaintat Academiei Române 
de Densuşianu, din 1880, găsim următoarele : 

«Reîntorcându-mă din misiunea istorică, întreprinsă în Ungaria și Tran- 

silvania, ce aţi binevoit a mi-o încredinţă în sesiunea anului 1878, am 

onoare a vă prezentă aici o dare de seamă generală despre cercotările şi 

descoperirile făcute în bibliotecile și arhivele de peste Carpaţi. 
«In timpul de 15 luni, cât a ținut misiunea aceasta, am cercelai peste 

tot 12 biblioteci şi 16 arhive. Am studiul peste tot locul diferitele colec- 

țiuni de manuscrise şi documente, ce pot se reverse o lumină nouă, sau 

să deschiză perspective mai vaste în domeniul istoriei noastre naționale. 

«Am urmărit mai cu seamă mișcările şi actele Românilor dela 1690 

încoace. Caraclerul celor mai însemnate fapte din epoca aceasta se alle- 

rase aproape cu totul, fie din lipsa unei cunoştinţe solide a înprejură- 
rilor, fie că scriitorii străini începuse a subordină evenimentele la pro- 

priile lor opiniuni, şi cau modul acesta se depărlase de terenul sciințific 

al istoriei.» 

«In cât priveşte Revoluțiunea lui Horia din anul 1784, am fost fericit 

a găsi în Biblioteca Academiei şi a Muzeului naţional din Pesta, precum 

și în bibliotecile din Cluj, Alba-Iulia şi Braşov an număr însemnat de 
relațiuni contemporane, ce până astădi rămăsese necunoscute istoricilor 

străini». 

«Dar cel mai preţios material istorie cu privire la epoca aceasta l-am 

aflat în arhiva cancelariei aulice şi în «rhiva comisiuni Jancoviciane. 

„Actele descoperite aici ne desvelesc înaintea ochilor o hune cir lolul ne- 

cunoscută din suferințele şi faptele părinților noştri; ele răstoarnă în 

mod deciziv rălăcirile scriitorilor străini, ce apucase în literatura mo- 

dernă, se îmbrace costumul verilăţii istorice.» 

__ Multe din aceste așă de importante acte pentru noi «...până 
în ziua de astăzi mu au fost de loc scrutale»... cum ne spune 

-sa,. 
Cu această ocaziune Densuşianu descoperi și mai multe ma- 

nuscrise:
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«Aşă am aflat în bibliotecile din Pesta, Orade, Cluj şi Braşov, 20 ma- 

nuscrise ce conţin diferite cronice de ale Terii-Româneşii şi Moldovei, 

din cari unele sunt în limba română, iar altele traduse în limba latină 
ŞI cermană». 

In 17 din acestea ,...... conținutul lor istoric este mai lung 
şi mai complet decât în cronicele românești cari sat publicat 
până ustăzi...:“ ne spune acest cunoscător. 

EI studiă cu această ocaziune și „manuscrisele nepublicate 
«le lifevaților români“ şi ne desvălui astfel pe mai mulţi, prin- 
tre cari voiu cită pe: Petru Dobra jurisconsult la 1772 şi care 
scrise: Regula Legis ; și pe : Aureliu Autoninio Praedetis, care 
făcu la 1792 un Dictionar român, latin și german. 

In biblioteca Universităţii din Pesta află el primul dicţionar 
românesc cu litere latine: Dictionarium Valachico-latinm, din 
1741—42; găsi 41 tonuri manuscrise ale lui G. Șincai în bi- 
bliotecile din Orade și Cluj, între cari de tot puţin cunoscuta 
Chronicon Daco-romamorum. et pluvium aliorum nationun, dela 
anii 86—1186, pe care află, ceeace se știă numai prin tradiţie, 
și anume critica lui Mârtonfi: «An de aliquid brevibus gyaris et 
carcere dignum! Juvenalis et Sinkay»,—adică: «Este cevă demn 
de exil și de închisoare». 

In fine ceeace interesă şi lumea științifică dela noi în special, 
mai află: «Un vocabular în limba română, latină, maghiară şi ger- 
mană despre numirile animalelor, plantelor și mineralelor înti- 
tulat: Vocabulavian pertinens ad tria Regna Naturae ; 

Un manuscris cu inscripțiunea: Istoria Naturii sau a Piris, 
aflate la biblioteca episcopiei din Orade. 

Dar oamenii doritori de a cunoaşte cât spicuise el nu pot să 
nu cetească tot ce a scris el şi în această direcţiune. 

Voiu cită numai pasagiul următor: 

«In decursul misiunii mele în Ungaria și Transilvania mi-a succes să 

aflu şi câtevă tractate originale din secolul al XVII-lea încheiate între 
“Domnit României și ai Moldovei cu principii Transilvaniei. Așă am găsit 
în biblioteca universităţii din Pesta un tractat de alianţă între Radul Mih- 
nea şi principele Transilvaniei Gavril Bsthlen din anul 1617; în arhivele 
statului din Buda un tractat de alianță între lon Mihaiu Radu și Gheorghe 
Racoți din anul 1659, şi alt tractat între Constantin Basarab cu princi- 
pele G. Racoți, fără an». 

In fine adaog că cu această ocaziune dânsul descoperi în Bu- 
dapesta, între manuscrisele iezuitului Hevenesi, importantul act 
original: Manifestul de unire cu biserica Romei a Mitropoliei ro- 
“mâne din Alba-Iulia, dimpreună cu condițiunile unirii, date și sub- 
semnate in 7? Oct. 1698».
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Şi în fine pentru a se vedeă cât muncise acest om în timp 

de 15 luni, iată cu ce se încheie raportul său către Academie: 

«am onoarea înaintă aici întrâga colecţiunea făcută în timpul acesta 

în număr de 38 volumuri manuscrise, unul fotografiat, două tablouri vechi 

în oleiu, mai multe portrete, desemne şi facsimile împreună cu trei copii 

de pa medalia lui Horia». 

Pentru a termină cu analiza acestei lucrări, voiu spune că el 

a adunat astfel și analizat: 

- 783 documente relative numai la istoria Revoluţiunii lui Horia 

din anul 1784. 
125 manuscrise şi alte documente cu caracter diferit dela 1290 

şi până în secolul trecut. 

Din acestea se mai poate vedeă de ce material a dispus N. Den- 

suşianu, când a scris Istoria Revoluțiunii lui Horia și de ce această 

lucrare, bazată pe 783 documente, a fost ultimul cuvânt, în ce 

priveşte cumplita tragedie a acestei părți a neamului nostru, care 

a precedat marea revoluție franceză. 
Cât credeţi însă că acostat; pe Academie această misiune de 15 

luni, a unui om silit a sta în oteluri, a călători în atâtea orașe, 

a plăti de sigur copişti pentru a-l ajută să facă 38 volumuri de 

manuscrise, în o muncă așă de încordată. 
3.500 lei a luat Densuşianu, adecă şapte lei pe zil!... Nam 

de adăogat nimic mai mult!... 
Atât de puţin pentru aşă comoară de fapte, pentru așă activi: 

tate încordată!.. 
Steie deci această muncă cinstită şi rodnică pildă numeroși- 

lor trimiși în misiuni, la băi sau în călătorie de nuntă, cu sume 
grase, mai importante decât se poate crede, plătite din sudoarea 
celor desculți și inculţi dela ţară. Fie ca odată cei cari dau şi cei 
cari primesc, aşă de des şi de mult, în această ţară, să se ruși: 
neze — dacă e cu putință — faţă cu munca de laudă a unui re- 

strâns număr „de oameni de ispravă, în fruntea cărora stă N. 
Densușianu. 

Pe când N. Densuşianu lucră din răsputeri, uitând că are drep- 
tul de a protesă avocatura, pe când aduceă atâtea servicii ţerii 

ȘI neamului său, el duceă aproape mizeria în capitala în care 
se incepuse, de pe atunci, stropirea cu noroiu de către toate spe- 

țele de bugetivori, alăturea cu altă caracudă și mai puţin sim- 
patică şi cu mânuitorii de afaceri zise politice. 

Un om cu inimă, un bun Român, care la un moment deciziv, 
pe când eram și eu jucăria intrigii, a hotărit şi de soarta mea, 
Ioan Brătianu, mai făcu o faptă bună. Lui se datorește numirea, 
lui N. Densușianu ca Translator pe lângă Marele Stat major al 
armatei, unde şef eră Generalul Fălcoianu, care-l meșşte olicial 
la 10 Martie 1884. Mm
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Și, vorba lui Caragiale, aveă el leafă: „200 lei mensual sala- 
riu după buget şi 100 lei mensual ca diurnă pentru serviciul de 
translator“. | 

Această sumă codașă în budgetul țerii noastre, bogat în alte 
chiverniseli, eră paradisul pentru acest om modest şi pentru acest 
ales muncitor. Aveă el cel puțin de aici înainte vieața asigu- 
rată, puteă elsă dispună de o bibliotecă Și va aveă de aci înainte 
o masă de scris, a lui, în o cameră caldă!.. Ce puteă el visă 
mai mult! 

EI, care văzuse ca şi mine cum mizeria dusese la, groapă pe 
atâţia, între cari pe acel N. Scurtescu, om cult şi cu rari senti- 
mente, cu care ne întâlniam, în acel sâmbure al vieții intelec- 
tuale române de pe vreme, dela cafeneaua Fialcowski. 

Câtă asemănare între aceşti doi oameni, amândoi cu inima de 
aur, cu cugetele curate și cu dorul nestins de a lucră pentru 
neamul lor! 

Văd încă pe acest N. Scurtescu, în o odăiță mizeră și rece ce se 
află pe locul unde se încheie în vale Bulevardul Măgureanu, fără 
foc, cu haina groasă pe el, la masa de brad, scriind, slab şi fiert 
de văpaia ofticei, cu niște mănuși ce fusese albe, rupte și înne- 
grite, pe cari le pusese pentru a nu-i îngheță degetele când ţineă 
condeiul!. 

Doamne câtă suferinţă pe cei buni ai acestui neam!.. 
Toate acestea le ştiă, şi Densușianu. Toate aceste lipsuri MUuȘ- 

cau adânc și din sufletul și firea lui! 
De sigur că îndelunga, vieaţă de martir și de mizerie a ace- 

Stui om de seamă eră să devie de acum tolerabilă, deși eră mai 
mult decât modestă. Dar eră totuș cevă sigur : puteă duce o vieaţă 
liniştită, puteă nebătut de valuri să liniştească, prin muncă, do- 
rul ce-i ardeă inima de a face cât mai mult pentru neamul său. 
Șin adevăr el munci cum nu cunose mulți în această ţară! 

lu, care am pătruns de aproape în inima și sufletul acestui 
apostol al neamului, mă închin cu evlavie și adâncă recunoştinţă, 
în faţa vieţii sale. 

Am credința că după un Șincai și Klain, posteritatea vapune 
ȘI pe N. Densușianu. 

Ajungem acum la momentul când el a publicat cea mai im- portantă din lucrările sale, pe care n'a văzut-o gata de sub tipar, căci soarta i-a fost vitregă și în această privință, 
A murit fără ca să fi dat cel puțin bunul de imprimat şi ulti- 

mei părți a lucrării sale, care devine postumă, postumă pentru a-l ridică sus de tot în panteonul neamului. 
In Octomvrie 1884, el dădu la lumină acea admirabilă carte, model de sinceritate și de stoarcere de izvoare de tot felul : „Re-
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voluţiunea lui Horia în Transilvania şi Ungaria. 1781—1785, scrisă 

pe baza documentelor oficiale“. 

Dar câţi cunosc această carte ? 

Cu ruşine fac mărturisirea, că și eu am cetit-o acum în urmă ! 

Cine, cu deosebire după 1907, nu ar fi trebuit să o cetească ! 

Intre revoluţia lui Horia și cea din 1907, diferența stă în timp 

şi loc, dar este aceeaş în cauze : Volnicia clasei domnitoare, 

lipsa de dreptate și de bună pânudlueală. Durerea, mai mare pen- 

tru noi, stă numai în aceea, că rolul nobilimii ungurești și admi- 

nistraţiei străine, la noi a fost jucat de frați !—fraţi? până la un 

punct oarecare ! | 

Cetiţi, aș zice oamenilor noştri conducători ai țerii, cetiţi acea- 

stă carte, care e cartea suferinței seculare a unui neam ; cetiţi şi 

vedeţi ce vă rămâne să faceți pentru ca 1907 să nu aibă a doua 

zi! Cetiţi voi bogătașilor, cari aţi stors un neam întreg pentru 

vanitatea şi goliciunea voastră, și tremuraţi în faţa răspunderii ce 

vă stă în faţă ; cetiţi-o voi cari vă amestecați nepregătiţi la cârma 

ţerii, şi dacă mai aveţi cuget, daţi-vă de-oparte ; cetiţi-o în fine 

“voi cari doriţi a vedeă o Românie mare și frumoasă între surori 

și gândiţi ce este de făcut. Cetiţi-o toți câţi desperaţi de puterea 

neamului românesc ; cetiţi-o toţi câţi voiţi să vă bată inima la fapte 

patriotice, alături cu scrierea loan Vodă cel Cumplit, a neuitatului 

Hasdeu, pentru a deveni şi mai buni Români ! 

„Şi să nu credeţi că Densuşianu s'a lăsat condus numai de do- 

rul înălţării neamului, sau de dorința de a face cevă ce se cheamă 

o lucrare cu temă ! 

Nu. Departe de el astfel de faptă. El a urmat ca adevărat isto- 

ric cu metoda riguros științifică, căutând numai adevărul şi a 

fost de sigur el cel mai fericit când a văzut la ce rezultat a a- 

juns. De alt-fel el ne-o spune clar în prefaţă : 

«Istoria având nobila misiune de a înfăţișă binele şi răul din vieața 

popoarelor, astfel singurul principiu, de care am fost conduşi în des- 

crierea acestor evenimente, a fost căutarea şi expunerea adevărului». 

Din cercetarea sa rezultă matematicește că : 

«Poporul român se ridicase la 1784 în contra servituţii feudale, nu 
pentrucă ar fi voit să obțină numai o simplă uşurare a sarcinilor iobă- 
gest, dar fiindcă sîmțiă în înima sa că e născut peulru o soarle mai 

bună. El doriă pământul ocupat de nobili, fiindcă aveă cunoştinţă că a 

fost odată proprielaiea sa, doriă domnia Transilvaniei, fiind-că se 

credeă singurul moștenitor legitim al acestei palrie, doriă în fine expul- 

siunea elementului dominant, fiindcă numai singur se consideră națiune 

legală în Transilvania.
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«Pe lângă libertatea din servitutea feudală, revoluțiunea dela 1784 tin- 
deă în linia primă la liberarea poporului român din servilulea poli- 
lică, în liberarea Transilvaniei de domnia altei rasse. In scurt, revoluţiu- 
nea dela 1784 voiă să distrugă sistemul politic al celor trei naţiuni pri- 
vilegiate din Transilvania, și pe ruinele sale să se întemeieze am sistem 
polilic român.» 

EI consideră această revoluţiune ca un inel numai din un lanţ 
de fapte mărețe, cari trebue să ducă la acelaș rezultat : 

«Deși manifestaţiunile acestea întâmplate în diferite locuri, în Balcani, 
în Olt, la Peut și în munţii Abrudului, s'ar păreă la prima vedere a fi 
numai nişte fenomene cu totul izolate, dar cercetând mai adânc natura 
și misteriul lor, vom află în ele o intimă conexilate morală, aceleaşi 
idei şi aspirațiuni, aceeaș luptă înverşunală în contra dominaţiunii 
străine, aceleaşi convulsiuni în toate membrele corpului, pentru recon- 
struirea unei domnii române. 

«Aceasta eră faţa revoluţiunii dela 1784». 

Se ocupă pe larg de drepturile poporului român din acele părți, 
de trecutul militar -— prin organizarea lui specială --- a între- 
gului neam românesc, de neștiinţa în care se aflau străinii: faţă 
cu acest element asuprit, pe care dușmanii credeau că-l înge- 
nunchiase, ori unde mai eră o suflare românească : 

«Această analiză istorică ne este indispensabilă, — zice dânsul — căci na- 
mai cu ajulorul trecutului ne pulem explică ideile și diferitele feno- 
mene din vieața unui popor». 

Apasă mult asupra faptului, pe care-l dovedește pe larg că : 

mumu.evechea organizațiune socială şi polilică a Românilor eră bazală 
pe un sistem militar». 

Și în fine ne spune că: 

«A lrebuit ca revoluțiunea dela 1781 să scoală la lumină pe acest popor 
ascuns al feudalilăţii transilvane, să proclame pentru întâia oară în fața 
Europei romanitatea acestei țeri, română încă din cele mai vechi timpuri 
îstorice». 

Pentru a justifică revoluția lhomânilor, el care scotocise tot ce 
sa scris în această privinţă, reproduce din: Seconde Lettre d'un 
Defensewr du Peuple & PEmpereuwr loseph II, sur un reglement 
concernant ! migration et principalement su” la revolte des wa- 
lagues, ou Von discute ă fond le droit de râvolte du peuple, Du- 
blin 1785 ; 
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«Eu sunt cel dintâiu, care apăr încă cauza Românilor cari au fosi 

vicimele forței în această inswrecţiune, şi repelez că Românii au lot 

dreptul să se revolteze, până când vor [i sclavi şi nefericiti. A-i pe- 

depsi pentru exercitarea acestui drept, însemnează a-i pedepsi fiindcă 

sunt oameni». 

[lată cum vorbiă un om cu suflet ! 

Marele Împărat, deși rău impresionat de crimele Românilor 

cari au fost de altfel aşă de mult depăşite în urmă de ceeace a 

făcut nobilimea ungară, spune în o scrisoare către cancelarul Esz- 

terhăzy : 

«Poate că tot cu acelaş succes sar puteă transformă fierele aceste sălba- 

tice, dacă cel putin domnii pământeşti ai acestor Români ar căpătă prin 

şcoală nişte principii mai, bune». 

lar în altă împrejurare împăratul spune ritos că: «Cât de rea este con- 

stituțiunea Ungariei, zice împăratul în alt bilet către contele Eszterhăzy, 

cât de rele sunt însliluţiunile, ce există acum în comilale, nimic nu 

poale să convingă mai bine mici chiar şi pe omul cu prejudițiile cele 

mai înrădăcinale, decât aceea ce să întâmplă astăzi». 

Nu se poate o justificare mai lămurită, mai sinceră și mai ca- 

tegorică a revoluţiei sătenilor. — Şi în fine tot el adaugă scriind 

baronului Brukenthal, care lăsă în urma sa un muzeu săsesc la 

Sibiiu şi așă de multe morminte cu leşuri românești, poame ale 

represiunii prin nepriceperea sa : 

«Acest trist exemplu ar trebui să convingă pe nobili şi pe posesori, 

că vieaţa și averile lor sunt în mâna mulţimii mari, adecă a poporului: 

şi poporul numai tratându-l cu echitate, cu iubire şi încredere poate să 

fie ţinut în frâu întwun mod stabil. Excesul de severitate poate să supună 

pe un timp oarecare, dar oamenii cari n'au nimic ce se piearză, cari nu 

sunt legaţi de casă şi de curte, fiindcă şi aşă deabiă mai pot trăi după 

ele, aceştia vor folosi cea de întâi ocaziune, ca să comită excesele cele 

mai mari», 

Dar ajungem la desnodământul dureros al acestei cumplite 

tragedii. Densuşianu ne spune tot, absolut tot. E de necrezut 

cum & putut adună atâta material, după care zi cu zi descrie totul 
şi indică și numele celor închiși în beciuri sau martirizaţi pe pie- 

țele publice. 
'Voiu reproduce cevă din ultimele minute ale marilor eroi: 

| «Mai întâiu frânseră, cu roata, pe Cloşea, începând dela picioare către cap, 
Şi, după cum ne spune un martur ocular, i deteră cel puţin 20 de lovi- 

turi până-și dete sufletul. 
«In timpul acesta Horia, primul căpitan, trebuiă să privească cu ochii 

săi oribila moarte a devotatului său amic, care până în ultimul moment îi 
rămase în toate credincios. 
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«După Cloşca fu aşezat Horia pe șafot. 
«Horia, ne spune un alt martur, merse fără nici o schimbare, cu inima 

îndrăzneață la locul destinat pentru ora cea amară a vieţii sale... 

Dar cu dânsul tratară cu mai multă graţie, după o lovitură care-i frânse 
fluerul drept, îi deteră numai decât olovitură de geaţie asupra pieptului». 

E cazul dea zice: mulțumim pentru bunăvoință!... 
Faţă cu Horia și Crișanu, Densușianu spune: 

«Toţi trei însă fură victimele sentimentului naţional, toţi trei îşi sacri- 
ficară vieaţa pentru fericirea poporului. Crima lor fu crima libertății la 
care lindeă poporul român». 

Poporul însă zeifică, ca în timpurile preistorice ale Daciei, pe 
martirii săi. Ce este mai viu în inima fraţilor îndureraţi, de peste 
munţi, ca numele lui Horia și lancu?!... 

«Asupra lui, — vorbind de Horia, zice Densuşianu — erau intii la 1784 

ochii tuturor țăranilor. Căzut în planurile sale, părăsit de împăratul 

Iosif, stima lui publică nu încetă ; în lanțuri, în nefericire, el fu iubit de 

popor. Cu firmitate antică, el nu ceri graţie împăratului, nu tremură di- 
naintea ororilor supliciului, din contra, cu acelaș nobil devotament precum 

luptase în vieaţă, cu aceeaş convicţiune puternică de sfințenia cauzei, el 

merse pe Golgota despotismului, și făcu, ca şi în ultimele sale momente 

să fie admirat de adversari. 
«Alălurea cu Pelru și Asan, cu Mihaiu şi Galu Românul, el îşi câș- 

ligă un loc nepieritor în pleiada acelor înimi nobile, cari au luptat pen- 

tru liberarea Românilor subjugați». 

Şi când în lucrarea sa ajunge la partea finală, el pune în ve- 
dere 'care a fost rezultatul bun la care a dat loc această revo- 

luție, pentru care au suferit și sângerat atâți eroi anonimi ai nea 

mului. 

Densușianu ne spune : 

«Servitutea personală, legarea iobagiului de glie, interdicțiunea de a 

- se strămulă dela un domn la allul, ce fu decrelală de camera Ungariei 

asupra țăranilor în urma revoluțiunii dela 1514, fu ştearsă după 270 

ani, cu sângele poporului român din Transilania». 

Şi că: 

«Desființarea legării de glie, fu cea mai mare și cea mai glorioasă 

bimefacere, ce o făcii împăratul Iosif poporului romăn». 

In urma revoluţiunii, bine înțeles!— Astfel zice D-sa: 

«Cea mai puternică armă a feudalității fu dislrusă». 

„Nu pot; să nu citez şi alăturata frază, care face cinste memo- 
riei lui Densușianu. 

«Nu eră lipsa de mora!ă, care făcuse pe nefericiţii țărani şi pe preoți 
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să se ridice, eră lipsa de moderaţiune, lipsa principiilor de umanitate 

în sînul nobilimii și la guvern». 

«Inaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor este cu mult mai imoral și 

neuman de a lâncezi în fiarele sclăviei şi a face din legea moralei 

legea, serrituţii». 

Facă-se ca aceste crude zile să fie ultimele, în lungul marti- 

rolog al neamului 1 — Fie ca domnitori ca Iosif al II- lea, dar mai 

hotăriţi, să mai aibă fraţii noștri; fie ca acest neam să poată, unit 

sufleteşte și pe calea culturală cel puţin, contribui şi elcu cevă 

la mersul înainte al omenirii! 

A face astfel este nu numai un drept dar o datorie pentru 

cei liberi. 
Cetind această admirabilă lucrare a lui Densușianu, nădejdea, 

naşte tot mai mult în sufletul nostru, că suntem în zorile unor 

zile mai fericite, cari nu pot să nu aducă după ele lumina soa- 

relui cald şi binefăcător al dreptăți omenești! 

Amintim acum o faptă de laudă. 
Academia Română acordă un premiu de 5.000 le; celui ce scri- 

sese Istoria Revoluțiunii lui IHoria. Răsplăti ea astlel o muncă 
de seamă şi înlesni mijloacele necesare lui Densușianu, pentru 
lunga lui călătorie, ce o făcu pentru pregătirea operei sale mo- 
numentale: Ducia preistorică. 

Dar despre aceasta vom vorbi mai la urmă. 
O carte ca Revoluţia lui Horia nu puteă însă să rămână fără 

răsunet în Ungaria. 
Mai întâiu.... ca de regulă, ea lu oprită. 
Iar la Aprilie 1886, în Budapesti Szemle, No. 112, redactat 

de Pavel Gyulai, Pavel Hunfalvy, publică un studiu: Densusianu 
Miklos legăjabb muwuhdi, care fu scos şi în o broșură de 52 
pagine. Tot acesta, cu un an mai înainle, scrisese în contra di- 
recțiunii ideilor sale istorice, studiul: Ilogyan csinălodik nemely 
historia, ? 

Densuşianu protestă contra opririi lucrării sale, şi sfidă guver- 
nul ungar de a, puleă să-i indice un singur pasaj din lucrarea 
sa, care să nu fie bazat pe citațiuni din documente aflătoare în 
bibliotecile din Ungaria. 

La 3 lomuwie 1885 primește o adresă din partea «Lega- 
ton 1. et FR. d'Autriche- -Hongri ie ă Bucarest», în care i se 
spunea : 

«Je m'empresse de vous informer que votre ouvrage intitule „Revoluţiu- 
nea lui Horia în Transilvania şi Ungaria“ ayant €t6examins, Linterdiction 
dont son importation en Hongrie avait ât€ frappse vient d'ctre levee». 

rp 4 4 a . lot în anul 1886 începu publicarea a numeroase: Doenmeute
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privitoare la Istoria Românilor, 1199— 1345, culese și însotite de 
note și variante. 

Primul volum al acestor documente, pe cari le numește: „fân- 
tâni externe“, are o mică prefaţă, în care ne spune: 

«Documentele noastre indigene, arhivele domestice ale ţerilor române, 

înainte de secolulal XIV-lea au pierit. 

«In timpurile acele pline de calamităţi ale evului de mijloc prin cari 

au trecut ţerile române, au fost lovite de fier și de foc nu numai alta- 

rele, nu numai oraşele şi satele noastre, dar ce avem se deplângem 

mai mult, chiar și monumentele interne ale istoriei noastre naționale». 

Aceste șase volume conţin un admirabil material în cele 4822 
pagine format mare. 

Publicarea acestor documente începute la anul 1887 se fine: 
şte la 1897. | 

lată succesiunea lor: 

1887. .,. . - Tomul |, cu XXX + 701 pagine 
1890. . . . . . Tomull[, cu XLVIII + 889 » 
1891... . . -Tomul Il, » XLII + 729 » 
1899. ... . . Tomulii; » XL + 747 >» 
1894. .. . . . Tomul Il, >» XXXIL + 756 » 
1897... . . . Tomul Il; » OAXXII + 770  » 

Cercetând volumele mijlocii, nimic nu-ţi spune cevă despre acea- 
stă activitate a lui Densușianu. 

Numai în ultimul volum din 1897, în care el pare a-şi luă ră- 
mas bun dela acest fel de publicaţiuni, hotărit a da tot timpul 
său de aci înainte lucrării lui monumentale Dacia preistorică, gă- 
sim o prefață. 

In aceasta se arată lămurit scopul urmărit de Densușianu în 
publicarea cu care fusese el însărcinat şi în care adunase din 
toate părţile și mai ales din Fejâr, Pesty, Theiner, Engel, Do- 
giel, etc., tot ce interesă completarea planului ce-și trăsese. 

Acolo găsim deci că: 

«In ce priveşte în fine planul general ce l-am avut în vedere la alege- 
rea, şi reunirea materialelor istorice din epoca dela anul 1199—1575, pu- 
blicate în cele 6 volume de până acum, noi am fost conduşi de urmă- 
torul principiu : | 

„De a nu uilă pe nimeni, de a nu sacrifică pe nime, de a înfățişă 
în această, colecţiune fiecare parle din teritoriul locuit de Români, pre- 
cum şi faptele şi evenimentele ce le apartin. 

«Sau cu alte cuvinte: am avut totdeauna în vedere istoria întregului 
element românesc, în orice ţeri s'a aflat el in vechime, fie constituit în 
state mai inari, fie organizat numai în districte, provincii și bănate naţio- 
nale, fie în fine răspândit în insule mai mici și mai depărtate prin mij- 
locul altor naţiuni superpuse, însă ducând o vieață românească». 
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Şi făcu el astfel, căci după cum ne-o spune cu atât de mare 

dreptate: 

„In istoria veche a unui popor chiar şi vieața celei mai mici însule 

ehuice, fie ea cât de depărtată, prezintă un deosebit interes pentru a putea 

explică, multe chestiuni confuse din labirintul secolelor trecute“. 

lar în ce priveşte epoca ce și-a ales pentru a adună materialul 

publicat, el arată că: 

«Timpul dela puternica colonizare a Daciei Traiane şi până la [inele 

seculului al XVI-lea conţine epoca fundamentală a istoriei noastre națio- 

nale, 

«Această epocă stă în strânsă legătură cu originea latină a poporului 

român, cu legile și instituţiunile noastre politice, cu noua formaţiune a sta- 

telor române în seculul al XIlt-lea şi al XIV-lea, şi în fine cu tractatele 

încheiate de statele române cu Poarta, Otomină pentru a asigură frontie- 

rele noastre de invaziunile musulmane. 
«De aceea documentele istorice, cari se refer la această epocă depăr- 

tată, ocupă locul cel dintâiu între tezaurele noastre istorice. 

«Aceste documente conţin fapte şi date, cari ne servesc nu numai 
pentru luminarea timpurilor depărtate, în cari au fost scrise, dar consti- 

tue totodată și un material foarte preţios spre a puteă pătrunde și pri- 

cepe bine condiţiunile vieţii publice şi evenimentele îsloriei mai nouă. 
«Această îndoită importanță, ce o au documentele vechi pentru isto- 

rie, este foarte explicabilă. 
„Societatea veche, ce e drepl, a dispărut, însă ea a lăsat urme a- 

dânci în legile, în moravurile şi în ideile socielății mai nouă, şi chiar în 

principiile vieţii noastre de stal“. 

Şi mai în urmă, el, bunul cunoscător al trecutului nostru, 

afirmă că: | 
Îl ii î : . . . 

«Examinând și aprofundând cu toată atenţiunea aceste resturi scrise ale 
vechimii, îstoricul împarțial se va convinge că poporul român nu nu- 
mai că este cel mai vechiu popor între națiunile ce locuesc astăzi la 

Carpaţi și în nordul Dunărei de jos, dar că a fost în evul de mijloc 

un popor cu un vol foarte însemnat cultural, chiar şi în ținulurile ce 

se întind în părțile meridionale ale Dunei, dela Adriatica şi până la 

Marea-neagră». 

Această prefaţă, admirabilă de claritate şi plină de învățăminte, 
se termină cu următoarea indicaţiune: 

«Ne rămâne astfel totdeauna o sarcină şi o dalorie, către posteritate 

ŞI către știința istorică, de a adună și codifică pe fiecare zi monumentele 

istorice vechi externe și a reconstitui astfel arhivele seculelor noastre de- 
părtate». 

Academia în această privință este mai mult decât de laudă,   
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căci pe cât mijloacele i-au permis, a.adunaţ și publicat chiar, un 
bogat material, care începe să dea roade în loate lucrările de 
seamă apărute în timpul din urmă, 

Dar să ne întoarcem la 1885 unde am lăsat lirul depănării ace- 
stei vieți de muncă și abnegaţie. 

Tot în acest an publică el un volum: Monumente pentru isto- 
via țerii Păgărașului, lucrare care a precedat cu 15 ani publi- 
cațiunea încununată, de Academie, a lui Ioan Mihălyi de Apșa, 
din 1900 : «Diplome Maramureșene», din secolul XIV și XV pu- 
bicată în Maramureș-Ssigel. 

In lucrarea sa Densușianu, care cu o altă ocaziune scrisese 
relativ la erorile admise. ca fapte sigure în istorie: 

«Că atunci când falsitatea se introduce odată în istorie, este foarte 
greu de a o desrădăcină, și chiar de a o pricepe (1). 

lea la descusut următorul pasaj datorit istoriogratului ungur 
Antoniu Veranţiu, scris între 1538—1540: 

«Românii (Transilvaniei) nu se bucură de nici o libertate, nu au nici o 
nobilime, nu posedă nici un drept al lor propriu, cu excepțiune de puţini 
Români ce locuesc în districtul Hațegului, unde se crede că a existat capi- 
tala lui Decebal. Românii aceştia (din districtul Hațegului) au câștigat no- 
bilitatea pe timpul lui loan Huniadi, care eră născut acolo, fiindeă-l aju- 
tase cu vitejie, în luptele lui continue cu Turcii. Ceilalţi sunt toţi plebei, 
iobagi ai Ungurilor, nici nu au districtele lor proprii, ci trăesc răslăţiţi 
pe ici şi colea în toată ţara». 

EI sdrobește aceste afirmaţiuni neadevărate şi poate chiar ten- 
dențioase cu numeroasele acte ce publică și dovedește că: 
«Anume știm astăzi cu o perfectă certitudine, că ţinuturile Hațegului, 

al Hunedoarei și Devei, formau în vechime un complex de districte ro- 
mâneşti cari se numiau în diplome districtus olachales, Ştim că întreagă 
nobilimea de acolo eră o nobilime românească, înțelegem românească în 
sensul etnic şi politic. Ştim că nobilimea aceasta eră o clasă socială dife- 
rită de nobilimea ungurească, distinsă de ea pria originea, prin istoria 
și natura, privilegiilor sale. Ştim că această nobilime nu a fost creată de 
loan Huniadi (Corvinul), nici de regii Ungariei ; că din contra, eră o nobi- 
lime veche, al cărei trecut se pierde în întunericul evului mediu. Această 
nobilime eră numită în diplomele regilor ungurești : „Nobiles ut dicitur Va- 
lachorum“ sau « Nobiles Olachi (Valachi)“ spre distincţiune de: «Nobiles 
Hungari» sau «veri nobiles regni nostri». Și pe lângă districtele româneşti 
(districtus olachales), pe lângă nobilimea națională, mai există în țara Ila- 
țegului un drept particular românesc. Românul nu putea fi lipsit de 
proprietatea sa, nici în caz de înaltă trădare decât numai dacă eră jude- 
cat de semenii săi: de nobilii, chinezii și bătrânii români. Donaţiunile de 
Îi 

(1) Prefaţa, din Vol. IL. 5, a publicaţiunii Hurmuzaki, pe 1897. 
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moşii se făceau acolo cu totul sub alte condițiuni, decum vedem că se 

conferiau în ţinuturile ungurești. Aflăm aci (în ţara Ilaţegului) instituţiu- 

nea chinezialelor româneşti, instituţiunea juraţilor români, un sistem ro- 

mânese de impozite (quinquagesima), — tot atătea particularităţi străine de 

spiritul legislaţiunii ungurești». 

Şi nu eră aceasta singura parte în care Românii, prin dreptu- 

rile ce-şi putuseră păstră încă, dovediau prioritatea lor în stă- 

pânirea ţerii și originalitatatea lor a parte. 

Densuşianu mai dovedește că: 

«Afară de ţara Hațegului şi de Bănatul Severinului, mai erau în par- 

tea, meridională a Transilvaniei încă două provincii româneşti : «Distric- 

tul Făgăraşului şi al Omlaşului. Dar până acum relaţiunile vechi ale a- 

cestor provincii zac în sânul întunerecului. Nu cunoaștem nici seria com- 

pletă, a Ducilor, nici înstituţiunile ce le-au întemeiat domnia românească 

în acele părţi ale Transilvaniei. 

« Astăzi însă ne aflăm în plăcula poziţiune de a publică aici o colec- 

țiune de documente cu privire la țara Făgărașului, extrase din întere- 

sania arhivă a d-lui Aron Densuşianu». 

Aceste documente le adunase fratele său Aron, pe când eră a- 

vocat la Făgăraş. 
Şi să nu credem că materialul de care se servi el, nu eră 

un material oficial, în mare parte cules pentru istoria Ungariei.— 

El îl secerase şi din lanurile scriitorilor unguri chiar, căci ne 

spune că: 

«Preţiosul material scos la lumină de Pesty ne descopere încă un ade- 

văr de mare importanţă. Se constată adecă, că Banatul Severinului formă 

în sânul regatului unguresc o provincie politică română ; că eră împăr- 

ţit în 8 districte românești, numite districtus olachales ; că toate distric- 

tele formau o unitate politică cu drepturi și libertăţi particulare, cum 

erau de exemplu cele 7 judeţe ale Saşilor și 7 districte ale Săcuilor 

din Transilvania ; se constată că există în Banat numai o singură n0- 

Vilime, şi aceea eră românească; că ea se bucură de imunităţi şi drep 

turi ce nu derivau dela regii Ungariei ; că în fine în tot Banatul eră 

în vigoare un drept special românesc numit : jus volahie, anligua lex 

districtum volachicalium. Şi despre toate aceste momentoase împreju- 

rări Veranţiu nu aminteşte nimic». 

Publicarea acestor acte este de o mare valoare şi mai ales 
cum a ştiut Densuşianu a le pune în valoare ; el ne spune iarăș: 

“ «Documentele acestea revarsă o interesantă lumină asupra organizării 

sociale, politice, judiciare și militare, în scurt asupra vechii constituțiuni a 

poporului român din 'Țara-Făgărașului. Anume vedem că în Făgăraş exi- 

stă numai o nobilime istorică, care-şi păstrase vechea sa numire de boieri 

şi aveă sigilul său propriu (sigillum Boeronum); că boieria din Țara-Fă- 
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găraşului nu eră numai 0 simplă prerogativă nobilitară, dar eră totodată şi 
"un oficiu în ce privește afacerile publice ule ținutului ; că unica condi- 

ţiune așă zicând inerentă, a, boieriei eră să presteze servicii militare eque- 
sire; că boierimea de acolo și în timp de pace eră organizată militărește, 
având căpitanul, locotenenţii şi decurionii săi. Aflăm mai departe că se 
boierizau chiar şi moşiile, adecă se investiau cu caracterul juridic al a- 
ceslei înstiluţiuni. 

«Şi care eră natura moșiilor boierești din 'Țara-Făgărașului ? In prima, 
linie ele ne apar ca averi ereditare și inalienabile ale familiei (haeredi- 
tates boeronales), dar cu caracterul deplinei proprietăţi pentru posesorul 
boier». 

Și cu drept cuvânt, din această lucrare Densușianu trage ur: 
mătoarele concluziuni pline de învățământ pentru organizaţiunea, 
noastră, română din trecut: 

«Aceea ce formează caracterul general al nobilimii române din Fâgă.- 
raș, Haţeg și Banat, este misiunea ei de a fi pururea în arme. Așă aflăm 
pe nobilii din Haţeg formând o armată stabilă pe la castelele de acolo, 
pe nobilii din Banat apărând în continuu fortărețele şi vadurile Dunărei, iar 
pe boierii din Făgăraş în datina veche dea prestă, servicii militare eques- 
tre (more aliorum veroriumn nalorum îndubilalorum...... Boeronum nos- 
trorum equis a frameis ad id aptis et convenientibus înservire). Pe când 
din contra nobilul unguresc eră chemat la arme numai în timp de resbel». 

Și ca, concluziune generală el precizează: 

«Astfel nobilimea română îşi are înstiluțiunea sa în instituțiunea mi- 
litară. Românul a devenit boier şi a fost donat cu moșii fiindcă eră mi- 
litar, dar nu i s'a conferil nobililalea penlru ca să-l facă, vasal şi pen- 
lru ca prin donațiune şi lillu să fie obligat la servicii, cum este natura 
feudalităţii germane şi ungurești». 

In Densușianu vibră un patriotism încălzil de o văpaie ce nu 
stă la, îndemâna ori și cui. [îl nu eră patriot fiindcă eră Român și 
crescut în astfel.de direcție. Nu eră prin instinct Și mai puțin 
sectar și fanatic, cum sunt unii ce strică mai mult cauzei naţio- 
nale, pe care cred a o servi prin sbuciumări fără rost. Densu- 
Șianu eră patriot prin convingere născută și bazată pe o pro- 
fundă cultură istorică. Nimeni mai bine ca el nu eră convins, 
bazat pe faptele trecutului, de însemnătatea etnică a neamului 
românesc și deci de rolul pe care acesta cată să-l îndeplinească 
în viitor. 

Il, omul liniştit și doritor a nu supără pe nimeni, el, firea cea 
măi puţin dispusă a pierde timpul în ceartă sau daraveri perso- 
nale, el, cumpănitul în graiu și scris, de ţi se păreă Englezul ră- 
tăcit pe malurile Dunărei, deveniă însă foc şi pară când vedeă 
că se scriu lucruri ce nu corespund adevărului istorie pe care-l 
cunoştea așă de adânc, că rămâi uimit de unde le mai scoate și 
când a putut el ceti, află şi gândi atât. 
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Rră el un fel de Hasdeu, dar cu tot cultul ce-l port acestei 

fenomenale inteligențe, sclipitoare de geniu, farmec şi de intuiţiune 

îl ered însă mai pozitiv, mai precis pe Densușianu, în partea istorică, 

căci avu pare mai multă răbdare. Tocmai fiindcă nu aveă ge- 

niul lui Hasdeu, el eră nevoit a descurcă mai adânc şi a se avântă 

mai puţin pe aripile imaginaţiunii, cari sunt utile în orice știință 

în atât numai cât lepoţi stăpâni, pentru a nu fi cuprins de ame- 

țeala orizonturilor prea vaste! 

lată de ce vedem pe Densușianu cel calm şi rece, pară de 

foc contra D-lui A. Xenopol în o scriere de 66 pagine, apărută 

mai întâiu în Revistă științifică și literară » Tera Nouă“, No. 2 

şi 3 din 1885. 

Acolo el se înalță mândru și triumfător întocmai ca şi ma- 

rele Hasdeu în neuitatele sale discuţiuni şi replice. 

Aflu în notele sale biografice următoarele şiruri, relativ la acest 

răspuns la Teoria lui Roesler a d-lui Xenopol: 

« . . „combate — Densuşianu — cu deplin succes părerile istorice ale d-lui 

Xenopol: că Bulgarii în vechime ar fi domnit timp îndelungat peste Ţara- 

Românească, Moldova și Transilvania, şi că ţerile acestea sar [i numit o0- 

dată «Bulgaria dincoace de Dunăre», temă pe care d-l Xenopol a şi pă- 

văsil-o mai lârziw». 

In aceste cuvinte scrise de el în 1898, după cum se constată 

de pe data poştei cu care fusese trimise Enciclopediei la Sibiiu, 

se vede iar liniştitul care, după focul luptei, redevine calm și 

stăpân pe el. 
Dar ce admirabile pagine a scris el cu această ocaziune şi ce 

puternică dovadă dă el de profunda lui erudițiune. 

«Educaţiunea naţională la toate popoarele o formează istoria. Ea sin- 

gură are să facă a pătrunde în inimile tinerimii iubirea de strămoși şi 

datoriile patriotice. Istoria are să ne arate principilie, pe cari să se ba- 

zeze legile fundamentale ale societăţii noastre». 

a : A . . . 
. . 

Și prin urmare, când scriem istorie pentru un neam, indicăm 

de fapt aptitudinea lui în lume şi rostul acestuia în viitor. 

„Aici este timpul a adăogă, că încă din 1884 societatea isto- 

rică din Berlin se adresează Academiei noastre spre a i se tri- 

mete rapoarte anuale despre progresele literaturii istorice la Ro- 

mâni ca să fie publicate în: Jahresberichte der Geschichtsmwis- 

senschafi. Academia rugă pe Densușianu să primească această 

însărcinare, pe care dânsul o îndeplini în modul cel mai conştiin- 

cios, publicând în timpul dela 1885 — 1904 în volumele acestor 

ani sub titlul Rumănien o serie de rapoarte despre activitatea 

istorică şi filologică a Românilor din toate țerile. ! 

In notele sale nu am găsit decât ultimul articol care poartă titlul: 
4   
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Rummâmien (1897 — 1903) pag. 136 — 153. In acest studiu se 
află 207 citate și regret că cinevă, bun cunoscător al limbii ger- 
mane, nu traduce în un volum aceste adevărate studii ale lui Den- 
sușşianu, căci am aveă cea mai desăvârşită sinteză a celor ce s'au 
publicat în românește sau despre Români în acâst răstimp. 

Chiar din 1885, îndată ce publică volumul relativ la Revoluţiu- 
nea lui Horia, despre care colegul nostru d-l N. lorga a scris 
la 3 Aprilie 1911, că este: «o monografie extraordina» de bine in- 
formată, care va rămâneă și ar merită să fie retipărită», a început 
să lucreze la marea sa operă: Dacia preistorică. 

A pus deci pentru realizarea, acesteia 26 ani! Anii maturității 
sale depline, tot vastul arsenal al adâncilor sale cunoștințe, toată 
judecata sa rece şi senină. 

In scurta, sa autobiografie, pentru Enciclopedia din Sibiiu, unde 
a fost mult trunchiată, găsesc în această privință următoarele des- 
luşiri: 

«.... dânsul deplin convins că sub vălul cel întunecat al seculelor 
înnainte de a. 1290 zace ascunsă una din cele mai importante părţi ale is- 
toriei române, formarea naţionalităţii şi constituirea diferitelor state ro- 
mâne din orientul Europei, se hotări a se devotă cu tot zelul studiilor 
relative la această epoca obscură din Istoria poporului roman. Pentru a- 
cest scop întreprinse în a. 1887 o călătorie științilică în Italia. 'Trecă prin o 
țară unde studiă în biblioteca Academiei croate din Agram toate colec- 
ţiunile de manuscrise inedite cu privire la Vlachii sau Românii din partea 
meridională a Croaţiei, călători prin satele acestor Români aşezaţi lângă 
râul Culpa, însă astăzi slavizaţi. Treci de aci în Istria unde cercetă prin 
satele Românilor de acolo, dela cari adună un material important de limbă, 
și tradiţiuni. Călători în Dalmația, pentru mai mult timp la Ragusa, unde 
studiă (şi copiă documente) din arhiva cea veche a republicei ragusane, 
ale cărei acte încep încă în sec. al XII-lea. Dela, Ragusa călători apoi la, 
Roma, unde petreci în curs de 7 luni studiând în Biblioteca și Arhiva 
Vaticanului Regestele Pontificilor romani, cari încep încă în sec. al VII, 
apoi spre a se convinge din propria experienţă despre obiceiurile și modul 
de vieaţă al poporului țăran din Italia, călători prin campania neapolitana, 
Apulia, Calabria, și Sicilia întorcându-se în ţară cu un însemnat material 
istorie și etnografic», 

Iată cum procedă, acest om care fiind profund erudit șştiă ce a- 
nume să cerceteze, cum să observe și ce să mănţină din datele ce 
culegeă,. 

lată la, ce a serviţ premiul Academiei. dat pentru Horia. Iată 
cum Academia a, daţ mijloace și cum am mai spus-o, s'a făcut de 
atâțea ori părtașă, prin înlesnirile ce i-a acordat, la opera mare a 
lui Densușianu. 

Dar despre această operă monumentală, care încunună așă de 
NIC, DENSUŞIANU 
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puternic vieața sa doveditoare de cultură, bun simț, pricepere 

şi patriotism luminat, mulți totuș se cam îndoesc. 

Chiar marele muncitor care e colegul nostru d-l N. lorga scrie 

în pagina ce-a consacrat memoriei lui Densușianu : 

«Poate se va vedeă ce ipoteze, de sigur mai mult decât odată curioase, 

se cuprind în cartea de muncă îndelungată în care pretindeă se explice 

altfel decât toţi ceilalți vremile stăvechi ale acestor ţeri locuite şi astăzi 

de Români» (1). - 

Densuşianu însă nu face hipoteze în studiul său, el dovede- 

ste | Dar cu această, operă care va satislace pe mulți şi care am 

convingerea că odată cunoscută în străinătate, ceeace e o da- 

torie de onoare pentru noi, va servi ca punct de plecare la o 

nouă cercetare și îndrumare în ce privește geneza popoarelor 

europene, mă voiu ocupă în partea ultimă a acestui studiu, căci 

să nu uităm că de fapt ne aflăm cu biografia lui Densușianu abia 

la 1885. 
Să, trăim deci și noi câtevă clipe din vieaţa acestuia și urmărin- 

du-l zilnic să ne dăm seama despre activitatea lui şi modul vieţii 

sale. 
Să fim sgârciţi în altele. Căci nici un moment nu e pierdut, 

nici pentru biograf, nici pentru cetitor, când e vorba despre o glo- 

rie a neamului, despe o icoană curată pe care trebue să o iacem 

cunoscută cât mai bine, cât mai mult pentru a întări și înălță ini- 

mile şi cugetele. 

N. Densuşianu începuse întrun caiet, cu data anului 1893, să 

scrie Memoriile Mele. Sunt acolo, până la 1899, multe tăieturi 

din ziare asupra chestiunilor mari la ordinea, zilei şi multe refle- 

xiuni ale sale din cari atât de puţine se pot spune în prezent. 

Acolo găsim la 13 lanuarie 1894 că: 

„«Pratele meu Beni, canonic în Lugoş, îmi scrie că iubita noastră soră 

Lisca (Iulia), preoteasă rămasă văduvă după preotul Demetriu Dariu din 

Rechitova, a încetat din vieaţă şi a fost îmmormântată în 10 (22) Ianuarie». 

Dar asta nu e decât o notă palidă, urmează însă fraza din care 

se vede omul: | 

«Lacrimile îmi curg, când mi-aduc aminte că dela 1879, de când naum 

mai fost pe la Densuș şi pe la Rechitova,au trecut pe cealaltă lume, prea 

iubita mea mamă 'Sofia, scumpul meu frate George, preot în Densuşiu, 

şi prea iubita mea soră Lisca !» 

«Să le fie ţărâna ușoară !> 

Ce tristă soartă e aceea a unora din fraţii noştri, cari sunt 

  

(1) Oameni cari au fost, Amintiri şi comunicări. 1911, pag. 484. 
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nevoiţi adesea, a părăsi totul și a nu mai revedeă locurile natale, 
decât atunci când ei sunt istoviţi, şi când toţi cei scumpi ai lor nu 
mai sunt pe pământ; așă sa întâmplat cu deosebire cu cei ce 
au venit să facă, începând cu răsboiul, armata în țara noastră. 

In un dosar al său se află epistole dela fraţii săi. 
Astfel să vede cum, cu deosebire fratele său canonicul Venia- 

min, îi scrie în 1904, că: «Puterile mele împreună cu sănătatea 
progresează în scădare,.....» și rugându-l sa vie să-l mai vadă 
odată și să-i facă testamentul. Şi ce figură senină are acest om, 
și ce de ispravă pare a fi şi el! Nicolae îi dă sfaturi pentru a- 
ceastă îngrijorare și-l încurajează. 

In fine după Drapelul din Lugoş dela 24 Ianuarie 1904, ve- 
dem că el sa repezit în fine pe lângă fratele său iubit pe care 
nu-l văzuse de 16 ani! 

La începutul lui 1898 obosit de muncă și lipsuri scrie lui Aron 
la lași: 

<A trecut încă un an de greutate peste noi. Să ne felicităm că Dum= 

nezeu ne-a dat tăria suliletească să putem luptă cu aceste valuri ale vieții. 

Timpurile sunt grele, obstacule sunt mulle pe toate cărările. Luptăm de 
regulă singuri şi adeseori chiar pentru a putea face lileratură și de 
multe ori pentru împlinirea datoriilor celor mai nobile trebue să luptcim 

chiar cu ai noștri». 

Cu ai noșştri!.. Câte conţin aceste trei vorbe!.. 
lar Aron, de Sf. Niculae îi răspunde în 1899, spunându-i între 

altele:... «și să ne înălțăm sufletele în această epocă de îngheţ 
şi stârpiciune, ce ne-a cuprins». 

Stârpiciune, da, pentru fapte bune; îngheţ, da, pentru orice ideal. 
Boala societăţii noastre are în adevăr două mari pricini: una su- 
fletească, lipsa de ideal; una morală, creșterea fanfaroană şi cioco- 
ească, aşă, de generală în ţară. 

Să fii fanfaron, lipsit și de ideal, în o ţară cu tradiţii bizantine!.. 
iată mai mult decât trebue pentru a opri cel puţin, dacă nu a pierde 
chiar, un popor în desvoltarea sa. 

Densușenii aveau mare dreptate! 
“Tot în anul 1893 Nic. Densuşianu, care scrise în mai multe rân- 

duri în Gazeta Transilvaniei, după cum se vede din corespon- 
dența sa cu Mureșianu, publică interesantul său studiu : 

«Independența bisericească a Mitropoliei române de Alba-Iulia. 
«Condiliile provinciale din 1872 şi 1882. Manifestul de unire 

cu biserica Romei din 7 Oct. 1698. Textul original român și traduc- 
țiunea laţină falsă. Istoricii români despre unirea bisericească cu 
Roma și foloasele unirei.    
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«Cercetare istorică-critică despre relațiunile bisericii române 

din Mitropolia Albei-lulie cu Biserica Romei». (1). 

Această de tot importantă scriere a fost scoasă și în broșură 

la Braşov, în 1893. 
Ea, conţine numai 44 pagine cu duble coloane, dar are adunat 

şi condensat în ea. toi ce priveşte această aşă de arzătoare ches- 

tiune a fraţilor din Transilvania. 

Am cetit această lucrare tocmai în zilele când atâtea, zeci de 

mii (unii susțin că sau aflat 60.000) de Români sau întrunit 

pentru ă protestă la Alba-lulia în decursul lunii Maiu 1912. 

Regret că un patriot român sau o instituţie culturală nu tipăre- 

ște din nou această broșură pentru a fi răspândită cât mai larg 

în sînul populaţiunii române de peste hotare şi mai ales la cei 

uniţi. 
Câte adevăruri sunt în ea pe deplin restabilite și câtă mişelie 

se constată din partea iezuiţilor, ca să nu zic mai mult. 

De cunoaşterea exactă a faptelor cuprinse încă în ea, din dreapta 

judecată a unitului Nic. Densușianu, Român însă cu suflet curat 

şi cinstit, se va puteă, ușor vedeă ce trebue să facă Românii pe 

viitor, şi în special uniţii, pentru a-şi -scăpă naționalitatea lor. 

Vai cât a mai avut să sufere acest nenorocit neam românesc, 

sub toate formele, pretutindeni și în toate imprejurările! 'Toţi sau 

năpustit ca, lupii asupra lui!.. 

Nic. Densuşianu ne arată presiunile ce s'au exercitat asupra, Ro- 

mânilor, şi nevoia mare a catolicilor, sub imperiul dorinței nu nu- 

mai aPapei, dar și a Curţii catolice din Viena, față cu reformaţii și 

unitarii. 

(1) In Numărul Jubilur, al Gazetei Transilvaniei din lunie 1908, scos de regreta: 

tul Mureşanu, este pus și portretul lui Nicolae Densușianu, care e numit „rechiu 

colaborator“! al gazetei. 
Acolo găsim că: La începutul lui Aprilie 1993 „Gazeta“ publică um ciclu de arti- 

coli din peana distinsului nostru istoric N. Densușianu, care pe vază istorică, apără 

independența bisericei române unite, .. Acești articoli au stărnit mare nemulțumire în 

sînul clericalilor din Blaj și au dat naștere unei nouă și vehemente polemici cu 

„Gazeta“ şi cu N. Deusuşianu. Găsesc că clericii din Blaj ar fi trebuit se fie recu- 

noscători lui Densușianu. Locul lor era de a sta alături cu neamul lor și cu ade- 

vărul, ear nu alături cu falşificatorii și înşelătorii, mai ales când sunt și iezuiţi! 

Cred că actualmente la Blaj se judecă lucrările altfel! 

Tot în acel număr se publică şi o epistolă şi lui Densuşianu din 20 Decembrie 

1907, în care dapă ce laudă Redacţia ziarului pentru munca neobosită de 10 ani 

spune: 

„ „Cestiunile naţionale sunt mult mai serioase, griji nouă ocupă toate popoarele 

şi evenimentele se desfășură în jurul nostru cu o precipitare neașteptată“. 

„Viitorul aşteaptă astăzi dela noi o energie și o constantă mult mai mare în cot» 

vingeri, lucrări și sacrificii mai mari, progrese supreme, și în deosebi se nu uităm, 

că o vieață politică fără vieață literară nu poate se existe, că literatura face popoa- 

rele mari... 

In toate și totd'auna vedem că el este acelaș cugetător adânc, acelaș observator 

seris, acelaş mare patriot. 
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Pentru ca actul dela 7 Oct. 1698 —actul Unirii Românilor — 
să o poată desăvârși, împăratul declară: 

«Care preot românesc va face mărturisirea credinței: că rămâne a se 
țincă şi mai departe de legea grecească, însă face o legălură cu catolicii, 

recunoscând pe pontilicele din Roma ca pe cel mai înalt patriarh, acela, 
se vă bucură de privilegiile preoţilor catolici». 

Deci urmă ca preoții români să nu mai fie iobagi, ci să-și aibă 
reprezentanţi în dietă și autorităţi, religiunea română să fie reli- 
giune admisă în țară și episcopul român ca și cel catolic să fie mem- 
bru al guvernului. 

Se vede, de asemenea, cât a luptat, cu îndărătnicie şi cu teama 
omului păţit, mitropolitul Atanasie pentru a salvă tot ce mai puteă, 
și a salvat nenorocitul mult. li de mirat chiar cât a putut a-şi 
apără drepturile în actul [undamental al Unirii. 

Dar nu buna credinţă şi cinstea, însuflețiă pe catolici și în spo- 
cial pe iezuiţi, această rușine a creștinătății catolice. 

Li falsificară în traducere totul, în mod revoltător și neruşinat. 
Noroc că Atanasie nu puse pecetea. El ignorantul, dar cinstitul 
creştin, simţi cu ce vipere aveă dea face. 

Nicolae Densușianu, care descoperi la Pesta, cum am văzut, ac- 
tul autentic al Unirii, le pune în paralel și le arată pe larg mișelia. 

Dar ceeace ne revoltă ca Români, e atitudinea mizerabilă a Mi- 
tropolitului Vancea, fie-i grea lespedea, căci sufletu-i a fost ne- 
gru ca păcatul, şi care în niște concilii improvizate şi absolut 
nelegale prin modul cum au fost făcute, în taină, sub jurămănt, 
hoțeşte, la 1872 și 1882 a căutat să lege din fundamente biserica 
uniților, astfel ca ea, să devie pur catolică —cu nuanţa cea mai 
rea a iezuitismului— în loc de unită aproape de formă, cum eră dela 
început. 

Dumnezeule, de ce ai lăsat să se nască trădători și încă așă 
de josnici și ticăloși, până și în capul credincioșilor tăi! 

De aici: mişelia, unora, trădarea altora, de unde decurg toate 
relele asupra Albei-Iulie. 

Mitropolitul deveni Episcop, un iezuit însă eră mentorul său și 
factotum, clerul superior luă direcţiunea nenorocită de a se consideră 
mai intâiu catolic și apoi român, interesele române fură astfel peri- 
clitate, pentru a le face jertfă, duşmanilor neamului ! 

Densușianu unește la un loc și părerile lui Clain, Şincai, Băr- 
nuț, Laurian, Papiu Ilarian şi Hurmuzachi, pentru a arătă, istori- 
cește şi în mod analitic și critic cum s'a făcut această mișelie, şi 
răul ce va decurge pentru neamul nostru. 

Această broșură-i face cea mai mare cinste. Sfântă să-i fie memo- 
ria și în lumea sufletelor unde se află, întorcând umbra în mer- 
sul său asupra lui Vancea, și celor de felul lui, arăte-i blestemul 
unui neam întreg aflat; în suferință şi durere.    
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Incă odată, facă-se ca cinevă dela noi, dacă nu e chip altfel, 

să inlesnească retipărirea acestei broșuri peste hotar, complectându-o 

cu ţot ce s'a mai petrecut dela 1892 și până în prezent. 

Românii îi vor fi recunoscători. 

Dar să continuăm. In notele sale mai aflăm : 

«10 Aprike 1894. D-LI. Kalenderu, administratorul Domeniului Coroa- 

nei îmi face astăzi cunoscut că fundaţiunea universitară Carol | se va 

deschide la 10 Maiu sau cevă mai târziu și după înțelegerea ce a avut-o cu 

d-l Sturdza, autorizat şi de M. S. Regele, mă roagă ca să primesc con- 

ducerea Bibliotecii acestei fundaţiuni, deoarece sunt mulţi competenţi 

pentru acest post, dorinţa însă este ca so primesc eu. 

«Am răspuns d-lui Kalenderu că cunosc foarte bine intenţiunile salu- 

tare cu cari s'a înființat această instituţiune, pentru a putea însă cores- 

punde sarcinilor împreunate cu această conducere, fiind mai mult în atin- 

gere cu studenţii universităţii, ar trebui să fiu profesor universitar, titlu co 

nu-l am, fiindcă mulţumit să pot lucră în retragere nu am umblat după 

titlul de profesor de universitale, pentru care de aliminterea an nai multe 

calități decât alți profesori. Dânsul regretă că refuz de a veni în atingere 

mai multă cu M. S. Regele, că va vorbi din nou cu d-l Sturdza, zicând 

totodată, atunci să fac să vă numească profesor de universitate, deoarece 

între profesorii actuali de universitate nu există nici unul ca să întrunea- 

scă calităţile spre a puteă luă conducerea acestei Biblioteci.» 

Cine nu ar fi primit această propunere în locul lui Densușianu ? 

Câţi nu ar fi alergat după această situație de cinste. Cine mai 

bine ca Densuşianu însă, care eră un om, un caracter şi un pu- 

ternic stâlp al științei, puteă să fie mai indicat pentru acel loc, 

totdauna de cinste pentru numele marelui nostru Rege, unde cată 

să se formeze odată cu creierul şi inima caracterul tinerimii u- 

niversitare ! 
Dar el renunțase la tot, se retrăsese voluntar dela toate, se 

mulțumiă cu minimum posibil traiului unui om pentru a puteă 

căută în linişte să-și termine lucrarea de care-și va legă pe vecie 

numele. 
În fine tot din aceste note avem deslușirea genezei unei opere 

ce se va publică, sper, în curând, care nu are caracterul de cer- 

cetare, dar pe cel de vulgarizare și educaţie cetățenească, 

Casa, şcoalelor, care are așă de puţine cereri serioase spre a 

publică, lucrări cum ar dori şi cum trebue să se facă, are în a- 

ceastă lucrare a lui Densuşianu o operă demnă de toată aten- 

ţiunea ei. 
In notele sale, găsim în această privinţă următoarele : 

«In toamna anului 1895 rugat de Ministerul de răsboiu prin o adresă 

specială să-i prezint un tablou despre căpitanii iluștri ai ţerilor române 

şi în care să resumez totodată întreg trecutul glorios al ţerilor române,
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am compus o scriere destul de voluminoasă sub titlul: Domnii glorioşi 

şi Căpilanii celebri ai ţerilor române. Breviariu istoric despre răsboaiele 

mari şi învingerile strălucite ale oștilor române. Partea I, Regatul Româ- 

niei (ŢaraRomânească şi Moldova). 
«Această scriere am înaintat-o Ministerului de răsboiu. Generalul de 

divizie Budișteanu a pus rezoluţia pe raportul Șefului marelui stat major, 

că mă felicită şi-mi mulțumește pentru această lucrare, totodată îmi pune 

la dispoziţiune suma de 500 lei în caz dacă o voiu tipări». 

Din nenorocire, manuscrisul a rămas netipărit, şi cât a sufe- 

rit hârtia la tipar în acest timp, imprimându-se pe ea câte pa- 

rascovenii toate, dar Domunii glorioși n'au ajuns încă să se ri- 
dice din fundul indiferenței noastre generale. 

Se va află, doresc, un om cu suflet care să o îiacă. 

In întroducerea la această lucrare, el pleacă dela o cuvântare 

a Maiestăţii Sale Regelui, din 3 Ianuarie 1885, în care ziceă;: 

« Virtutea militară esle cea mai scumpă şi nobilă moștenire a națiu- 

nii române. 
«A o păstră înlreagă este cea mai mare dorință a inimii Mele, la care 

cugel neadormit». 

Nu pot rezistă a nu reproduce din această lucrare nepublicată 
următorul pasaj : 

«Istoria poporului român din cele mai vechi timpuri și până în zilele 

noastre este numai o lungă serie delupte uriașe răsboinice, ce a trebuit 

să le susțină cu multă vitejie și devotament poporul român pentru apă- 

rarea ţerilor române, a naţionalităţii, limbii, religiunii şi libertăţilor sale. 

«In tot cursul evului de mijloc invaziunile la Carpaţi și la Dunărea de 

jos sau continuat, sau reînnoit şi sau preschimbat cu aceeaș rapiditate şi 

vehemenţă ca şi în epoca imperiului roman. 

«Si dacă poporul român a ieșit victorios din aceste răsboaie gigantice, 

dacă ţerile române n'au fost subjugate de popoare străine, dacă naţiona- 

litatea română n'a fost distrusă, dacă şi azi ţerile acestea sunt latine, pre- 

cum au fost latine înainte aproape cu 1800 de ani, aceasta are s'o mulţu- 
mească geniului său naţional, virtuţilor sale militare, moștenite dela, stră- 
moși, încrederii ce au avut-o totdeauna Românii în drepturile și în forţele 

lor, iubirii de ţară și de naţionalitate, unirii şi înțelepciunii lor politice. 
«Din nefericire însă, în mijlocul răsboaielor continue și a greutăților 

enorme, de cari suferiau țerile acestea, cele mai multe fapte de arme ale 

Românilor au rămas nescrise, şi noi suntem astăzi siliți să reconstruim, 

pe cât se poate, istoria veche a poporului român din micile fragmente 

ale unor acte contemporane, sau din relatările scurte ale unor cronicari 

străini, de multe ori parțiali sau rău informaţi. 
«Insă chiar și din aceste puţine fragmente ce ne-au mai rămas din 

primele secole ale statelor române, istoricul imparţial se va convinge că 

poporul român luplând secole întregi cu o vilejie fără seamăn în contra
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învaziunilor continue ale Cumanilor, Tălarilor și Musulmanilor spre 

centrul Europei, răsboaiele şi sacrificiile enorme de sânge și avere ale 

Românilor au fost totodată răsboaie şi sacrificii în folosul civilizațiunii 

europene». 

Lucrarea are 358 pagine. 
Ea începe cu: Radu Negru, fundatorul principatului Ţerii- 

Românești și învingătorul Cumanilor, și finește cu Mateiu Ba- 
sarab ; iar în Moldova începe cu Bogdan I, fundalorul statului 
Moldovei și învingătorul regelui Ludovic cel Mare din Ungaria, și 
merge până la Constantin Cantemir. Termină în urmă cu Romd- 
nia ca Regat. 

In această lucrare se află descriși, la părţile respective, şi 16 
Căpilani celebri, dela Dragomir Comisul, comandantul armatei 
a doua alui Vlaicu Basarab și până la Pârvul Pârcălabul, general 
brav al lui Petru Schiopul. ” 

Adaug, în urma studierii manuscrisului, care e copiat la ma- 
şină, că în acel, la fel, care se află în dosarul său, se mai gă- 
sesc încă oarecari adaose cari ar trebui luate în seamă la impri- 
marea lucrării. 

Dar Densuşianu pregătiă şi volumul al doilea relativ la Domni 
glorioși şi Căpilanii celebri ai neamului nostru de peste hotar. 
Se și vede aceasta din două capitole, mici dar definitiv lucrate 
şi cari se vor puteă uşor publică, întitulate : 
Menomorut — Ducele Bihorului (an. 903). 
Gelu — Ducele Transilvaniei (an. 903). 
Pe primul îl descrie pe larg, cu deosebire după Magisiri P. 

Belae regis notarius Gesta Hungarorum, în care se constată în 
mod limpede aflarea Românilor în acele părţi la sosirea lui Atila şi 
în urmă a lui Arpad. Numeroase note adunase încă pentru acea- 
stă lucrare. 

Se întâmplă însă, că pe lângă marile și multiplele lui ocupa- 
țiuni la statul maior şi la pregătirea studiului.ce făceă, să aibă 
loc cevă cu totul neprevăzut. 

Cu ocaziunea marei manifestaţiuni culturale, economice și na- 
ționale din 1906, Densuşianu, în urma dispozițiunii luate de Gene- 
ralul Brătianu, voiă să facă o lucrare specială pentru armata, 
română cu această ocaziune. 

Din nenorocire, timpul eră aşă de scurt şi materialul așă de 
abundent, încât cu toată priceperea şi puterea lui de muncă nu 
reuși a termină, în așă de scurt timp, ceeace concepuse. (1) 

lată însă ceeace a rămas din această împrejurare, ca o puter- 
nică dovadă a întinderii cuprinsului gândirii şi voinței lui. 

In adevăr, în voluminoasele dosare cu note alcăţuite de răpo- 

(1) Făcuse chiar un dosar: Lucrări istorice pentru expozițiunea naţională, 1906 

coprinzător de multe date importante.
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satul, pentru lucrările sale, neterminate din nenorocire în mare 
parte, aflai ceva din studiul său relativ la: Istoria militară a 
poporalui român începând din cele mai vechi timpuri până în 
secolul al XVIII. 

Iată tabla de materie a acestui manuscris reprodus curat la ma- 
șina de scris, şi care prin urmare se va puteă ușor tipări: 

Istoria militară a poporului român, începând din cele 
mai vechi timpuri până în secolul XVIII. 

Pagina 

]) — Imceputurile artei militare la Carpaţi și Dunărea de jos . 1 
II) — Pelasgii . DR C.D 

1) Constituţiunea . . . 5 
2) Călărimea şi pedestrimnca pelasgi 7 
3) Armele defensive și ofensive i. „9 
4) Carele de răsboiu ., se „14 
5) Fortificaţiunile permanente . . . .........16 
6) Modul de luptă 120 

II) — Dacii e 99 
1) Confederaţiunea Dacilor şi a Geţilor ...,.... .93 
2) Călărimea. .. .. eu 80 
3) Pedestrimea. . 135 
4) Fortificaţiuni permanente . . . . 37 
5) Maşinile de răsboiu. . 44 
6) Marina . a 47 
7) Steagurile cavaleriei și ale pedestrimii. . , . . . . .. 49 
8) Instrumente de muzică și semnale. ... . „5 
9) Căpităniile teritoriale, . . 153 

10) Formațiunile de luptă ............ . 55 
1) Disciplina . 59 
12) Strategia |. + 58 
13) Elementul dac în armatele imperiale romane. . . .61 

V)— Românii (va urma). 

Nu pot a nu reproduce partea primă, fără notele numeroase pe cari se bazează această parte, pentru a dovedi în: Incepu- turile artei militare la Carpati și Dunăvea de jos» că: Arta militară se consideră în timpurile vechi că-și avuse începuturile sale la Carpaţi și la Dunărea de jos. 
«Pe teritoriul locuit de Geţi și Daci, ne spun legendele vechi, se năs- 

cuse zeul Marle, personificarea forței și a curagiului de răsboiu. Aici se află reşedinţa sa: aici eră el adorat ca apărătorul câmpiilor getice. 
«Din punct de vedere arheologic, pământul Daciei este, între toate ţe- rile Europei, cel mai avut de antichităţi ce aparțin istoriei militare. «Descoperirile arheologice făcute până astăzi au scos la lumină adevă-  
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ate tezaure de arme și instrumente de diferite materiale, de cari sa ser- 

vit omul dela Carpaţi şi dela Dunărea de jos pentru atac şi apărare cum 

şi pentru trebuințele sale economice, încă începând din cele mai primi- 

tive timpuri ale istoriei. 
| 

«Muzeele de peste Carpaţi, înțelegem aici cele din 'Transilvania, Unga- 

ria, Bucovina, Galiţia, Bohemia şi Viena, sunt pline de colecţiuni de arme 

de diferite forme, începând dela cele mai primitive până la cele mai per-- 

fecţionate, descoperite în regiunile acestea şi din cari unele aparţin epo- 

cei neolitice, iar altele timpurilor preistorice ale metalelor, în deosebire 

epocei de bronz. 
” 

«Lucrarea minelor de melal începuse aici încă cu mult înainte de 

țimpurile homerice. 

«Intre toate ţerile Europei, Dacia veche este singura regiune, unde a 

existat o puternică civilizațţiune metalurgică, după cum aceasta, rezultă 

din mulţimea enormă de monumente arheologice, din tradiţiunile autorilor 

vechi, şi în fine după cum se constată din nenumăratele urme de lucrări 

de mine vechi, ce le întâmpinăm aproape peste tot locul în regiunile cele 

muntoase ale Daciei. 

«Cei dintâiu lucrători cunoscuţi ai Berului au fost, după tradiţiunile 

greceşti, Chalybii din regiunea cea muntoasă a Seyţiei, numită și «Seytia 

măma fierului.» | 

«Vulcan, maistrul cel divin al fabricaţiunii metalelor, după cum ne spune 

Homer, a lucrat 9 ani înt”o peşteră de lângă Oceeanos potamos, cum se 

numiă Istrul în legendele cele vechi». 

Pot face cunoscut, cu această ocaziune, că un tânăr chimist 

român, d-l Dr. Nicolescu —Otin, face, din punctul de vedere chimic, 

cercetări asupra armelor și obiectelor de bronz aflate în diferite 

părți ale României şi Transilvaniei, la Ispalanca cu deosebire, 

pentru a vedeă dacă nu se. va găsi un mijloc spre a se stabili, 

dacă curentul acesta metalurgic a plecat dela, noi sau dacă a ve- 

nit aici și anume de unde. 

Ca, urmare la această primă parle scrisă dejă, Densușianu are 

mai multe dosare pline cu notițe relative la următoarele capi- 

tole, ce trebuiau să urmeze şi pe cari din nenorocire nu a avut 

timpul de a le aşterne definitiv. 

"Primul pachet conține: 

|. Istoria milit. a popor. român a. 274—1300 Materiale şi notițe. 

NU.» po» » » 974—1300 » » > 

NL. » p 9» » » 974—1300 » » >» 

IV. » po» » » 974—1300 » »» 

V. » p 9» » » 974—1300supl> >» 

AL doilea pachet conține: 

|. Istoria milit. a popor. român a. 1300—1'700 Mat. şi notițe. 

N > p 9» » > 1300-—1700 » » » Tactica Trans. 

NI.» p 9» >» 1300—1700 » » » Transil.șiUngaria. 

IV. » » >» > » > 1400—1700 » »  » Castrelesi miliția lor. 

V. >» > 9» » > 1300—1700 » >» » p 9 9» 
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Se mai află altele separat, relative la: 
Istoria militară: Artilerie, sabia încruntată, etc., precum şi un 

dosar voluminos: Nofe istorice din documente și autori tot; rela- 
tiv la Iștoria militară, şi mai multe alte dosare cu material și 
notițe. 

Există un volum cu bibliografii în regulă relativ la Mircea 
Vodă şi altul, la fel, relativ la revoluţia din Transilvania, dela 
1848. 

ră, deci o întreagă lucrare studiată, pregătită, gata de a o 
așterne pe hârtie! 

Să sperăm că un specialist tânăr va căută să pue în valoare acea.- 
stă muncă adunată, şi care așteaptă numai un om cu suflet şi 
pricepere, care inspirându-se de idea conducătoare a dispărutului 
şi de datele adunate de acesta, să dea la lumină această lucrare 
de preț a trecutului nostru. In orice caz ar trebui ca Academia 
să le publice ca indicii bibliografice. Adaog că prima parte _ter- 
minată are un carton special cu toate figurile armelor și tot ce 
privește ilustrațiunea părții prime a lucrării indicate. 

Pentru a se vedeă cât omul acesta a lurcat pentru armată, spe- 
cialiştii cu deosebire n'au decât a studiă arhivele statului ma- 
jor, unde a alcătuit el o bibliotecă foarte bogată și de mare preţ 
din punctul de vedere special al armatei. 

Se va vedeă acolo la câte chestiuni de detaliu a răspuns el, 
la câte afaceri serioase a fost el consultat, de ce vază se bucură 
printre ofițerii noștri, atât de laudă prin pregătirea şi pornirea 
lor sufletească. 

Se va vedeă ușor de câtă valoare sunt referafele și lucră- 
rile lui pentru Biuroul istorie și Referatele asupra lucrărilor 
îstorice trimise pentru Biuroul publicațiunii România Militară. 

Când văd studiind veaţa acestui fruntaș, de ce este capabil 
un Român, mândru sunt, dar cu durere-mi zic, de ce Doamne ai 
fost aşă de econom cu astfel de oameni în preajma, nevoilor aces- 
tui neam chinuiţ! | 

Munca așă de încordată a lui Densuşianu la Statul major al ar- 
matei nu a putut să dea loc decât la naşterea unei atmosfere 
de stimă şi respect pentru el. De fapt eră el respectat şi iubit 
de toţi cu cari ajungeă în legături de serviciu. 

lată de ce pe ziua de 1 Aprilie 1897 i se face cunoscut că 
este înaintat Șef de biurou Clasa, II, la vacanţa creată prin bu- 
getul a. c. la acelaș serviciu. 

N. Densușianu... şef de biurou ! Este de ce să ne mândrim! 
In fine la începutul lui 1899, obosit, bolnav chiar şi doritor 

a-și consacră tot timpul ultimei sale lucrări, se retrage până și 
dela publicarea documentelor istorice, înaintând Academiei o a- 
dresă în ziua de 22 Pevruarie, în care el spune: 
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«De mai mult timp și cu deosebire în anul trecut starea sănătăţii mele 

nu a fost de loc favorabilă, pe când de altă parte sarcina încredinţată 

mie cere o muncă neîntreruptă zi şi noapte, investigări continue cu stu- 

diarea diferitelor colecţiuni istorice, cu alegerea documentelor, cari stabi- 

lese fapte şi împrejurări momentoase pentru istoria noastră și totodată cu 

îngrijirea publicării acelor documente. 

«Chiar şi astăzi împrejurările sănătății mele sunt astfel, încât nu pot de 

loc aprețiă dacă-mi vor permite cel puţin în viitor se continuu această 

lucrare, 

«De altă parte aş dori ca puţinul timp ce-mi mai rămâne liber să-l 

pot întrebuință spre a redaclă un material întins adunat în curs de mai 

mulți ani pentru o lucrare foarte grea, cu privire la istoria poporului 

Pomân înainte de sec. al XV-lea». 

Totuş el continuă a mai publică, scurte dar admirabile studii 

relative la diferite chestiuni. 

Ajungem astfel la 1901 când publică în România Militară, și 

separat, un studiu de 44 pagine asupra: Originea şi importanţa isto- 

rică a cavaleriei române, Călărași și Roșiori, în care sunt citate 

din Ovidiu, Thucydides, Herodot, Corpus inseriptionum latinarum, 

Notitia dignitatum, Ammian Marcelin, Arrian, Anonymus Belae regis 

Notarius, Frochner, Lachmann, Cantu, etc,, etc. 

Şi ce instructivă şi admirabilă monografie. El leagă originea ca- 

Valeriei române de obiceiurile marelui popor pelasg. 

Această mică lucrare e, cum ar zice Francezul, un «avant got» 

al Daciei preistorice. 

«Prima lor patrie în Europa, centrul cel mare etnic, politic şi militar 

al acestor Pelasgi, încă înainte de a trece in peninsula Balcanică, a fost la, 

Carpaţi şi la Dunărea de jos. 

«Grecii cei vechi nu aveau trupe călăreţe. Iliada lui Homer nu amin- 

teşte nimic despre ele. 

«Insă locuitorii din partea de nord a Greciei, anume Tesalienii ne apar 

ca cea, dintâi naţiune în Europa, care a avut o cavalerie de răsboiu bine 

organizată. Intreg poporul 'Pesaliei eră de naţionalitate pelasgă și ţara lor 

se numiă odată Pelasgia». 

Şi precizează de altfel : 

«Ca, instituție militară înfiinţarea și organizarea, cavaleriei de răsboiu 

atât la Greci, la Români cât şi lu Egipteni eră de origine pelasgă». 

lar în ce priveşte pe Romani și filologia chiar a cuvântului Că- 

lăraş, găsim că: 

«La poporul roman, cea dintăiu trupă de cavalerie eră compusă din 

300 ostași aleşi din cei mai avuţi cetăţeni (patricieni) și aceşti oşteni se 

numiau « Celeres». 

«Cuvântul este vechiu pelasg, şi avea înţelesul de «Călăraşi» (equites). 
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«De asemenea instituțiunea cavaleriei pelasge a fost introdusă într'o 
epocă foarte depărtată și în Egipet. 

«Cea, dintâi clasă a ostașilor Egipteni, ne spune Ierodot, se numiă Ca- 

lasiries şi o mie din aceşti ostaşi Calasiries se aflau în garda personală 

a regilor egipteni. 

«Cuvântul Calasiries ce ni sa transmis prin o fântână grecească, este 

de asemenea o expresiune veche pelasgă, ce corespunde la latinul arhaic 
Celeres şi la o formă antică română de «Călușeri» sau «Călăraşi». 

Dar «Celeres» se pronunţă aproape «Keleres», căci: «Incă în tim- 
pul regilor — ne spune el — litera O la Romani reprezentă şi 
sunetul K. 

Arată ce forță constituiă cavaleria română până în secolul al 
XVI-lea și ce importanță are instituţia Călărașilor în istoria mili- 
tară română. Cu drept cuvânt, față cu obiceiurile altor popoare 
de pe vreme, el ne spune că: 

«Românii din contră, în loc de a ridică înaintea Tătavilor şi a Tur- 

cilor niște obstacole artificiale, în loc de a face construcţiuni de pământ 

ori de zid, ei le opuseră în prima linie săgețile și săbiile cavaleriei». 

Descrie îmbrăcămintea acestora şi ne spune că: 

«Arhiepiscopul Varenţiu încă aminteşte de o uniformă albă particu- 

lară a ostașilor români din Moldova. «Fiecare militar, — zice acest autor 
și aici dânsul înțelege pe călăraşi — poartă drept armătură o haină scurtă, 
de în, umplută cu bumbac în grosime de trei, patru degete, mai ales în 
partea umerilor şi până la coate, şi cusulă ca şireturi dese la fiecare 

distanță de un deget şi jumătate și prin această imbrăcăminte sabia nu 
poate pătrunde». 

«Această haină a cavaleriei moldovene eră aşă dar o tunică de răs- 

boiu cusută cu ceprazuri, şi ea ne înfăţişează acelaş gen de îmbrăcăminte 
cum sunt tunicile cele vechi ale Domnilor români». 

Dela, Pelasgi ar fi trecut acest obiceiu până în vechiul Egipet 
și reproduce pe Herodot, care spune că: 

«Egiptenii (și aici dânsul înţelege clasa cea mai avută) poartă vest- 
minte de în ornate cu şireturi pe şolduri şi acestea se numesc Calasires, 

iar peste aceste vestminte ci poartă o mantie de lână albă». 

Arată în fine importanţa cailor noştri de răsboiu și ne spune 
între altele în concluziune : 

«Consliluţiunea veche, socială şi politică a poporului român eră bazată 

pe un sistem militar. 

«Toţi Românii erau sau arcași sau călăraşi. 

«In particular cavaleria română, sau călărașii, formau în evul de mij- 
loc o clasă militară, clasa, cea, mai avută și mai distinsă a, societăţii, com- 
pusă din boieri şi țărani proprietari de pământ.
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«Caracterul acestei instituţiuni este foarte vechiu şi nu derivă din drep- 

tul feudal. 

«Românii, după situațiunea geografică a ţerilor lor fiind așezați la 

poarta cea mare a invaziunilor, a trebuit, în interesul existenţei lor etnice 

şi politice, să păstreze în tot cursul evului de mijloc instituţiunile mili- 

tare ale civilizaţiunii antice, şi să dea o deosebită desvoltare cavaleriei. 

«Astfel cuvintele lui Paul Joviu, că la Români sau păstrat anumite 

moravuri şi legi din vieaţa publică şi privată a Romanilor, sunt numai 

un adevăr istoric. 

«In secolul al X VI-lea, cavaleria ţerilor române eră cunoscută în Germa- 

nia, în Ungaria, în Polonia și Turcia, ca o instituţiune militară puternică 

«Chemaţi dela plug la lagăr» pe câmpul de răsboiu şi de aici la fron- 

țiere, Roşiorii şi Călăraşii români au adus jertfe enorme pe altarul pan 

triei. Ei au excelat prin o bravură extraordinară, prin O artă admirabilă 

de răsboiu; ei au avut un rol activ foarte important în soarta, răsboaielor 

ce le-au purtat ţerile române, şi au lăsat după sine drept moștenire cele 

mai glorioase tradiţiuni». 

Dar fiindcă suntem în cursul activităţii scrierilor militare ale 

lui Densuşianu, să mergem cevă mai departe pentru a termină cu a- 

cestea. 

Astfel în anul 1909 el publică în Buletinul Armatei și Ma- 

vinei două studii foarte importante. 

Unul în No. 5 din luna Maiu, despre: 

Răsboiul din 1330 între Carol Robert Regele Ungosiei și Ba- 

sarab Voevodul Terii- Românești. 

In acest studiu nimic nu e lăsat avântului iubirii de ţară sau 

sborului fantaziei, totul e scris rece şi bazat numai pe date po- 

zitive. Descrie pe larg stările lucrurilor dela noi şi Unguri, cari 

au dus la luptă cu arma în mână, dă harta poziţiunii dela Mă- 

rășești unde oastea Craiului fu împresurată şi distrusă la 10—13 

Noemvrie 1330 şi ne spune că: 

« Voevodul Basarab, care se luptase în anul 1330 cu puternicul RegeCarol 

Robert, ne apare ca unul din cei mai. glorioşi domni ai Terii- Române- 

şti, din prima jumătate a secolului al XIV-lea. 

«BI înlinde, organizează și consolidează în mod puternic statul romiâ- 

mesc întemeiat de Negru Vodă şi a fost norocos în toate rcisboaiele sale. 

Nu a suferit nici o înfrângere». 

Intră în o mulţime de detalii interesante din toate punctele 

de vedere, dovedeşte eroarea comisă de unii, care-l uneşte în 

fața istoriei pe acest Basarab cu fiul său Alexandru, și termină 

zicând: 

«Cunoaștem numai rezultatele domniei sale binefăcătoare, din care vedem 

că el a fost un domn cu un spirit mare politic, că a trebuit să des- 
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volte multă activitate şi multă înțelepciune, ca să domnească la apus peste 

Banatul Severinului, iar la răsărit să exlindă frontierele Munteniei până 

la Mare şi în aceiaş timp să dea o putere militară acestei ţeri şi să-i 

asigure, din punct de vedere înternaţional, o siluațiune polilică indepen- 

denlă». | 

A doua monografie a fost publicată la Septemvrie acelaş an 

în No. 9, relativă la: 
Răsboiul dela 1369—1370 între Ludovic I Regele Ungariei 

şi Vladislav Basarab Domnul Țerii- homânești. 
Scrierea, aceasta are în totul caracterul celeilalte și ambele ar 

puteă fi publicate pentru școlile noastre, drept cărţi de cetire 

cu caracter istoric și patriotice pentru copiii noștri. Ce admira- 

bile descrieri, cât face el să ne bată inima, cu toate că, încă odaţă, 

o vorbă nu e mai mult decât trebue, un cuvânt de laudă nu e 

de prisos sau riscat. 
Dă iarăş patru hărți, ca să indice localităţile unde sau pur- 

tat răsboaiele și dovedeșie amănunţit ce întindere și rost aveă 
atunci 'Țara-Românească. Din citatele străine se vede şi de astă- 
dată ce îndemânateci arcași aveam de pe atunci, deoarece „să- 

gețile ce le trăgeau ostașii Voevodului Vlaicu, cădeau ca ploaia 
asupra trupelor ui gamvești“, după cum spune M. Iohan de Thor- 
vocz în Cronica Hungarorum. 

După o puzderie de citate, cari întăresc tot ceeace înaintează, 
el ne spune că: 

«Este un fapt pozitiv istoric, că Basarabii, pe baza unor drepturi an- 

tice, au stăpânit în diferite timpuri o mare parle a Bulgariei“. 

lar de altă parte adaoge că: 

«Constatăm așă dar, ca un fapt pozitiv istoric că, în timpurile lui Vladis- 

lav, autoritatea, spirituală şi drepturile administrative ale Bisericii române 
se întindeau peste Banat, Omlaş, /ăgăraş şi peste toată Ungaria, după 
cum. aceasta rezultă în mod neîndoios din titlul ce-l aveă primul Mitro- 
polit al 'țerii-Românești». 

Ceeace e mai de seamă, pentru noi cari nu ne prea cunoaștem 
trecutul, e că: 

“În analele călugărilor minoriţi, el figurează sub numele de „Regele Da- 

sarab“, Rex Bassarall,, iar în analele Ragusei, scrise de Giaccomo P. Luc- 
cari, este numit Vlaico Re di Valachia“. 

Ceeace reiese și din un pasaj publicat în Magyar tort. tăr, 
comentat cum urmează de PFessler și Klein: 

«Vlaicu merse şi mai departe și fără ştirea Domnului său su- 
zeran luă titlul de rege». 

«Mai notăm aici, — adaoge Densuşianu —că în altă diplomă a sa din
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anul 1376, regele Ludovic numeşte pe Vladislav noster emulus, adică 

rivalul nostru politic“, sau concurent la regatul ţerilor noastre. 

«De fapt ţerile române figurează cu numele de regate încă înainte de 
timpurile lui Vladislav. 

«In «Istoria imperiilor și regatelos»», scrisă și publicată de Georgius 

Hornius la anul 1666, se spune: «Pe la anul 1300, Tara-Românească și 
Moldova figurează de Regate. Cel dintâiu Rege al Terii- Româneşti se 

amintește la anul 1320 şi Vlaicu pe la 1340». 

Vedem dar cu mulțumire că Vlaicu Basarab, ca şi Ștefan 
cel Mare numit Țar al Moldovei, dovedesc prestigiul de care s'au 
bucurat străbunii noștrii cu șase secole în urmă! 

Să urmăm firul vieţii sale. 
In acest timp Societatea Geogralică Română alese pe N. Den- 

sușianu ca membru corespondent, la 21 Septemvrie 1902, ceeace 
pare a-l mulţumi mult. 

In răspunsul său dela 9 Octomvrie 1902 el spune: 

«Din parte-mi mă voiu consideră fericit, dacă prin cunoştinţele şi acti- 
vitatea mea voiu puteă contribui la măreţele scopuri ştiinţifice, ce le 
urmăreşte acest înalt institut naţional, pentru studiarea, și ridicarea însem- 
nătății geografice și economice” a acestei ţeri, renumite în toate timpurile, 

şi care în o epocă depărtată ante-istorică a, fost centrul unei mari civiliza- 

țiuni europene, morale și materiale». 

Ajungem în fine la 1904. 
Academia e din nou în frigurile ortografiei. Densuşianu, ci- 

titorul hrisoavelor și cronicelor, el cunoscătorul deplin al limbilor 
clasice şi a literaturii populare române, intervine în discuţiune. 

Răpeşte din somnul său, căci odihnă nu are în acest timp 
când dejă începuse publicaţiunea Dacie; preistorice, ca, să-și spună 
părerea, și să arate greșelile ce crede el că se comit în această, 
discuțiune. 

Scrie un admirabil studiu, pe care aș dori să-l văd cetit în 
cursul superior al liceelor noastre, în revista «România Militară» 
(Septemvrie 1903 — Ianuarie 1904) și tras și în broșură de 78 
pagine. j 

Ce admirabilă scriere, ce adânci cunoștințe, câtă logică, cât bun 
simţ ! 

El ne spune dela început că: 

«Ortografia nu poate să aibă de bază alte consideraţiuni decât geniul 
și legile istorice ale limbii. Ea trebue să [ie astfel rațională, să oglin- 
deze limba nu numai în spiritul, dar totodată în formele și structura ei. 
Ea nu poate să fie arbitrară, fără principiu și fără sistemă.» 

Pentru a nu da foc la interpretări greşite din atitudinea sa 
față de Academie, el spune:
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«Dacă însă câte odată noi vom exprimă şi alte păreri, dacă vom cercă 
să punem în lumină şi alte consideraţiuni decât acele ce par a rezultă 
din deciziunile Academiei, aceasta o facem numai conduşi de dorinţa de a 
păstră caracterul esențial al limbii române ca o limbă poporală latină, 
de a nu rupe cu religiunea ce am avut-o totdeauna pentru înalta origine a 
limbii noastre, de a-i da și în viitor o desvoltare conformă cu legile sale 
istorice, fiindcă limba, este națiunea, și când o limbă se distruge, se dis- 
truge şi poporul». 

Când discută dacă trebue să pronunțăm și să scriem Achizi- 
țiune sau Achiziţie, Echitațiune sau Echitaţie, etc. etc., el adauge 
îndată: 

«Fără îndoeală, avem aici un mod vicios nu numai de scriere dar și de 
pronunțare. Limba română îşi are legile sale fize şi cari nu se potrivesc 
cu legile de pronunțare ale limbii franceze». 

Căci: 

«Preţuind limba română ca cel mai scump tezaur, ce ne-a rămas dela 
strămoși, va trebui tot astfel să preţuim şi să respectăm în scriere legile 
ei istorice...» 

Discutând toate fețele chestiunii, el ne spune: 

«Când însă cu ajutorul etimologiei în sfera limbii române nu putem află 

care este vocala originală pentru sunetul x, atunci vom căută rădăcina 

„cuvântului în limba latină, ori în limbile neolatine. Vom scrie astfel: An- 

geri (Angelus), ântâiu (antaneus), blând (blandus), etc., ete». 

Căci adauge el: 

«Căci oricât de deficile vor fi, noi nu vom puteă niciodată sacrifică ca- 
racterul general al limbii poporului român, numai simplu pentru a înlesni 

cetirea şi scrierea acelora cari nu au pregătirile necesare. Fiecare este li- 

ber să scrie pentru sine cum îi place, însă aceia cari publică studii, lipo- 

grafiile cari împrimează cărţi, vor trebui se urmeze odată legile orlogra- 

fice ale limbii române». 

Deoarece: 

«Destinaţiunea orlografiei nu este de a face pe cinevă să poală cet, 
limbă română, dar ca s'o înțeleagă». 

Și pentru faptul că: 

«In limba română literară trebue să alegem cuvintele cele mai bune 
și să urmăm totodată formele cele mai bune. Numai astfel vom ajunge 
la o limbă frumoasă în expresiuni şi dulce, care va puteă odată să 
ocupe cu demnitate un loc alăturea cu celelalte limbi neolatine». 

Se plânge bine înțeles de modul cum scriem: 
NIC. DENSUŞIANU IV
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«Scrierea astfel cum ne-o înfățișează mai cu seamă presa noastră perio- 

dică, nu mai este imaginea cuvintelor, ci denaturarea lor.» 

Insistă în urmă asupra rolului Gramaticei și Istoriei limbii, 

în stabilirea ortografiei române, care: «formează adevăratul fun- 

dament al unităţii de limbă». 

«Ortografia, zice el, formează o parte integrantă a gramaticei.....» 

Şi mai în urmă : 

«Gramatica, determină mai departe formele și pronunţarea adevărată a 

cuvintelor. Ea susţine firul istorie al limbii între trecut şi prezent, ea 

constată şi stabileşte în definitiv legile ce constiluesc şi guvernează, limbu. 

«Gramaticei aparţine așă dar limba scrisă și limba vorbită, ortografia 

și ortologia». 

Şi se deslușește în modul următor: 

«Această gramatică raţională a limbii române ne lipseşte astăzi, şi noi 

înțelegem aici nu o gramatică pentru clasele elementare, ci o gramatică 

care să constate, să precizeze şi să stabilească legile limbii, formele ce 

au fost şi sunt în uz, şi care după cum zice Quintilian să ne arate 

modul de a vorbi şi de a scrie corect». 

Să, ridică cu toată vehemența contra modului de a scrie «cum 

se vorbeşte» şi nu abusez de sigur reproducând acest temeinic 

pasaj : 

«Principiul «scrie precum vorbeşti»,—şi acesta este fonetismul, — nu 

are un scop și o ţintă definitivă. Direcţiunea sa este totdeauna nesigură. 

EI nu face deosebire între uzul bun și uzul rău al vorbirii. El nu are în 

vedere unitatea şi unificarea limbii, ci duce necondiţionat la diferenţiarea 

ei. Dar ce este mai periculos, e că acest pretins fonelism ne impune să 

scriem şi să vorbim nu limba cărților noastre bisericești, nu limba po- 

porului, ci o îdiomă coruplă şi variabilă a unor centre politice şi co- 

merciale, limba unor autori anonimi, mare parle străini, ce scriu în 

presa de toate zilele. | 

«Acest principiu de a scrie fiecare cum i place, ne va duce cu o de- 

plină siguranţă la o perturbaţiune în mersul şi desvoltarea normală a 

limbii; el ne va face mai mult rău decât bine. Fiindcă ce bine poale să 

fie acela, de a scoate la lumină pe fiecare zi cuvinte și forme domeslice 

necunoscute celorlalţi Români, locuţiuni străine, pronunțări aspre, expre- 

siuni şi termini cari mai ales în centrele mari polilice şi comerciale se 

nasc şi se sting cu fiecare generațiune. 

«A primă fonelismul ca bază, a scrierii şi a vorbirii corecte, însei- 

nează a delătură o limbă românească comună, a cărei cronologie, for- 

maţiune şi unitate se pierde în noaptea timpurilor, o limbă ce are aulo- 

ritalea cărților. noastre religioase şi a autorilor noştri mai bună ; înseni- 

nează a ne aruncă în vârtejul unei îdiome nestabile, a unei confuziuni 

de cuvinte, de forme și pronunțări nouă, totdeauna supuse la alteraţiuni 

succesive»,
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Și susţine aceasta pe faptul potrivit că: 

«O mulţime întru adevăr enormă de elemente străine, de forme co- 

rupte, de barbarisme în fraze, au intrat în timpurile din urmă în limba 
noastră, cari cu toţii ne grăbim să le îmbrăţişem, le introducem în serie- 
rile noastre, le încorporăm în dicționarele noastre şi cercăm să le înce- 
tăţenim în limba vorbită şi în limba scrisă sau literară, încât astăzi ne 
aflăm în fața nu a unui torent, ci a unui adevărat dilhiwiu de cuvinte 
şi de forme străine, cari vor duce vechea limbă românească la um cata- 
clisi. 

«Se poate că astăzi aceste nuanţe se vor păreă unora mici, neinsem- 
nate, însă cu timpul diferenţele vor creşte și se vor îmmulţi şi noi vom 
ajunge la o limbă mixtă, sau mai bine zis haotică, ca, material, ca forme, 
ca fraze şi ca mod de pronunțare». 

Și el vede așă de limpede și aşă de sus când linește raerituoasa 
sa lucrare cu cuvintele: 

«A aveă o gramatică şi o ortografie bazată pe regulele gramaticei, este 
una din chestiunile naţionale ce astăzi nu mai sufere întârziere. 

«Limba unui popor nu se poate consideră numai ca un Instrument 
particular pentru exprimarea gândirilor diferiților indivizi, ea este o 
avere naţională și statul prin înstituțiunile ei, iar nu individul prin 
capriciul ori ignoranța sa, are dreptul să dispună cum trebue să fie limba 
scrisă». 

Ajung acum la marea lucrare a lui Densușianu, Dacia preis- 
torică. 

Pus-a el în total spre a o face patruzeci de ani! Numai tipa- 
rul îi luă 1] ani, cei de pe urmă ai vieţii sale chinuite, dar 
plină de muncă! Lucrarea aceasta cumplit de obositoare îl și 
sdrobi înainte de a o termină desăvârşit. (1) 

Am văzut marea călătorie ce a făcut el prin Italia, Istria și 
Dalmația, precum și cercetările numeroase pentru a-și adună ma- 
terialul necesar acestei opere. 

Tot o astfel de călătorie, în mai multe rânduri şi mai ales la 
1899, a făcut el în județele de munte ale ţerii dela Buzău și până 
în Mehedinţi, pentru a-și da seama personal de ceeace i se ra- 

(1) Din copia unei adrese a sa către Excel, sa marchizul 1, de Pallavicini, mi- 
nistrul Austro-ungar la Bucureşti, din 2 Iulie 1900 se constată că la acea dată, se ocupa cu aceste chestiuni de 15 ani. 

Tot de acolo se vede că studiase în Bibliotecile și muzeele din Budapesta, Viena, 
Roma, Agram, Orşova şi Lemberg tot ce priveşte trecutul preistoric al ţărilor dela 
unăre, 
Cere să i se acorde dre 

putea să studieze pietrele 
(Domitatul Krassver) şi 

ptul—el care nu face politică și literatură politică—de a 
sculptate și scrise ce se află în Ungaria în jurul Moldovei 

Mehadia (comit. Szăreunyer), în decursul verei din 1900.
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portase şi a constată de fapt starea și valoarea, unor resturi preis- 

torice de o însemnătate excepțională. 

Ca, în toate însă procedă tot cu metoda ştiinţifică, așă de rigu- 

ros urmată de Densuşianu în tot ce a făcut. 

Incă dela 1893, redactă el, tipări și imprăștiă larg, pe chel- 

tueala lui, acest om care abiă aveă ce-i trebuiă pentru a trăi, ex- 

trem de importantul său Cestionarin despre traditiunile istorice 

şi antichitățile ţerilor locuite de Români. Partea, l-a, epoca până 

„la a. 600 d. Hr. București, 54 pagine. 

In această broșură se află o admirabilă introducere; elne spunecă: 

«In casa ţăranului român există încă până astăzi o mulţime de suve- 

piri istorice din secole depărtate, un fel de istorie nescrisă despre origi- 

nea sa, despre vechile sale credinţe şi instituţiuni, cum şi despre eveni- 

mentele prin cari a trecut poporul român. 

«Fiecare sat, fiecare munte, fiecare vale, fiecare cetate își are legendele 

şi tradiţiunile sale istorice. 

. . . . . . . . . . . . . 

»Si în special am aflat în poporul nostru ţăran tradiţiuni importante 

istorice despre poporul Dacilor şi despre soarta lor definitivă; tradiţiuni 

despre podul său de peste Dunăre, despre luptele sale cu Dacii şi des- 

pre colonizarea acestor țeri. 

«Mai mult, am aflat în poporul ţăran tradiţiuni vechi, cari se refer nu 

numai la ţerile acestea, dar cari se rapoartă și la țerile-mame de unde 

au venit coloniile romane ; tradiţiuni cari merg mai departe de epoca 

colonizării Daciei, şi pot zice chiar până în epoca primilor regi ai Romei». 

Şi importanța acestor amintiri el o pune în adevărata lumină 

prin faptul că: 

«De altă parte însă, cercetarea tradiţiunilor noastre istorice ni se im- 

pune cu atât mai mult, cu cât epoca vieţii noastre istorice până la 1290 

a rămas fără seriitori. Mulţime imensă de evenimente petrecute pe _teri- 

toriul Daciei 'Traiane dela primul contact al Romanilor cu Dacii și până la 

1990 au rămas nescrise. Ne lipsesc cronicele, ne lipsesc hrisoavele. Au 

pierit şi sau distrus monumentele ridicate, au pierit chiar şi popoarele 

ce le-au distrus, și cari trecuse cu o furie sălbatică peste câmpiile lu- 

crate şi semănate de colonul roman». 

EI dă indicaţiuni precise, cum să se procedeze la culegere 

şi arată lămurit ceeace voește să afle. Acest cestionar poate servi 

pe viitor de pildă la orice astfel de întreprindere. 

Răspunsuri a primit el, din fericire, din toate părțile locuite 

de Români şi mai ales dela învățătorii noştri, printre cari con- 

statăm și de astădată cu mulțumire, că se află aşă de mulţi des- 

toinici. 
Densuşianu le-a unit aceste răspunsuri în 21 dosare, aşezate după 

proveniența lor. Acolo se află şi din alt punct de vedere, decât  
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cel urmărit de Densușianu, o adevărată comoară de date utile 
multor specialiști. Sperăm că acestea vor intră în colecțiunile 
Academiei. 

Dacia preistorică a lui Densușianu conţine o dublă revelaţiune. 
Ni se arată în ea, mai întâiu un om extraordinar de cult, de 
larg văzător, și urmărind cu o hotărire de fier idea pentru do- 
vedirea căreia, și-a, dat el liniștea și vieaţa. 

In al doilea rând ni se descopere un trecut, aproape de tot 
necunoscut, trecut de fală pentru Dacia, timp de glorie nemăr- 
ginită pentru cei ce au stăpânit aceste locuri și pe cari Densu- 
șianu ni-i arată, ni-i dovedește, ca străbunii noștri direcţi. 

Nu sunt istoric, nu sunt om de litere, dar nici nu sunt omul 
cu totul nepregătit pentru o cetire de aşă fel. Ei bine, declar 
că în vieața mea nu am cetit — și am cetit și eu mult și multe— 
cevă mai temeinic argumentat, cevă mai superior conceput și dat. 

Am studiat cu amănunţime Dacia înainte de Romani a lui 
Tociiescu, din 1880. Ei bine, faptele adunate acolo sunt puse ca 
obiectele dela, un colecţionar, care adună fără să fie bine orientat. 

La Densuşianu, este un cadru măreț, în care cele mai mari fapte 
ale primei impunătoare civilizațiuni a omenirii, cele mai mici dar 
importante fapte din clasicii şi legendele noastre neobservate şi 
neînțelese încă, intră regulat ca în un calapod, la locul lor. 

Cât a cetit omul acesta este de necrezut. Sunt peste o sută 
dosarele și caietele cu mii și mii de note adunate. Clasicii îi cu- 
noșteă adânc, pe Ovidiu în mare parte pe de rost, în ce prive- 
ște Dacia, el îi studiase nu cu pagina, dar cu rândul, și adesea, 
redă pentru anumite expresiuni adevăratul înţeles ce l-a avut în 
gândul său autorul și nu cum stă redat adeseori prin neștiința, 
traducătorului sau interpretului nepregătit, cu alt înțeles. 

Densuşianu deschide cercetătorilor o lume nouă. Geneza po- 
poarelor europene va fi de sigur altfel văzută și explicată cu mult 
mai precis pe viitor. 

Mai rămâi uimit să vezi un fapt extraordinar, care arată con- 
tinuitatea arhimilenară a populaţiunii Daciei şi puterea conserva- 
toare a neamului nostru. Luând ca bază textele scriitorilor vechi, 
începând cu Homer, cari pe vreme au lăsat urmașilor ceeace ei 
știau despre începuturile omenirii, în aceste părți, rămâi uimit să 
vezi cum, până la, detaliu, toate acestea se află cuprinse şi în le- 
gendele și baladele române. E de necrezut și depășește închipui- 
rea aceea ce desgroapă Densușianu din acest punct de vedere. 

Atunci, cât cetiam la, început Dacia preistorică, în Iulie — Sep- 
temvrie anul 1911 când am studiat-o Și când, recunosc cu ru- 
șine, nu-mi dădusem adânc seamă ca în urmă de modul de a fi 
lucrat și de preciziunea, expunerii sale în tot ce a făcut, adesea, 
zic, în unele părți, lăsam să-mi cadă cartea din mână. Gândul meu
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se rătăciă în întunericul în care mă conduceă autorul și mă între- 
bam cu groază, oare nu a pierdut el cărarea, oare să fie aevea 

ceeace ne face să vedem, de altfel adesea, așă de lămurit! Și când 
credința, mea se clătină puţin, urmam restul argumentării sale așă 

de puternice, așă de luminoase, încât fericit mă ridicam și prea- 

măriam, în inima mea, pe cel ce mă făceă să mi se umple su- 

fletul de fericire, iar prin cele ce scriă să mi se înalțe încă mai 

mare mândria mea de Român, văzând că dintre noi se ridică 

așă oameni și că trecutul nostru este așă de extraordinar de lu- 

minos. 

Să nu se creadă că exagerez, ori că sunt prada unui entuziasm 

care nu ar aveă ce căută aici. Sunt om întreg, şi pricep și eu 

lucrurile și modul de a le vedeă și interpretă, Am destulă cul- 

tură nădăjduesc, ca să nu fiu nici naiv nici superlicial. Declar 

însă că Dacia preistorică e una din cele mai mari opere, dacă 

nu cea mai importantă, pe care a scris-o o pană ţinută de mâna 

unui Român. 
Dar înainte de a intră în analiza detaliată a acestei scrieri, iată 

în câtevă cuvinte planul ei general. 
Densuşianu începe dela omul preistoric, considerat în perioada 

neolitică, și ajunge treptat la reconstituirea celui mai mare im- 

periu ce a cunoscut lumea, Imperiul pelasgic. 
Arată, rolul extraordinar pe care l-a avut în civilizațiunea ome- 

nirii acest imperiu şi ce se datorește împăraţilor zeificaţi, Uran și 

Saturn cu deosebire și reginelor zeificate Gaea și Rhea. 

Dovedeşște, — căci nu pot spune altfel — că toată, dar absolut 

toată mitologia zisă greacă, cu care se fălește poporul elin, sa 

născut în munţii Daciei, între Buzău și Porţile de fier. — Templul 

cel mai mare al lumii, prin importanța lui extraordinară, a fost 

pe Bucegi, la Omul. 

Dovedește că o ramură principală a acestor Pelasgi vorbiă o 

limbă, pe care o numește proto-latină, şi care a dat naștere la- 

tinei şi limbilor neo-latine! Arată cum acest imperiu, pe care-l 

cred mai mult cu bază religioasă, alcătuit cu deosebire din pă- 

stori, și în urmă din ciclopi și metalurgi, s'a scoborit şi a înființat 

Troia, Micena și Roma. 
Caută a reconstitui obiceiurile, credinţa şi limba, acestor po- 

poare și reușește a explică nenumărate fapte istorice cari până 

acum nu-și aveau rostul lor limpezit. 
Dacă noi Românii am rezistat; puhoiului invaziunilor, dacă ezi- 

stăm din Rusia, dincolo mult de Nistru, și până în Istria, Șviţera, 
şi până în Mica Valahie din Boemia, iar la nord până în sudul 

Poloniei, și la sud până la Atena și în insulele Arhipelagului, 

nu e numai fiindcă coloniștii romani au fost aduşi pe alocurea 

şi cu deosebire de Traian la noi. — Aceştia erau plămada, dar alua- 

tul protolatin, Arimii, cum se mai numiau în timp, unul din 

4
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principalele lor triburi, de unde Rimii ce au înființat Roma, A- 
românii de astăzi, existau dejă și de aici au pătruns departe 
până în fundul Asiei, în nordul Africei, și până în Spania şi Dania, 
căci în toate aceste regiuni se constată că erau ramuri ale ace- 
luiaş popor, cari locuiau cu deosebire și își aveau inima în Tran- 
silvania şi Oltenia. 

Atâta abundență de dovezi, scoase de unde nu crezi, adunate 
cu liniște și pricepere te uimesc. Acum înţelegem de ce Densu- 
șianu se retrăsese din lumea actuală: el trăiă sub povara unei 
măreţe lumi, cu totul însă necunoscută nouă. 

Să ne închinăm memoriei lui! 
Inaintea morţii sale, N. Densuşianu văzu L Lipărite 1120 pa- 

gine. De atunci după 'spalturile tipografiei și după notele ceam 
găsit, am mai publicat ultimele 2 coale. Lucrarea complectă are 
1152 pagine. Cu toată dorința mea nu a mai fost chip însă a mai 
desface din notele răslețe, nici introducerea, nici partea finală, un 
fel de vedere generală asupra celor spuse. Ce am mai putut des- 
luşi vor fi cuprinse însă în o notă specială ce voi publica în curând. 

Acest monument al muncii și al gloriei trecute, datorit lui Den- 
suşianu, nu ar fi putut să ne rămână, dacă nişte oameni cu su- 

flet nu ar fi făcut larg sacrificiul bănesc necesar. 
" Tipogralului C. G6bl, care a lucrat cu C. Rosetii, şi ginerelui 
său |. Rasidescu datorim aceasta. Ei au făcut creditul de peste 
20.000 lei. Ei au tipărit această lucrare şi au păstrat închiși banii 
dela 1900 până acum și cine ştie cât încă. 

La moartea lui Densuşianu ei și cu A. Henţiescu, executorul te- 
stamentului, știind că mă ocup puţin, în orele mele de odihnă, cu 
cele preistorice, îmi incredințară lucrarea aceasta, spre a vedeă ce 
se mai poale face. 

Ceeace am făcut în această privință este fructul muncii mele 
aduse prinos memorie unui om care a reuşit să mai înalțe neamul. 

Am făcut-o cu fericire și cu inima plină de mulţumire. 

Să trecem acum în o scurtă revistă această lucrare, 
Autorul începe lucrarea sa cu Fra guaternară — Periodul Pa- 

leolitic. Primul său capitol e relativ la: Primii locuitori ai Da 
ciei. El începe în modul următor : 

«Dacia ne prezentă întru toate o extremă antichitate. 
«Studiind timpurile preistorice ale ţerilor dela Carpaţi şi Dunărea de 

jos, o lume veche dispărută, leagănul cîvilizațiunii ante- elene, se înfăţi- 
şează înaintea, ochilor noştri. 

«lnapoia, populaţiunilor cunoscute în antichitatea greco-romană sub nu- 
mele de Geţi și Daci se întinde o lungă serie de mai multe mii de ani, 
o istorie îmmormântată a unor mari evenimente, a căror importanță a 
trecut departe peste orizontul acestei țeri, istoria unei naţiuni geniale,
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puternice și glorioase care, cu mult înainte de timpurile troiane, fundase cel 

dintâiu Imperiu vast al lumii, întemeiase prima unitate de cultură în Eu- 

ropa și pusese totodată bazele progresului moral şi material în Asia, de apus 

şi în Africa de nord». 

lar mai departe își completează idea prin cele ce urmează: 

«Dacia, în istoria, acestor timpuri întunecate, apare ca prima metropolă 

geografică, ce a fost, destinată prin poziţiunea sa particulară, prin abun- 

danţa populaţiunii şi prin diversitatea avuţiilor sale, a-și extinde în epoca 

preistorică influenţa sa etnică și culturală, de o parte spre sud în peninsula, 

Balcanică şi până dincolo de marea lgeă, de altă parte spre apus pe ca: 

lea cea mare și lungă de comunicaţie a Dunărei. 

«Acţiunea, civilizatoare ce a exercitat-o populațiunea preistorică ante- 

dacă dela Carpaţi şi Dunărea de jos, asupra lumii ante-elene, a fost mult 

mai mare decum ne putem închipui astăzi pe baza fragmentelor de 

monumente și a, tradiţiunilor istorice şi poporale, ce le avem din această 

epocă extrem de depărtată. 

«In această privință noi ne aflăm numai în aurora ştiinţei preistorice». 

Face în urmă clasificaţiunea epocelor preistorice și descrie pri- 

mele instrumente de piatră cioplită. Face cunoscută tradițiunea, 

poporului român că pământul la început a fost plan întocmai cu 

ceeace se află în Theogonia lui Hesiod. Arată că locuitorii acestor 

regiuni au cunoscut leul de vizuini (Felis spelae), pe care-l nu- 

mește nu numai Leu dar și Samca cu Samcoaia, după numele indic 

de Simha. Se ocupă de Bos urus = Bos primâ-genius, Bourul, 

din care ultimul, după cum mi-aduc aminte, a fost ucis după 1700 

în Transilvania. 

Arată că acesta e pe monedele moldovenești, iar nu Bizonul 

cu coamă, care însă am dovezi, între altele după un corn aflat, 

la Suceava, la un plăieș, că a existat și el la noi. 

Arată, că ei au cunoscut Cervus megacerus, numit în colinde 

Cerbul sur, găsit înțelenit în picioare în malurile Tisei şi în 

-ghiolurile mlăștinoase ale Irlandei unde se află cu zeci de mii de ani 

înainte. 

Bi bine, poporul nostru spune: 

„.„ Ploaia că dedeă, 

Pământul se muiă, 

Cerb se 'nămoliă, 

Şi-atunci mi-l vână....» 

Dar nu-i numai aceasta amintirea ce se păstrează în poporul 

nostru : Așă avem ceeace e de necrezut: 

O venit omu mare 

Dela pădurea mare, 

Om păros 

Si sperios,
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Cu mânile păroasă 

Și cu picioarele păroasă, 

Cu ochii înholbaţi, 
Cu dinţii mari colați 

Cu obrazu mare, 

Cu căutătura înfiorătoare... 

Cine nu recunoaște aproape Gorilul, și Densuşianu o leagă de 
amintirea rassei umane primitive, a populațiunii locale prime, 
absolut primitive, cunoscută în autorii vechi Hesiod, Pliniu, etc., 
ca satiri ai Europei, Asiei şi Africei. 

Descrie craniurile aflaţe la Neanderthal şi Cro-Magnon și fi- 
neşte în modul următor: 

«Periodul uman în Dacia, întocmai ca şi în celelalte părţi ale lu- 
ropei, se întinde înapoi cu mai multe zeci de mii de ani, cel puţin până 
în prima jumătate a epocei quaternare. 

«Ori cu alte cuvinte înainte de Albii şi Agavii, de cari ne face amin: 
tire Iliada lui Homer, înainte de Titanii, de cari ne vorbește Hesiod, au 
trăit în ţerile Europei şi în particular în Dacia, două rasse de oumeni, 
cu tipuri și moravuri diferite, una, pe gradul cel mai inferior al desvol- 
tării fizice şi intelectuale, aceasta este rassa de Neanderthal, un gen de 
oameni fără societate, fără moravuri şi fără legi, și a cărui origine noi 
nu 0 cunoaştem ; şi altă rassă umană invazionară, cu totul distinctă de 
cea precedentă, având o constituțiune organică superioară, şi ajunsă pe 
un grad însemnat de semi civilizaţiune, o populațiune faunică, ale cărei 
migraţiuni și începuturi de cultură tree departe dincolo de timpurile qua- 
ternare. 

«âmbele aceste rasse umane quaternare au fost apoi copleşite, învinse 
Și distruse, și poate în mică parte asimilate, de noii invazori ai epocei neo- 
litice. 

«Istoria lor morală și putem zice naturală se încheie cu era quaternară». 
Urmând mersul faptelor în scurgerea timpurilor, el ajunge la 

epoca neolitică și o caracteriză prin: 
«Această nouă imigraţiune etnică în Eurupa constitue așă numita, în- vaziune neolitică, cea mai expansivă din câte le cunoaşte istoria». 
Se ocupă pe larg cu sndustria neolitică în Dacia, cu tot ce arheologia ne pune la dispoziţie și cu tot ce textele vechi pă- strează ca amintire și ne spune: 
«Aici la Dunărea de jos şi în special în țerile Daciei — faptul este cert— sa format și închegat centrul cel mare și puternic al populaţiunii neo- 

litice în Europa; centrul unei rasse nouă de oameni, de o statură înaltă 
ȘI VIguroasă, cu o veche organizaţiune patriarhală, cu idei severe religri- oase ȘI cu 0 pasiune adusă probabil din Asia, de a sculptă în stâncă vie statuele enorme ale divinităţilor sale.  
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«Aceşti noi cuceritori ai lumii vechi aduseră şi răspândiră în Europa 

nouăle elemente de civilizaţiune, fundară aici cele dintâi state organizate 

şi dederă o nouă direcțiune pentru destinele omenirii. 

«In curs apoi de mai multe sute de ani, această rassă activă şi labo- 

rioasă, dotată cu o putere miraculoasă de creștere şi expansiune; îşi con- 

tinuă dela Dunărea de jos migraţiunile sale către părţile meridionale. De 

pe culmile, de pe văile și de pe câmpiile Carpaţilor, necontenite roiuri 

nouă de triburi pastorale trecură peste râul cel mare al lumii vechi, şi 

se revărsară în grupe compacte și organizate peste întreaga peninsulă 

Balcanică. 
«Acesta este curentul cel mare meridional, sau Carpato-Mycenic, cu- 

sent care venind din Asia centrală își formă la Carpaţi prima sa patrie 

europeană şi puse cele dintâi baze morale ale novăi civilizaţiuni, care 

se desvoltă mai târziu atât de putermic în Grecia și pe țărmurile Asici 

mici», " 

Se ocupă pe larg şi cu o rară competenţă de cerinică Dro- 

istorică a Daciei și arată că: 

«Olăria acestei epoce în Dacia începe a aveă caracterele lusului. Ea 

depăşise limitele cele strâmte ale unei simple meserii, şi ne relevează 

începuturile unei arte pline de avânt, o artă însă, care fără de a puteă 

ajunge la apogeul său, o vedem deodată încetată, ca şi când o mare per- 

turbaţiune 'economică și -socială s'ar fi deslânțuit pe pământul Daciei şi ar 

fi pus deodată capăt desvoltării mai departe a acestei fabricaţiuni artistice 

înfloritoare în nordul Dunărei de jos». 

Arată importanța ornamentelor ce se află pe ele, caracteri- 

stice pelasgice şi cu deosebire semnul misterios al Svasticei, care 

nu e altcevă decât crucea cu ramurile frânte în unghiu drept pe 

care a pus-o acum la modă Alteța Sa Regală Principesa Maria. 

Alături cu Virchow, Kr$njavi, Schliemann, etc., arată nu nu- 

mai identitatea dar prioritatea acestor ornamente la noi față cu 

Troia, Micena, etc. | 
Densuşianu lămurește în studiul său această chestiune pe deplin. 

In raportul său dela 1911, d-l Dr. Hubert Schmidt în urma 

săpăturilor făcute la Cucuteni, în anul morții lui Densuşianu chiar, 

spune şi el lămurit: 

«Aceste săpături în ţinutul Dunărei de jos ne oferă nouă legătură între 

Europa centrală și cercul cultural egeic (Creta). 

“Tot în acel an, pot adăogă încă, că cercetările făcute de Soc. 

Arheologică dela Atena sub eforul Sotiriadis, în Focida, con- 

stată după obiecte găsite la Hagia Marina că: 

«... Celle de la Grăce du nord qui rapelle plutât la civilisation de la pen- 

ninsule baleanique» (1). 

(1) Le bulletin de Part ancien et moderne. No. 542, 1912..
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Dar această prioritate și superioritate în acelaș timp a cultu- 
rei poporului care a locuit în regiunea aflăţoare în jurul carpa: 
ților este susținută astăzi de mulți alți oameni de valoare ca 
Trudy, Ed. Meyer, P. Kretschmer, şi alții, 

Intâmplarea face că acum de curând a apărut o lucrare de 
mare valoare prin importantele indicaţiuni bibliografice, cu deo- 
sebire, datorită tot unui român: 

Contribuţie la Dacia înainte de Romani (1) de d-l Ioan G. An- 
drieșescu. 

D-sa ai adunat ca o harnică albină, tot ce priveşte scrierele re- 
lative la această chestiune până în prezent — deci posterioare 
morței lui Densușianu—și ajunge la aceleaşi concluziuni cu toate 
că nu cunoștea, de loc, lucrarea de faţă. Astfel găsim : «Pelasgii, 
și Thracii. au în realitate multe drepturi să se privească ca 
aducălurii civilizației epocei de peatră îu Tesalia, Beotia și 
Phocis» şi după Tsountas : « Tradiția întemeievei Athenei de a 
acvopolilor Argolidei de Cyclopii Thraciei, dacă nau sunt ade- 
vărate îmtru totul, sunt zice Tsountas, de sigur, răsunetul unei 
realități. (2.) 

Astfel că în. ce priveste cultura eolitică Carpato-balcanice : 
«Thracii, vin în rândul întâi în considerarea elnologică a 
acestei culturi.» (3.) 

In capitolul următor autorul se ocupă de Monumentele preis- - 
torice ale Daciei, şi în special de Tumulele eroice pelasge. 

Stabileşte legătura între Gorgan şi Garganus găsit în Vir- 
giliu și între Gruie, Gruniu și cuvântul vechiu latin Grumus sau 
cu Grynium din Strabo, şi arată importanța acestor movile, mor- 
minte vechi, căci: «Aici eră locul sfânt de îmmormântare al eroi- 
lor pelasgi ante-homerici». 

In fine se ocupă pe larg cu: Tumulul sau mormântul lui Achile 
din insula Albă, (Leuce). 

In această, insulă, care nu e alta decât Insula Şerpilor, aflând 
acum 20 ani trecuţi că stă acolo mormântul lui Achile, m'am dus 
și eu pentru a mai adună cevă din cioburile vechi ce se mai gă- 
sesc incă. Ruşii făcuseră săpături dejă, dar nu ştiinţificeşte. 

Densuşianu dă figura templului după 'Tabula, Peutingeriană şi 
te minunezi de toate izvoarele ce cunoaște. | 

Cu această ocaziune descrie pe larg acest Templu, zis şi al Hyperboreilor din această, insulă, Stabileşte patria lui Apollo şi 
a zeiței Latona, iar din legendele Apolinice desvălue mai mult 
pe Hyperborei, cari nu erau altcevă decât Pelasgii din aceste ţeri. Pe acești Hyperborei, în genere păstori, îi descrie astfel: 

  

(1) Cu 8 planşe originale și o hartă, lași, 124 pag, 1912. 

(2) At mpntotoptra! "Axponihe:g, p. 395 —403. (Din lucrarea D-lui Andrieşesev, pag. 121) 
(3) Ibid. pag. 122.
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«Ei sunt blânzi și ospitali, religioşi, superstiţiosi, iubitori de profeţii 

(oracule) şi de descântece. La ceremoniile religioase în onoarea zeilor, ei 

cântă din fluere, din cimpoi și din cobze. Melodiile lor sunt dulci şi armo- 

nioase». 

Dovedește că: 
4 

«Apollo din Delos, din Delphi, din Atena și din ţinuturile Troiei, nu 

este nici zeu grecesc, nici egiptean, ci o divinitate cu legende, cu dogme 

şi cu rituri naţionale pelascre; în fine cu o patrie pelasgă. Apollo este cu 

deosebire venerat în ţinuturile pelasge, în Tesalia, în Phocis, în Beotia, 

în Atica, în Arcadia, în Creta şi în ţinuturile Troiei». 
«El este zeul apărător al turmelor şi al păstorilor Bots». 

Şi iată de ce: 

«Pe vechile monumente de sculptură și pictură ale Greciei, Apollo cel 

a+haic ne apare cu bucle şi cu pletele cele frumoase pelasge, întocmai 

precum poartă şi astăzi păstorii şi ţăranii români de lângă muntele Re- 

tezatului. Din această cauză, el are la Homer şi epitetul de dxepoexcuns 

(intonsus)». 

Dovedeşte că insula Leuce eră închinată zeului Apollo, iar când 

cultul acestuia, suferise o mare înfrângere, ea îu consacrată um- 

brei lui Achile. 
Avuţiile ce se vărsau la altarele acestui templu, erau de nein- 

chipuit. lată de ce: 

«Din o insulă a Mării Negre, numită Apolonia, situată spre sud de gu- 

rile Istrului, Romanii luară una din cele mai vencrate imagini a zeului A- 

pollo, o statue colosală înaltă de 30 de coţi, şi o așezară în Capitoliu sub 

numele de Apollo Capitolinus. Cheltuelile acestei antice şi magnifice opere 

de sculptură au fost, după cum ne spune Pliniu, de 500 talenţi sau 2.460.000 

ei, adică mai mult decât adunase Grecii (300 talenţi) pentru reconstitui- 

rea, templului din Delphi, incendiat în a. 548». 

Şi după ce fixează exact această insulă și o descrie, se rezumă 
în modul următor : 

«Insula Leuce dela Gurile Dunărei avuse așă dar două epoce de cult 
şi renume. Cea, dintâi a fost înainte de căderea 'Iroiei, când această in- 

sulă a fost leagănul religiunii primitive a lui Apollo, din care epocă de- 

rivă și numele său de Leuce sau Albă. lar a doua epocă începe după răs- 

boiul troian, când insula Leuce a fost consacrată umbrei eroului Achile, 

păstrând însă şi mai departe vechea organizațiune a cultului lui Apollo, a- 

nume instituţiunea oracolului, privilegiu excluziv al preoţilor apolinici, pre- 

cum și dreptul la ofrande pioase, la rugăciuni, voturi şi sacrificii şi peste 

tot tradiţiunea unei insule sfinte și salutare». 

Templul lui Apollo eră de o mare magnificenţă. In colindele 
române el apare sub denumirea de „Mânăstirea Albă Sfântă“
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și „Biserica cea mare cu 9 altave“. Rămâi mai mult decât ui- 
mit față cu detaliile ce se păstrează în neamul nostru pentru fapte 
așă de vechi în istorie, pe care o pun: 

»Intral Mării negre prund, 
La daibele mânăstiri“ 

descriind-o cu 9 altare şi cu jeţuri scrise pe cari șeade bunul Dum: 
nezeu (Apollo), cu bătrânul (Saturnus senex), cu maica sfântă (La. 
tona) şi cu Sfânta Maria cea mare (Gaea, Rhea), cu Sfânta Maria, 
mică (lana, Diana, Luna) şi cu Siva Vasilcuţa (Consiva sau Ops: 
Consiva, divinitatea semănăturilor). 

Deci tot sfatul ceresc al mitologiei, alterat cu numele eroilor 
cristianismului, păstrat de acest chinuit popor tot așă de bine 
ca şi în tradițiunile culese și aflate în texte de acum mai bine 
de 2000 ani! 

Este cevă care, depășește orice închipuire, și sunt pagine multe 
cu aceste legende. liste și o legendă română despre originea di- 
vină a Mânăstirii Albe. 

Când vedem marea importanță ce capăta legendele române, 
constatăm câtă dreptate avea Winckelmann, când încă dela 1764 
(Histoire de Lart chesles anciens) spunea că: 

„ «De plus, au dels' de Lhistoire positive, existe pour tous 
les pays une histoire legendaire destinse, avec le temps ă sor- 
tir, plus ou moins vite, dela penombre pour entrer en pleine lu- 
miere, grâce aux efforts persevârants des linguistes et des myt- 
hographes. Personne, aujoard'hai wa plus le droit de considă- 
ver les legendes comme des fables. Les legendes suit; la fovme pri- 
mitive de Vhistoive, chez presque tous les peuples ă la naissance des 
sotidtes. Le langage des legendes ek obscur; il n'est pas îndechi- 
frable. [/histoire legendaire dum pays faît donc partie iînt6- 
grante de Vhistoire de ce pays. C'est de Lhistoire en prâpa- 
ration, si Pon vent, de Lhistoire non encore dâgag6 de l'enve- 
loppe mythique qui la dissimule. I/ my a lă rien de veritable- 
ment prehistorigue». 

Această, legendă arată cum puternicul Soare (Apollo) a vrut 
să, se însoare și n'a găsit «d'albă soție» decât pe sora sa (lana 
Sânziana, Ileana, Consinziana), care nu este decât Helena (Troiana) 
care după o tradițiune greco-romană s'ar fi măritat în insula Leuce 
după Achile. 

Consinziana, i-ar fi pus soarelui condiție să-i facă: pod peste 
mare. . .. la Mânăstirea Albă. 

Cu această ocaziune arată el cum numele Latonei (Leto, Ar) 
se păstrează în ostrovul Zetea, iar Luna (Selina) în Sulina din 
apropiere și despre care amintește Hecateu. 

I: demn de relevat din acest capitol și părerea că:
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«Inprejurarea că numirea de Ponlos sa dat nu numai Mării Negre, dar 

şi la oparte din țărmurii de nord-ost ai Asiei-mici, pe unde să făceă 

comunicarea peste mare între părţile de sus ale Rufratului “şi între Sciţia, 

confirmă pe deplin că originea acestui termin geografic de Pontos se re- 

duce la numele ce sa dat în vechimea preistorică slațiunilor, de unde 

se faceă imbarcarea cu luntrile numite ponto (rom. pod)» 

Dar ceeace e mai curios, sunt lradițiunile române despre templul 

lui Apollo din insula Delos. 

Densuşianu, după ce scormonește adânc toate izvoarele, nespune că: 

_—«Delos a fost în antichitatea preistorică insula cea sfântăa tuturor po- 

pulaţiunilor pelasge meridionale, iar mai târziu a Grecilor. 

«Intr'o epocă depărtată istorică, insula Delos a fost numită Pelasgia, a- 

decă pământul locuit de Pelasgi. Această insulă a mai fost numită şi 

- Schytias, spre caracterizare că după origine acei Pelasgi erau o migra- 

ţiune din Nordul Dunărei de jos. Chiar şi numele de Del-os, care nu se 

poate explică din limba grecească, este de origine pelasg. El însemnează 

deal sau colină (fără pădure)». 

Voiu cită una dintre legendele române ce a adunat : 

„.„.. Una ?n deal (Del) spre răsărit, 

Că acolo-i loc sfinţit, 

Una ?n jos către apus, 
Că acolo-i loc ascuns. ... 

aceasta a fost publicată mai întâiu de Dr. Meltzl Hug6 și Bras- 

sai Samuel în 1886, şi prin ea se înţelege Templul dela Delos și 

Italia sau Laţiu. 

Paginele sunt cuprinse jumătate cu citaţiuni şi indicări de scrieri 

doveditoare, cari arată că : 

«Acest, ilustru templu al lui Apollo dela gurile Dunărei de jos a avut 

un rol imens în istoria civilizațiunii Europei orientale. El a fost templul 

mamă al celebrelor locuri de adoraţiune a lui Apollo ca zeu al soarelui 

din Delos și din Delphi. Influenţa sa culturală s'a extins peste toată Gre- 

cia, continentală şi insulară, peste părţile de apus ale Asiei mici, în A- 

frica, peste Egipet, iar la nord şi la apus peste Seytia, Dacia și ţinutu- 

rile Germaniei numite în antichitatea preistorică Celtica». 

“Pot de aci dovedeşte că au fost profeții și poeţii Olen și Abaris, 

propagatori ai religiunii apolinice și cari au introdus în Grecia : 

«cele dintâi începuturi ale poeziei literare, sentințele oraculelor 

şi forma, hexametrică a versurilor“. 

Astfel că templul lui Apolo Hyperboreul sau mânăstirea albă dela 

gurile Dunărei a avut destine mari în lume..... căci : 

„„«aci a fost cu drept cuvânt locaşul cel sfânt ale primelor zori de ci- 

vilizaţiune morală în Europa».  



NIC. DENSUŞIANU, VIEAŢA ŞI OPERA SA LXIIL 

Ca, dovadă despre cultul Soarelui — Apollo — voiu mai adăugă 
ceeace nu cunoscuse Densușianu, că o admirabilă piatră s'a găsit 
in Dobrogea, cu ocaziunea Expoziţiunii din 1906, și care se află 
acum în palatul artelor. Ea, ar trebui adăugată la această lucrare. 

Autorul ajunge în fine a se ocupă şi cu Movilele comemora- 
tive ale lui Osiris și cu expedițiunea lui Osiris la Istru. 

«Intr'o epocă preistorică foarte depărtată, — zice d-sa — cel puţin cu 3.000 
de ani înainte de era creştină, un important eveniment s'a petrecut în 
țerile Daciei, eveniment care a avut o mare influență asupra civilizaţiu- 
nii crescânde a Europei, şi care a sdruncinat totodată din fundamente 
primul imperiu lumesc al rassei pelasge. 

«Această mare transformaţiune politică şi culturală în istoria Europei 
a produs-o expediţiunea lui Osiris în părţile Istrului, și luptele sale cu 
Typhon în Oltenia de astăzi, iar drept consecinţă a, acestui răsboiu a fost 
întemeiarea supremaţiei egiptene peste Europa. 

«Osiris, regele Egiptenilor, adorat după moartea sa ca divinitate şi 
identificat cu Soarele din religiunea pelasgo-greacă, a fost unul din cei mai 
mari eroi ai antichităţii preistorice, și a cărui memorie se mai păstrează. 
până astăzi în ţerile noastre». ? 

Faptul, se petrece astfel: Marele Imperiu pelasgic, în culmea 
sa sub Saturn, se desface la moartea acestuia în două: par- 
tea de sus, cu noi, are pe Tiphon ca împărat, partea de jos pe 
Osiris ca împărat, frate de pe tată cu Tiphon, cu sediul în ve- 
chiul Egipet. De aici rivalități, dorința, de preponderență mutuală 
și răsboiul. 

Reproduce, după Diodor Sicul, identificarea lui Osiris după in- 
soripțiunea de pe columna înălțată la Nasa în Arabia, unde fusese 
îmmormântat: 

«Tatăl meu — se zice acolo — a fost Saturn, cel mai tânăr dintre toţi 
zeii. lâr eu sunt Osiris, regele acela care a condus oștile prin toate ţerile, 
până în ţinuturile cele nelocuite ale Indienilor şi până în ţinuturile cari 
se închină spre nord, până la izvoarele râului Islru, şi înapoi în cele- 
lalte părți până la Ocean... Nici nu există loc pe pământ pe unde să nu 
fi umblat eu, și prin bunătatea mea am distribuit tuturor oamenilor lu- 
cerurile aflate de mine» (1). 

Acum se va, înțelege ușor importanța obiectelor denotând cul- 
tul isiac la noi şi pe cari le-am comunicat în una din ședințele din anul 1912 ale Academiei. 

(1) In: La Grande Ency 
un tel souvenir de ses bir 
d'Ounofre.» 

Sau numele de Onufa 
specifice române, 

  

clopedie, găsim că Osiris «A râgne sur la terre ou il a loiss6 
enfaits qu'il est devenu le type meme du bien sons le nom 

vie e unul din cele mai răspândite la ţară afară de câte-va 

De sigur că sub domnia lui s'a aflat şi plumbul de oarece în Alchimie Osiris = PB.
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După ce dă seamă de toţ ce află în izvoarele străine și în le- 

gendele române, el trage concluzia că : 

«Aceleaşi elemente istorice ni le prezentă tradiţiunile române. Eroul 

A E 
. A 

. . 

învingător este Osirea sau Osiris (în forma grecească Ostris), ori lovan 

Iorgovan (Hercule Iovio) comandantul militar allui Osiris peste Egipet în 

timpul expediţiunii sale». 

Acest răsboiu fu fatal Pelasgilor de aici, numiţi pe atunci și Arimi. 

«Insă deodată cu răsboiul cel mare dintre Osiris şi 'Typhon încetează 

şi rolul politic al Arimilor. Numele lor dispare cu totul din literatura 

helenică». 

Arată cum prima luptă cu Typhon fu lângă muntele Caszu, 

astăzi Coșiu, şi locul unde închise pe Joe adversarul său în pe- 

ştera Coryciu, astăzi Cuwecea din Mehedinţi, căci la început trium- 

fase Typhon. 

EI ne spune următoarele ce trebuesc cunoscute : 

«Into antichitate preistorică foarte îndepărtată, epocă care coincide cu 

începutul desmembrării imperiului celui mare pelasg, doi regi puternici, 

ambii fiii lui Saturn, năşcuţi din două mame diferite, după patrie, după 

naţionalitate și educaţiune, unul domnind la sud, cu reşedinţa în Egipet, 

şi altul la nord, cu centrul de putere în Dacia, se luptă pentru domi- 

națiunea lumii vechi. Imperiul lui Typhon eră de.o imensă vastitate. Pute- 

rea, sa, se întindeă, după cum serie Apollodor, dela apus până la răsărit 

şi acest legendar monarh al preistoriei voiă să domnească nu numai peste 

oameni dar şi peste cer. EI aspiră la onori divine, întocmai după cum 

le avuse și Uran moşul şi Saturn tatăl său. Răsboiul este lung şi de o 

extremă violenţă. Expediţiunea lui Osiris peste Etiopia, Arabia și până 

în părţile cele extreme ale Indiei, apoi întoarcerea lui peste platoul iranic 

şi trecerea lui peste Helespont în Tracia, avi de consecinţă stabilirea unei 

puternice coaliţiuni formate din Egipteni, Greci, Arabi, Indieni şi alţi bar- 

bari asiatici pentru înfrângerea dominaţiunii Pelasgilor dela Nord, a Arii 

milor, şi cucerirea munţilor Riphaei. Acţiunea cea mare de răsboiu a lu- 

Osiris are în vedere Istrul, iar teatrul luptelor principale este pe teritorul 

vechei Dacie în apropierea Porţilor-de-fier. Cumpăna victoriei alternează. 

In primul răsboiu 'Typhon este învingător, el prinde pe Joe sau pe Osiris 

şi-l închide în peştera dela Coryciu [Curecea). In al doilea răsboiu, Typ- 

hon se razimă şi se apără cu 0 extremă energie pe poziţiunile cele tari 

de lângă cubmile Cernei (Hem). In fine el este învins de puterile aliate ale 

Egiptenilor, Grecilor, Arabilor şi Indienilor, şi silit a se retrage spre lta- 

lia, ultima ţară unde-şi caută refugiul triburile pelasge, de lângă Marea 

Neagră și Marea Egeă, când destinele sorții încep a-i persecută». 

Movilele lui Ostrea sunt numeroas> şi «perpetuă memoria es- 

pedițiunii și a gloriei acestui faimos monarh».
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Se ocupă pe larg și amănunţit de brazda lui Novac = Ostrea = 
Novatus la Suetoniu Augustus. 

Arată că sub Osiris «se prezentă pentru prima, oară în istoria 
omenirii chestiunea ceu mare agrară a lumii vechi», şi care : 
«deschise lupta în contra situaţiunii teritoriale a triburilor pas: 
torale pelasge». 

Brazda lui Novac indică de fapt ţărmurirea drepturilor lor faţă 
cu pământurile lăsate agriculturii. 

«Şi rezumând — zice D-sa — noi constatăm aici, că această brazdă, că- 

reia toate tradițiunile vechi și nouă îi atribue un caracter agricol, consti- 

tue, atât după vechimea cât şi după importanţa sa particulară, unul din 
cele mai memorabile monumente preistorice ale Europei». 

Ca mici adăogiri la cele spuse de Densuşianu voi aminti cele 
conținute în o comunicaţie a mea făcută Academiei în sedința de 
la 13 Aprilie 1912: 

Despre câte-va chipuri reprezentând divinități egiptiene a- 
flate în România. | 

In acea, comunicare am arătat că idoli egipteni în bronz, re-! 
prezentând pe Osiris, sau găsit mai mulţi dintre care unul chear 
la Cucuteni. 

Dar ceia ce arată mai mult câtă dreptate avea Densuşianu (vezi pg. 
157) e că o corabioară la fel, dar în pământ, a fost găsită și la noi. 

Dau figurile principalelelor obiecte aflate. 
Fig. |. 2,4, 5, 7,8, 9, 10. 
Studiază în urmă monumentele megalitice ale Daciei în com- 

parație cu cele de până în apusul Europei și termină spunând: 

«În fine semnele şi figurile gravate pe diferite monumente megalitice 
ale apusului și cari consistă din spirale, din linii serpentine, linii arcuate 
sau semisferice, roate ale soarelui și puncte diseminate, ce imitează cerul 
cu stelele, ne prezentă o afinitate remarcabilă cu sistemul de ornamen- 
taţiune şi cu semnele simbolice ale Pelasgilor orientali. 

«Aceste caractere mistice de pe monumentele funerare megalitice ale 
apusului ne înfățișează urmele aspiraţiunilor religioase pelasge, cultul ce- 
rului, al soarelui și al stelelor, şi peste tot o credință firmă în o vieaţă 
dincolo de mormânt, în regiunile luminii sau ale lumii -superioare. 

“Mai observăm totodată aici, că formele cele colosale ale acestor mo- 
numente ne spun că ele aparţin unui popor eroic şi cu o ambiţiune e- 
normă de a transmite posterităţii memoria şi gloria celui decedat». 

Cu această ocaziune se ocupă pe larg cu Termini liberi Pa- 
tris = Calea cea admirabilă a Hyperboreilor, din care mai 
există o parte însemnată, Cheile Băcului, în Basarabia: 

Băcului viteazului, 

Ce-a pus straja drumului... 
și ne dovedește că; 

NIC. DENSUȘIANU
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«Calea cea miraculoasă a Hyperboreilor, de care ne vorbeşte Pindar, şi 

pe lângă care erau înșirate o mulţime nenumărată de stâlpi itinerari, ni 

se prezentă atât pe baza situaţiunii geografice a Hyperboreilor, cât şi după 

caracterul și destinaţiunea acestoe monumente că una şi aceeași construc- 

țiune megalitică, cu linia cea lungă de pietroaie împlântate în pământ de 

care face amintire Cantemir și Quint Curtiu». 

Bine înțeles că arată și simulacrele megalitice ale divinălăţilor 

pelasge, ocupându-se și de Vârful Ceahlăului spunându-ne în a- 

ceastă privință: 

  

  
       

big. 2.—La stânga: Osiris găsit în comuna Perişori. 

In dreapta: Toartă cu caracter egipţian, găsită 

la, Romula, 

«Incă din cele mai neguroase timpuri ale 

preistoriei, existau în părțile de răsărit ale Eu- 

ropei şi ale Asiei de apus un gen de monu- 

mente megalitice, niște simulacre arhaice, u- 

nele sculptate în stâncă vie pe vâxfurile ori pe 

coastele munţilor şi ale dealurilor, iar altele 

împlântate în pământ ca menhire,sau columne 

Fig. 1.—Osiris găsit la Constanţa. brute, pe lângă temple și alte locuri sfinte, 

monumente cari după crodinţa religioasă a poporului din acele timpuri 7epre- 

zentau anumite divinităţi. 

«Multe din aceste simulacre megalitice erau de o vechime extrem de 

depărtată, încât se pierduse memoria origirii şi a cultului lor încă înainte 

de începuturile istoriei grecești, iar de altă parte timpul șteisese de pe a- 

ceste pietri aproape toate formele măiestriei omenești, cum erau de exem- 

plu statuele Niobei și Ariadnei, şi tot ce se mai păstrase în tradiţiunile 

oamenilor eră numai o reminiscență confuză, o simplă legendă mitică». 

      
Cu acestea ajunge bine înțeles la princâpalele divinităţi ale Da- 
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ciei ca Kerus (Cerul), Cerus manus (Caraiman), duonus Cerus (cerul 
domnul). 

«Monumentele megalitice ale Daciei, cari ne înfăţişează în forme atât de 

  

        Pig, 3, — ldol fenecian (?) găsit în comuna Perişori. Fig, 4. — Idol egipţian găsit la 

Cucuteni. 
primitive imaginile divinităţilor ante-homerice, face parte din istoria pozi- 
tivă a acestor țeri. 

“Caracterul acestor imagini este sacral dela origine şi până la dispari- țiunea acestui cult ante-elenic. 
Ă «Cerul pe care Grecii într'o epocă preistorică, alteum destul de târzie, îl personifică sub numele de Uranos și Pământul sau Gaea (['3, Paia,) for- mează începuturile cele mai arhaice ale religiunii europene». 

Grecii au primit acestea, toate dela Pelasgi. Acest Caelus.... La, cer se rugă,.. 

Că e fiul cerului 
Și e domu pământului...  
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apare ca părintele lui Dohius, unul din .civilizatorii lumii vechi, 

identic cu munteanul = Uranus al grecilor. De aceea Densușianu 

termină spunând că: 

«Prima apoteoză în Europa a fost a lui Uran. Poporul grecesc, încă 

dela, începutul religiunii sale, a identificat divinitatea cerului cu o per- 

sonalitate politică, care se ilustrase prin înțelepciunea, activitatea şi prin 

binefacerile sale prodigioase, numită de ei Uranos adecă Munieanul». 

Se ocupă în fine de Gaea, Tellus sau Terra, care se numește 

și Mă, Mater şi Parens, după diferitele dialecte ale triburilor 

pastorale și agricole. 

  

                
lig. 5. — Idol găsit la Cucuteni | N 

în o oală, lig. 6. — Idol egipţian găsit 

Ja Vidin în 1877. 

In ce priveşte pe Saturn, Deus Mamus, Tariavos, identic cu 

latinul arhaic Tatăl, pe care Geţii îl numiau şi Zamolais, Densu- 

şianu stabilește că: 

«Zamolwis= Saturnus senex == Zeul-moş, căci : 

«Jad în limba Dacilor, după sens şi formă ni se prezentă astfel ca iden- 

ție cu terminul «zeu» în limba română, iar pog este cuvântul nostru «moş» 

în limba priscă latină majus, iar la Osei maesius şi moesius. [n fine
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mai există la triburile pelasge din Ilalia şi o formă poporală (antero- 
uană) de „moş“ cu înțelesul de memoria veterum.:. 

lar : 

«Din punctul de vedere al etimologiei și al sensului cuvântul Zal-moa-is 
în limba Dacilor nu însemnă altcevă decât Zeul-moş. Finalul is vepre- 
zentă aici ca și în alte cazuri analoage numai un simplu sufix grecesc. 

«De fapt limba Geţilor şi a Dacilor avea un caracter proto-latin ; ea 
formă numai un ram sau un dialect particular rustic al limbii pelasge». 

  

  

          
  

Fig. 7. — Idol egipțian găsit la 
Constanţa. Lig. 8.— Osiris găsit sub muntele Cozia. 

Găseşte simulacrul lui Zammolzis lângă Porțile-de-fier numit Moș, care pe vreme eră incunjurat de nouă Babe din cari a mai 
rămas numai una. 

«tatea acestui-monument, ne spune d-sa, odată atât de religios, dela 
Porţile-de-fier şi dela Cataractele Dunărei, se reduce după legendele de 
cari vom vorbi mai târziu la timpurile anterioare Argonauţilor».
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Pe Saturn îl identilică cu Dohius Cueli filius şi arată că în 
cultul arhaic e onorat cu « Omolos» adecă Omul, căci după faptele 
ce invocă: 

«Este un fapt pozitiv, că sub această numire misterioasă de “Opodos, şi 
care reprezentă o divinitate ante-homerică, literatura veche grecească şi 
romană înțelegea pe Saturn». 

  

        

lig.9. — Partea anterioară dintr'o corăbioară în teracotă, pentru cultul 
! lui Izis, găsită în Comuna Bărzea (Oltenia). 

Sub această denumire, Densușianu îl găsește făcut pe vârful 
zis al «Omului», care după toate datele ce invocă: 

«... a fost în antichitatea preistorică muntele cel sfânt al triburilor pa- 
storale pelasge, pentru cari și șesurile cele întinse dela. nordul lIstrului 
erau tot atât de importante ca şi văile și culmile Carpaţilor. 

«Această maiestoasă figură a religiunii energice pelasgice dominează şi 
astăzi pe punctul cel mai însemnat al Carpaţilor, se distinge prin două 
particularități remarcabile, particularităţi ce ne pun în evidenţă că acest 
simulacru a fost considerat în antichitatea homerică ca imaginea cea mai 
sacră şi cea mai veche a divinității supreme».
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De aci, dovedeşte el, s'au resfrâns în lumea veche și mai ales 
asupra Greciei credințele religioase, cari au constituit ţot panteo- 
nul Mitologiei eline. 

«După cum civilizațiunea și moravurile cele dulci ale Pelasgilor au avut 
o influenţa enormă asupra, poporului grecesc, tot astfel și credințele lor. 
Dela Carpaţi au emigrat spre sud, de odată cu triburile pelasge, religiu- 
nea lui Uran și a Gaei, a lui Saturn și a Rheei, a Soarelui şi a Lunii 
ori cu alte cuvinte întreg sistemul doctrinelor pelasge, cu numele, cu le- 
gendele despre originea zeilor și cu formele cultului, aşă după cum se 
desvoltase în centrul principal şi puternic dela Istrul de jos, pe teritoriul 
Hyperboreilor celor sfinţi». 

  

        

big. 10. — Acelaș obiect, văzut pe din lăuntru. 

În ce privește importanța pentru Dacia a acestui zeu, şi a mo- numentului al cărui urme se mai află pe vâriul Bucegilor, Den- 
sușianu spune: 

«După Caelus sau Uran, Saturn a fost divinitatea cea mare adorată pe teritoriul Daciei până în timpul când armele romane introduseră aici religiumea oficială a imperiului.»
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«Vechimea acestui monument se reduce la timpurile cele mari de des- 

voltare etnică și politică a Pelasgilor orientali, şi când o parte însemnată 

din triburile latine încă nu emigrase în Italia.» 

„Prin mărirea sa cea colosală, acest simulacru ne exprimă tot odată, 

cât de fericite, cât de glorioase erau timpurile acelea, și cât de vastă eră 

pulerea lumească a aceluia a cărui figură sa elernizat prin stânca de 

pe muntele Omul“. 

lar în urmă dovedește că: 

„Jupiter Optimus Maximus er zeul naţional al Daciei. Aceaslu o 

constată chiar monumentele epigrafice ale administrațiunii romane“. 

Faţă cu Saturn, Rhea reprezentă, în o formă mai nouă, di- 

vinitatea, pământului, Rhea=Regină fiind un simplu apelativ în 

vechea limbă pelasgă. 

„Cu deosebire pe teritoriul Daciei, Rhea sau Cybele asimilată cu Gaea 

a fost o divinilale de prima ordine“. 

De aceea nicăieri, mai mult ca la noi, nu sau găsit resturi 

ale statuelor acestei zeițe, din cari unele de o mărime foarte mare 

şi admirabile, după cum am avut ocaziunea a spune în ocu- 

vântare specială ţinută la Academia Română în ziua de 10 Fe- 

bruarie 1911. 
Şi lucrul se înțelege, căci ea eră adorată sub numele de Daciu, 

Terra Dacia și Dacia Augusta, de unde a rămas în popor ca 

Dochia sau Dochiana. 

«După cum Saturn în legendele vechi — spune Densuşianu — eră nu- 

mit Dokius Caeli filius, tot astfel sora şi soţia sa, Rhea, ne apare adorată 

în cultul public al Provinciei sub numele de Aaxia, Dacia, Terra Dacia 

și Dacia Augusta. Ea eră una din cele mai importante divinităţi topice ale 

Europei orientale». 

lar mai deparle: 

«Cele dintâi zile ale lunii lui Marte (de 1—12) sunt numite la poporul 

român „zilele Babei Dochie“ ori „zilele Babelor“. O probă evidentă că 

în vechea religiune a triburilor pelasge dela Istru, sărbătorile cele mai 

mari ale divinității pământului se celebrau în primele zile ale lunii lui 

Marte, iar nu dela începutul lunii lui Aprilie, toemai după cum la Romani 

Matronalele sau Saturnalele femenine erau sărbătorite în calendele lui 

Marte». 

In ce priveşte chipul Rheei precum și găsirea acestuea la noi 

pot adăoga la cele arătate de Densușianu, următoarele date noi 

care ar fi făcut de sigur bucuria lui dacă le cunoştea: 

In colecţiunea Maria Istrati-Capșa se află, din fericire, o 

statuetă, a, acestei zeițe, dar care cu multă mâhnire constatăm că 

e lipsită tocmai de cap. Ea a fost cu siguranță distrusă în un 

incendiu, după urmele caracteristice ce poartă.
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Se poate însă ușor vedeă, dela prima ochire, că această sta- 
tue este aceeaș cu aceea aflată la Pireu, în 1855. 

Are la fel speteaza, înaltă a scaunului, acelaş vestmânt, și forma, 
totală şi până şi absolut aceeaş înălțime, de 0.33 cm. Ea diferă 
numai prin faptul că are și la stânga un leu, ca și în partea 
dreaptă a tronului. (Fig. 11, 12 și 13). 

O transiţie deci, între tro- 
nul cu un leu şi carul tri- 
umial tras de doi lei, pe 
care a fost uneori repre- 
zentată, șezând. 

Importanţa, pentru noi, 
consistă în aceea că acea- 
stă statue a fost găsită la 
homula, deci tocmai în ju- 
dețul Romanați, şi a tre- 
buit, cu siguranță, să a- 
parție templului străluci- 
tor—după cum sunt con- 
vins —ce a existat în acea- 
stă, localitate. 

Pentru a o identifică mai 
bine, m'am adresat la au- 
torul dela care și V. Duruy 
își trase descrierea sa. E 
vorba, de W.Frohner, «con- 
servateur-adjoint du dâpar 
tement des antiques et de 
  

Fig. 11, 

la sculpture moderne», în lucrarea sa: Notice de la sculpture 
antique, premier volume, Paris 1869. 

In această lucrare găsim la capitolul XVI: 

540. — Divinites Etrangeres. 

Cuile, adică Mater Dei. 

Iată descrierea ce face: 

«Coiflse d'un polos, la măre des dieux est assise sur un trâne ă dossier 
ires-6leve. Ses vetements se composent d'un chiton talaire, retenu au- 
dessous du sein par une bandelette, et d'un manteau stendu sur les ge- 
noux. (Quatre longues boueles de cheveux encadrent sa figure ei retom- 
bent, deux de chaque cOt6, sur sa poitrine. Ses pieds sont chausses de 
souliers.
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«Quant aux attributs de la d6esse, ils sont malheureusement brists, 

mais on voit que sa main gauche a dt reposer sur un tambourin: Un lion 

est assis ă sa droite. 

«Ce motif a 6t6 imite tant de fois qu'il doit remonter ă un original 

c6lâbre peut-âtre ă la Cybăle de Phidias». 

Ca delalii mai adaogă : 

(Parties brisces : L'extremit6 

du nez et du pied droit; la 

main gauche, le bras droit de 

Cybele. La, patte droitte de de: 

vant du lion). 

şi o caracteriză : 

« Charmante  sculpture en 
marbre pentelique. I:poque d'A- 
lexandre le grana. Trouvee au 

Pirce, dans les ruines du Tem- 

ple de Cybăle (Metroon), pen- 

dant la guerre de 1855. Don: 

n6e par: M. le comte de Nieu- 
werkerke, Surintendant des 

Beaux-Arts, Hauteur 0,33 m.». 

Tot din importanta des- 
criere a lui lrOhner, se 
constată că la muzeul dela 
Louvre mai sunt încă două 
Cybele, înalte una de 0,75 

Fig. 12. m., dintre cari cea de sub 

No. 541 cest assise sur un trâne, dont les bras sont support6s 
par deux lions»... deci întocmai ca a noastră. Cine știe dacă și 
această din urmă, ca și cea descrisă de Frâhner, nu aveă ace- 
leaşi atribute: «Coiffee de la couronne murale (mater turrita, 
terrigera. Elle tient de la main droite €tendue un rameau de pin 
ou de cypres, arbres qui lui 6taient consacre, de la gauche un 

tambourin», (pag. 478). 
Câte odată leul, mai mic, eră culcat pe genunchile sale, cum 

descrie una sub (No. 543). | 
Notez, de asemenea, că în un «bas-relief» dela muzeul Mav- 

cica din Veneţia, Mater Dei e reprezentată în picioare, cu un 
leu alături, iar lângă ea se află Attis (1). 

  

" (1) Victor Duruy, 1. c., pag. 306.
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Complectând această statuă, ea capătă o formă delinită care 
ne arată mai mult perfecta sa, asemănare cu acea dela Pireu 
descrisă de Densuşianu. 

Dacă statua, noastră nu are capul păstrat, găsim totuș în a- 
ceeaș localitate, cu siguranță din acelaș templu, lucrat în cea 
mai frumoasă marmoră, mai mare puțin ca în natură, un cap 
coronat cu acelaș polos sau modius şi care a constituit, proba- 
bil, o admirabilă statue a aceleiaș zeițe. 

Ca mărime ea a trebuit 
să fie impunătoare. Ca, lu- 
crare e de o artă desăvâr- 
șită (Fig. 14). 

Această bucată aparţine 
aceleiași colecţiuni. 

Această splendidă statue, 
căci nu e o cariatidă, dacă 
așă a fost, e cu totul  lo- 
cală ca factură, în ce pri- 
vește ornamentaţia capului. 
Totuș o mai găsim la fel, 
în un exemplar din colec- 
țiunea de Terres cuites 
Grecgques funebres, tăcută 
de Prosper Biadort, "pl. 
XVI, din frumoasa sa lu- 
crare din 1872. | 

Această cunună primă, 
comănăcel, «cârpă», cum se 
zice aslăzi, se potriviă foarte . 0 Fig, 18, 
bine pentru o cariatidă. lată Fig. 11, 12 și 13 reprezintă peRhea, Cibela, sau 
de ce credeam mai întâiu Dochia, văzută de faţă și de laturi. — Găsită la 
a aveă a face cu 0 caria- Romula-Reşca, jud. Romanați. —Se află în colec- 
ţidă, în ce privește marele țiunea, Maria Istrati-Capșa, 

cap dela Romula. Dar aceasta ar deteri aşă de mult, în cazul 
acesia, de cele grece clasice, cum se poate vedeă, spre exemplu, la admirabilele cariatide dela «Erechteion» dela Pireu, din lucrarea lui Victor Duruy (1). 

Acolo, se vede ușor că avem a face cu un obiect susţinut pe 
cap, ca motiv arhitectural, dar nu ca un ornament al capului. 

Pe urmă, o cariaţidă nu puteă, fi așă înaltă, şi urmele orna- mentelor Superioare, ce se pot constată încă, dovedesc în deajuns că avem a face cu capul unei mari și admirabile statui. 

  

PN NI 
(1) Histoare des Grecs, Tome II, pag. 338, 1888.
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Dacă nu reprezentă pe Mater Dei, ea nu puteă fi decât Zeița 

protectoare a urbei Romula! Viitorul sper, va lumină această 

chestiune. | 

Cred că tot dela această Zeiţă sa inspirat artistul care a fă- 

cut frumoasa statue a Zeiţei, care personică, oraşul Lutetia, des- 

coperită la Paris și care se află la Biblioteca Naţională din Ca- 

pitala' Franţei (3). 

Reconstituită ea se 

prezintă sub forma ală- 

turată (fig. 15) care ne 

arată perfecta ei asemă- 

nare ca cea dela Lute- 

tia, care cu siguranță 
după forma coalurei e 

destinată zeiţei protec- 

toare a Cetăţei vechi a 

Parisului. 
Aici este cazul să a- 

daog, că adeseori și alte 

zeități, ca de pildă Hera 
sau Juno, poartă pe cap 
aceeaș coroană. 

Aceasta se vede bine 
în figura 3, din tabla 20, 
din lucrarea : 

Tabele pentru exer- 
câții arheologice, culese 
le Gr. 'Tocilescu, Bucu- 

reşti 1897. 
Acolo se reprezintă   

Itig. 14. — Rhea găsită la Romula, 

llera, la judecata lui Paris, după o pictură colorată în roșu şi a- 

flată pe un vas. 

Ornamentul capului este semnilicativ şi în totul se aseamănă 

cu acel al marei statui dela Romula. 

Să nu uităm însă, că şi Hera eră regina zeilor, că eră sora și 

soţia, lui Jupiter, copii deci ai lui Saturn şi Rheei. Prin urmare 

lrebuiă să aibă aceleaşi insemne ca și mama sa. 

Capul despre care vorbim a fost găsit tot la homula, locali- 

tate de o extraordinară importanță pentru trecutul nostru. De 

sigur că aparţineă templului ce există, în acea parte, ridicat ca 

și la, Pireu în onoarea ei și despre care am atras mai de mult 

atenţiunea Academiei, pentru a se face exproprierea locului. 

  

(3) Guide ilustre du Musce de Saint-Germain, par Salomon Reinach, Paris,pag. 82. 
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lig. 15. — Capul Rheei reconstituit de sculptorul G. 'Tudor,
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Un particular, iubitor al trecutului, a cumpărat în urmă acest 

important teren, şi-i dorim din inimă să facă săpături sistematice. 

Probabil că se vor găsi acolo resturile acestei frumoase po: 

doabe din vechime. 

S'a mai aflat la noi, și se găsesc încă la Muzeul Naţional din 

București, și faptul acesta merită osebită atenţiune pentru noi, 

mai multe pietre ce reprezintă tot pe Cybela, pe Mater Dei, pe 

Dacia Augusta. 
Toate însă, din nenorocire, sunt foarte mult stricate și nici una 

nu are capul. Cea mai bine conservată e înaltă de 0,25 m., lată 

de faţă de 0,12 m. și groasă, la bază, de 0,10 m.Ea are puiul 

de leu în brațe, și trebueşte notat că e găsită tot la Romula. 

Alta, mai mică, găsită la Constanţa, e de o factură cu mult 

mai neîngrijită, și este făcută tot cu un leu mic pe brațe. 

“Mai sunt două mai mici, tot cu leul pe brațe, și alta, înaltă 

de 0,25 m., cu leul la dreapta, ca și cea dela Paris. 

In fine se mai află una, care are soclul destul de înalt, astfel 

că aveă aproape 1 m. înălțime, și Cybela purtă iarăș puiul de 

leu tot pe brațe. 
Nici una dintre aceste din urmă nu are indicat locul unde au 

fost găsite. în țară. - | 

foaţe aceste resturi importante stau strânse fără a fi expuse 

lămurit. Când oare nefericitul de Muzeu, naţional încă, care are 

acum un director tânăr, priceput şi plin de voinţă, și un perso- 

nal de seamă, va aveă localul necesar și mijloacele indispensa- 

bile pentru. a puteă să corespundă, cât de puţin, dacă nu necesi- 

tăţii momentului, cel puţin de a nu jigni simțul nostru de dem- 

nitate naţională. 
Dintre toate aceste statuete, una numai a fost descrisă de To- 

cilescu în lucrarea sa: Monwmente epigrafice și sculpturale din 

1908. Iată ce aflăm la pag. 514-517: 

Descripţiumea. 
«Pe un tron cu rezemătoare (care lipsește) stă zeiţa, mamă a 

zeilor, cu piciorul drept scos înainte, având în poală un leu lun- 

git cu capul spre stânga. E îmbrăcată cu chiton şi cu himation 

așezat pe picioare; la stânga zeiţei se vede semidiscul, pe care 

probabil îl ţineă cu mâna». 

Monumente de ale Kybelei tbonând. 

« Acelaș chip de reprezentare, încă în proporțiuni cevă mai mari, 

ni-l prezentă o Kybelă tronând, găsită la Constanţa şi aflătoare 

acum în colecțiunea Muzeului». 

. . - . . . . . . . . . . . . .
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Proveniența. 
«Nu se știe unde a fost găsit; a făcut parte din colecțiunea 

Generalului Mavros (No. 67 inv. gener. cu indicațiunea,: «0 ve- 
stală pe tron)». 

Natura. 

«Marmură, lipsește capul, care de sigur purtă un modius sau 
o coroană murală; de asemenea, braţul drept şi rezemătoarea tro- 
nului : pentru rest, conservarea este bună». 

Epoca. «Lucrare mijlocie; secolul al doilea d. Hr». 

Dar muzeul nostru mai posedă o piesă, de o extremă impor- 
tanță pentru noi. E o Cybelă călare pe un leu şi însoțită de Attis, 
legendarul ei prieten. Această piesă e făcută în alamă, -e bine 
conservată, şi e de o mare vechime, după toate caracterele ei 
artistice (1). 

E demn de observat că a fost găsită la Năeni, judeţul Buzău- 
lui, nu departe de Pietroasa, unde sa aflat și marea comoară 
de artă pelasgică, Cloşca cu pui. (Fig. 16.) 

Aceste numeroase statuete ale Rheei, şi marea statue dela 
Romula, ne dau cea mai desăvârșită dovadă, nu numai despre exis- 
tența, de pe vreme, a acestui cult în țara, noastră, dar după cum 
o dovedește N. Densuşianu, despre nașterea chiar a acestui cult 
în Dacia, unde femeile, chiar acum, nu numai în Romanați, dar 
pretutindeni unde se află de-ai noştri, după atâtea mii de ani, 
mai poartă pe capul lor o podoabă la fel (2). 

  

(Î) A fost publicată de Tocilescu în Revista pentru' Istorie, No. 8. 
(2) Tot aice trebuește adăogat, pentru lămurirea celor spuse de Densușianu rela- 

tiv la Rhea, (pag. 25) că «Sabia recurbată Dacă» ce se vede pe moneda lui Filip 
Arabul a, fost găsită la Maglavit și la Mehedinţi. 

Iată descripția lor făcută in o notă prezentată Academiei la 13 Aprilie 1912 : Arme 
dact şi o nouă stațiune romană, la Maglavit, districtul Dolj. 

«Sabia Dacă, găsită la Maglavit, (Fig. 17 şi 18.) are o lungime—în linie dreaptă— 
de 39,5 cm. din care mănunchiul ocupă 12 cm. Arma este deci mai mult un cuţit 
lung. E de observat mărimea mânerului propriu zis, care nu e mai mare de 8 cip, 
Marea, îndoitură are 425 cm. Lăţimea maximă 3 cm.,:grosimea maximă 4 mm. Ea 
a fost lucrată din oţel și cu multă îngrijire după chenarul ce are pe partea convexă. 

«O altă armă de această natură, mai mică puţin, o am în colecţiune, cu indicaţiu- nea numai că a fost găsită în judeţul Mehedinţi. Făptura exterioară e Ja fel, dar 
pare a îi fost. mai puţin îngrijită. Mânerul e tot de 12 cm., cu două plăsele laterale. 
Lungimea totală e numai de 32 cm. şi de 35 cm. pe curbura mare. Lăţimea maximă 
tot 3 em,, grosimea maximă 3 mm. Are acelaş chenar, dar mai puţin bine lucrat. 

«Aceste două arme dacice sunt singurele ce cunosc, până acum la noi. «Muzeul naţional are-o lance îndoită și cred că este copia unei lănci romane, a- 
daptată obiceiului dac de a se servi de arme îndoite. 

«lată descrierea ce mi-a, procurat d-l Teodorescu, asistentul Muzeului :...ceste un fel 
de suliță lungă, încovoiată uşor la vârf, cu două tăişuri. Este prevăzută cu un mâner 
conic și scobit pentru ca să îmbuce lemnul ce serviă de suport armei și care eră 
fixaţ printr'un cuiu: se păstrează încă gaura lui la marginea, inferioară a mânerului,
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Fig. 16, — Cibela cu Attis, găsită la Năeni, Jud. Buzău. 
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Dar ceeace arată mai mult, nu numai cultul primelor faze, la 

noi, ale acestor credințe devenite mitologice mai în urmă, dar 

până la un punct dovedeste, cred, chiar geneza sa la noi, e că 

in aceeaş colecțiune și tot din Romula, avem încă o nepreţuită 

statuetă, care reprezintă pe Mater Găea, sau soţia lui Unenuis, 

primul mare fondator al vastului imperiu pelasgic, cunoscută şi 

până astăzi, în legendele noastre na- 

ționsle, sub numele de Baba Caia. 
Nu'avem decât a observă această 

ștatuetă, pentru a ne da seama că ea 

reprezintă Geneza, naşterea omenirii. 

Se vede uşor cum, din organul se- 

xual al Zeiţei, iese copilul, ceeace re- 

prezintă geneza neamului omenesc. 

Alăturata fotografie a acestei sta- 

tuete, mai lămurit ca orice altă des- 

criere, dă seamă cum ea este lucrată 

(Fig. 19). 
Statueta e făcută din calcar (1) şi 

are o înălțime de 9'/, cm. Ea pare a 

fi fost vopsită prin imersiune (?) în o 

substanță verzuie. 

Dar nu numai în acest chip pare a 

fi fost reprezentată Gadea căci tot în 

colecţiunea citată mai sus se mai află 

şi alăturata - statuetă, făcută în tera- 

cotă, și care reprezintă de sigur tot pe 

. Mater Gâea, ceeace reiese, atât din di- 

DN NIRII i  mensiunile speciale ale abdomenului, 

Fig. 19. — Mater Gica, găsită: indicând starea de graviditate, și asu- 

la Romul bra căruia ca indicațiune specială se 

  

  

«Demensiunile armei sunt: 
«Lungimea lamei: 0,49 m. 

» mânerul 0,135 m. 

«Lăţimea lamei la bază: 0.048 m. Ea merge îngustându-se către vârf, care este ro- 

tunjit, având o lăţime de 0,010—0,012 "m: 

«Diametrul mânerului la bază: 0.038 m. 

a » "la împreunarea cu lama: 0,022. 

«Arma, este de fier și se conservă foarte bine. Ea nu seamănă, cu săbiile dace depe 

columna lui Traian, ci mai de grabă cu arma barbarului de pe Metopa No. 20 a Mo- 

numentului dela Adamelissi, (publicată în «Monumentul dela Adamelissi» de Tooile- 

scu, la pag. 13) şi ca atare foarte interesantă, Din nefericire, nu știm nimica asupra 

provenienţei ei». 

(1) Puţină substanţă din ea, caloinată pe o lamă de platin, ne dă o cenușe foarte 

alcalină. Părţile superioare se înnegresc mai intâiu, dovadă că ele conţin puţină sub- 

stanţă organică. 
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află pusă mâna stângă, cât şi din laptul că corpul ei este gol, 
purtând o draperie numai pe picioare (Fig. 20). (1.) 

  

(1) Dau aici, în privinţa ornamentului dela noi, mai multe date ce am putut să-mi 
procur: 

Graţie acestora, se poate foarte bine vedeă, în ce consistă acest ornament care 
acum e pe cale de a dispăreă (Fig. 21, 22 și 23), 

Și dacă. se păstrează încă, cam identice 
din punctul de vedere al aspectului ex- [* 
terior, cum se poate observă în alătură- | 
tele două fotografii. el însă este schimbat 
cu totul, căci femeile poartă acum sub 

maramă un fes roşu, deo formă cevă 
particulară. 

Inainte se purtă un conciu făcut ca 
Cârpa, de care vor vorbi mai în urmă 

și prin urmare originea și tradiţia erau 
aceleași și iată ce am aflat, dela d-l Ma- 
rin Lăpădat, primarul comunei Osica de 
sus din Romanați, în ce privește portul 
fesului (Fig. 24 şi 25). 
sAm întrebat, ne spune d-sa, în pri" 

vința portului fesului de unde se trage, 
pe locuitorul /lin Mustaţă, din Osica de 
sus, Romanați, în etate de 98 de ani, 
care mi-a spus că: pe când eră copil cu 
oile, se purtă în locul fesului de astiizi 
un conciu făcut din o nuiă subțire și 
moale, astfel ca să se poată face cerc, 
măsurat pe capul femeii care îl purtă, 
Pe această nuiă o înfăşoară cu cârpă 
cum sunt oblamnicele cari le poartă co- 
vrigarii în cap peste cari pune tava. După 
aceasta un Grec, anume Tanasache, a 
udus din Turcia un fes pe care l-a dat 
la o femeie din Cioroiu, în altă parte nu 
se pomeniă asemenea fesuri. Dela Cio- 
roiu sa împrumutat portul și în comu- 
nele vecine la noi. In Osica Prima care | & pus acest fes a fost Ilinca Nicolae Mus- .Fi8. 20. — Mater Giea, provenienţă ne- 
tață, cumnata mai mare a celui de sus cunoscută, găsită însă în Oltenia. Ilin Mustaţă». 

lată cum obiceiurile noastre cele mai bune 
cari n'au nici un înţeles. 

Cercul vechiu 
subțire, întoars 
tesele zeificate, 

  

      
sunt zădărnicite și înlocuite prin altele 

» făcut din o nuiă sau, ca în părţile de nord, din o bucăţică de lemn 
ă circular, reprezentă noţiunea coroanei, pe cara au purtat-o împără- 
acelea tocmai cari erau zeificate ca născătoare ale omenirii, De aceea ornamentul se pune pe cap numai a doua zi de cununie (Fig. 26). 

Acest ornament de lemn, prin faptul că este învelit prin o eârpă colorată sau nu, 
ornamentată adesea în diferite moduri, poartă chiar numele de cârpă. Am fost sur- 
prins a găsi acest ornament, îmbrăcat cu roșu, cum cred că au fost la început la ai 
noștri, la Rutenii din nordul Basarabiei, de lângă Hotin; după cum se poate vedeă din un eșantilion, pe care mi lam procurat acolo, și pe care ei il numese Kerpa, Această denumire arată lămurit că, Rutenii au împrumutat obiceiul dela Români,
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Lig. 23.         

Fig. 21. 

Fig. 21,22 și 23, reprezintă, după un tablou a] lui Grigorescu, trei admirabile, tipuri de sătence, cu acărpă 

Romanați datorite marelui nostru Grigorescu, făcute după 1870, în Romanați. 

         Fig. 26. 
Fig. 24. Fig. 3%. 

Fig. 24 și 25 reprezintă acelaș ornament al capului, format din Fig. 26. — Cărpa, fără fes, cul! 

poartă încă în Romanați: 
un fes în loc de cărpă,—tot din judeţul Romanați. 
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Dar Dochiana, Deciana = Cybele, aveă pe Attis, pe care-l iden- 
tifică cu Caloian din legendele noastre. 

  

Şi la noi în țară, acest obiceiu se află foarte răspândit, după cum îl reprezintă 
alăturata fotografie din comuna, Buda, judeţul Râmnicul-Sărat (Fig. 27). 

In partea sudică a 
jud. Vlașca, dar nu în 
mod general, se poartă, 

până în prezent o roată, 

de fier sau lemn, înve- 

lită cu o cârpă. Numi- 
rea locală este Cheme- 

leţ, după cum am a- 
flato dela a-l Remus 

N. Begnescu, învăţător 

din comuna Pietrele. 

  

«Acest ornament ce-l 

poartă femeile pe cap — 
îmi scrie D-sa — este 

făcut dintr'un cerc de 

fier sau de lemn învă- 

luit cu cârpe, ce-lpoartă 
numai femeile mări- 

tate— fetele nu—în co- 

munele Târnava de sus, 

Târnava de jos, cătu- 
nul Comoara, comuna 

Răsuceni, etc., din ju- 

deţul- Vlașca». 

Ornamentul acesta 
se poartă 'şi în Mol- 
dova, unde a trecut și 

la ȚȚigani, şi char lao 

bună parte din popu- 
laţiunea ungară. 

Nicăeri însă nu sa 

păstrat mai bine ca 

în acea frumoasă și 
scumpă regiune numită 

Bucovina, 

Populaţiunea de a- 

colo, mai aproape de big. 217. 
obârșia, vechilor capitale ale Moldovei şi a monumeutelor scumpe, prin trecutul lor 
ȘI Prin rămășițele sfinte neamului, ce păstrează în ele, a mănţinut mai bine obiceiu- 
rile cele mai vechi, le-a păstrat cu sentimentul artistie ce o caracteriză, și cu înălţi- 
"i sufletească, prin care se impun atât de mult atenţiunii noastre. 
lui meu colegi piere cele ce se petrec acolo, m'am adresat alesului și simpaticu- 
Jămuriri pe cari (n a et părintelui Dan de Straja, care mi-a, dat cele mai bune 
atât nente e ranscrie în întregul lor, mulţumindu-i cu această ocaziune, 

pentru aceste date cât şi pentru mostrele trimise. . «La fomânii din Bucovina, dară şi dia alte ţeri—zice d-sa—există obiceiul că mi- 
tasă, Luni adegă. apă, cununie se imbrobode cu ştergar sau. și cu o basmă de mă- 

teste pe fina ej si îi saună Dunfașii la casa celor însuraţi și nuna cea mare desple- ște pe tina ei și îi pune sau îi face «cârpă», după obiceiul locului, 
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Dar de unde acest nume ? Densuşianu arată că Atlis e fiul lui 

  

«In cele inai multe comune din districtul Rădăuţului, cârpa constă din o bucată 

  

    
    

Fig. 28. 

Fig. 28 și 29. — «Cârpele» lucrate cu lână văpsită, pe pânză, puse pe un cerc de 

lemn, purtate la Straja în Bucovina. 

      
Fig. 29. 

de pânză albă, care se întinde astfel pe un cercurel de lemn, că ea 

  
dimpreună cu



NIC. DENSUŞIANU, VIEAŢA ŞI OPERA SA LXXXVII 

Colaus, şi că chiar Cybela, ne apare în inscripțiuni greceşti cu 
numele de Kovioyy adecă Caloiana. 

cercul formează un fel de scufie, în forma unui cerevis de al studenţilor burșicoşi 
din Austria şi Gemania. Margina acestei cârpe este frumos cusută cu roșu și ne- 
gru, de care sunt atârnate două aţe lungi, cari se împletesc în cozile părului tinerei 
neveste, cari atârnă în două sau în una pe spate : aţele astfel împletite ţin cârpa pe 

    
Fig. 31. a 

Fig. 31 şi 32, — Sus în dreapta, femeie din Straja Bucovina, cu cârpa pe cap. 

  

creștetul capului nevestei, ca să nu cadă jos. Innegrindu-se, cârpa se desprinde de 

pe cere, şi se înlocuește imediat cu alta curată, iar prima se spală. Fiecare femeie 

iși face mai multe cârpe pentrua le putea schimbă cât de des. (Fig. 28 şi 29). 
«Femeia măritată umblă în casă și pe lângă casă în cârpă, peste drum iese c'o 

hasmă pe deasupra ei, iară în sat numai c'un ştergar alb ca omătul, cu care se îm- 

brobode pe deasudra cârpei. (Fig. 30, 31 şi 32). 

«In părţile Strajinetului, Sucevei, Siretului, ba și ale Câmpulungului, tânăra, neva- 
stă își împletește părul capului ei aşă, că face din el o cunună deasupra creștetului, 
iară deasupra poată, în casă și pe lângă casă, un fes roșu însă fără de canaf. le- 
şind ea peste drum la o vecină, iea deasupra fesului o basma de lână sau și de aţă, 
jară când iese în sat, se îmbrobode peste fes cu ștergarul». 

Trebue să adaog că fesul, chiar roșu, fără canaf, se purtă, după anumiţi cercetă- 
tori, în aceste părţi ale Europei, cu mult înainte de sosirea Turcilor. D-l Dan continuă: 

<Murind bărbatul unei femei măritate, ea depune pe los cârpa, fie ea scufie sau din 
- Dăr, îşi despletește părul capului lăsându-l să cadă despletit pe spate şi se îmbrobode 
cu ştergariul. Ea cu capul gol nu umblă nici când. 

«După ce au trecut șase săptămâni de doliu, văduva iarăș își pune sau face cârpa, 
care apoi o poartă până la moarte (1). 

(1) ln o epistolă, ulterioară. colegul păr. Dan îmi mai serie: 
„din alăturare 2 fotografii pe cari se vede, pe una cârpa purtată pe creștetul ca- 

pului ȘI pe alta cârpa acoperită cu ștergarul. Femeia fotografiată este o văduvă tâ- nără din Straja şi este îmbrăcată, în portul local care măsuraţ cu starea ei de văduvă 
este cam sărăcuț. De altfel femeile poartă cămăși cu mânecile cusute cu negru, tot 
aşă şi gulerul sau cum îi zic pe aici Ciupagul (Fig. 31 şi 32). 

«Partea de jos a corpului este învelită cu catrinţă, care numai ea se poartă prin Straja, iar picioarele sunt incălțate cu opinci. Femeile mai avute poartă papuci de 
numit sau şi Ciubote destul de elegante. Mijlocul este legat cu frânghie-cingătoare ţesută din lână, în felurite colori şi desemne, Pieptul se învestează cu un pieptăraș, deasupra se poartă un pieptar mai lung și deasupra lui un suman negru»,
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Dar în urmă, ceeace-i mai surprinzător, dovedește că această 

Sibylla Eryihrea sau Dacica este născută în munții noștri, și 

indică precis şi localitatea. : 
«Originea geografică a Sibyllei Erythree este astfel pe deplin stabilită. 

«Pe baza acestor date geografice şi genealogice, cum și pe baza marei 

«Cârpa este uzitată și la nevestele rutene (ruște) din Bucovina, însă ea se face în 

totdeauna din părul nevestei adaos cu buciu, dacă-l are, iar dacă nu, apoi din niște 

petece de pânză sau cu buciu împletite cu cât păr are şi deasupra se aşează o basmă 

colorată sau fesul cel roşu, care îl poartă numai în sau lângă casă; ieşind insă în 

sat, atunci se îmbrobodesc peste cârpă și fes cu ştergarul, ca şi Româncele, sau cu 

un tulpan mărişor, de regulă în colori intensive roșu şi galben. Ştergare poartă ele 

în părţile Căţmanului și pe șesul Cerencușului, iară în părţile Nistrului tulpane colorate 

«Huţancele de prin munţii Bucovinei își învălesc capul acasă cu câte o basmă, ie- 

şind ele în sau plecând spre oraș, atunci se îmbrobodese c'o mulţime de tulpane,aşă 

însă că părul capului de deasupra frunţii, format în zulufi, cât şi urechile trebue să 

fie văzute. Capul astfel îmbrobotat al unei Huţance are dimensiuni foarte mari, cari 

îi cam diformă, faţa altfel destul de frumoasă. Se înţelege că toate tulpanele Huţan- 

celor excelează prin colori intensive, mai ales însă roşii și cu flori. Tulpanul de dea- 

supra se așează așă pe cap, că capetele lui atârnă, fără să fie legate, pe spate dea- 

supra pieptarulului sau scurtului sumăeş. 

Huţani, Uţi, Huţuli, sunt mai multe sate Romano-slave ca limbă. Au cai mici. 

Sunt la munte. . 
Zic: guartă=vas de tinichea 1/, oca, Lengura în loc de Loşca, Topor în loc de So- 

chera, mai zic: Am venit pedestru. 

Poarta Kerpa. Au haine roşii. Nu se ocupă decât cu creşterea vitelor şi facorea 

vaselor de lemn, ca moţii. (După o comunicare a d-lui V. Mironescu, originar din 

Bucovina). : : 
Dar se continuăm cu citatul din epistola păr. Dan: 

«Lipovencele din Bucovina poartă și ele subt basmaua de lână sau mătase colo- 
rată un fel de cârpă, care o formează ele din păr şi petece de pânză şi care cârpă, 
se numeşte : oGpyururr (obrucinic)=cere sau kurka (chicicaj=ridicătură. 

«Ţigăncile din Bucovina se acomodează în acoperământul capului dătinei locului 
în care se află». 

Dar chiar în Bucovina, cârpa nu se poartă la fel, de altmintrelea ca şi în cuprin- 

sul ţării noastre. 

lată datele ce-mi mai dă d-l V. Mironescu, bun cunoscător al împrejurărilor popo- 
rului român: 

«În alte părţi ale Bucovinei, cârpa e cu mult mai înaltă, și se apropie de forma 

" exterioară a coperișurilor capului din Romanați, zugrăvite de Grigorescu și repro- 
zentate prin statueta dela Pergam. 

«Kerpa (așă numită de locuitorii de peste Prut) este o anexă la coafura femeilor 

din satele: Revna, Mamăești, Lujani, Stănceni, Berhometele, Sipeniţul și a. Forma 

cârpei este cea următoare : 

[N 
în taţă 

ţă în profil 

făcută din câlţi sau buci, cum îi zic Bucovinenii, și acoperită deasupra cu pânză de 
cânepă cusută, 

«Această cârpă femeile o aşează drept deasupra creștetului, o fixează de păr şi o
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mișcări etnice şi religioase pornite dela nord spre sud în aceste timpuri 

pelasge, noi putem constată aici, ca un adevăr absolut istoric, că Sibylla 

lerythrea, cea mai glorioasă din câte au purtat numele de Sibyllă, a fost 

originară din comuna Roșia, a petrecut mai mult timp în satul Mărme- 

ști, de lângă muntele Mama sau Moma, şi prin cătunele de pe valea 
Iadului, localităţi situate în comitatele Zarand-Bihor. Ea a fost fiica u- 

nui cultivator de pământ, iar mama sa eră de origine Modişiană. 

îmbracă pe deasupra cu ștergarul sau broboadă, care se prezintă ca în figura ală- 
turată» (Fig. 33). 

Ceeace este curios, e că în anumite părţi ale Bucovinei cârpa este purlată şi de 

fete. Iată datele ce îmi procură tot d-l W. Mironescu : 
«Cdrpa de toate zilele, purtată de femeile din Bucovina, prin excepţie numai de 

cele măritate, se transformă ou totul la fete. Pe când femeile măritate, poarlă «cârpa» 

acoperită cu un ștergar, fetele o pourtă în formă de coroană așezată numai pe cap, 
cu părul despletit şi împodobită cu pene de păun, panglici colorate, monete, ete., pe 

când la gât poartă ele un gherdan bogat împletit cu mărgele mici și multicolore» (1) 
(Pig. 34). 

    
4) EP N LI A Li ' 

Fig. 34. — Cârpa, la, 
fete în Bucovina. 

  

Fig. 33.—Gârpa naltă din Bucovina. 

Inainţe de a termnină această notiţă, ţin să mai adaog că dacă Comanacul, până la 
Mitra Papală, sau acea a Patriarhului Constantinopolului, este ultima fază a coroa- 
nei împăraţilor, cari erau și capii religioși ai statelor lor, micul comanac al maice- 
lor noastre, așă de aproape de cârpa mirencelor, şi care se păstrează numai la mai- 
cele bisericii ortodoxe răsăritene, este ultima reminiscență a, coroanei și gătelii Gdeiej 
și Rheei, marile împărătese zeificate de omenire, la începutul civilizaţiunii și a ser- 
vitoarelor primelor altare păgâne. 

«Din toate acestea se vede lămurit câtă dreptate a avut Densușianu în cele ce 
susține și ce bine s'au păstrat la, noi cultul acesta din un trecut de câte-va mii de ani». 

(1) O cămașă de in cu râuri şi o fotă lila sau verzuie, cu dungi roşii sau altele, 
desăvârșese acest costum foarte pitorese. Ghetele sunt și ele cu totul deosebite de 
cele de toate zilele și sunt de coloare sau galbenă (cocre crome») sau roşie și de forma urmăţoare : (Fig. 35). !
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Acestea, reies cu deosebire din un fragment grecesc din imnul 

Sibylle. 
Atâta erudiţiune, atâtea date, atâta discernământ uimește pe 

cel ce studiază serios lucrarea lui Densușianu. 

Descrie în urmă altarele cyclopice de pe muntele Caraimun, 
legând ființa Vârfului Dorului de Cultores Doripa!is.     2; 

Fig. 35. — Incălţămintea, de sărbătoare a femeilor din Bucovina. 

Dovedeşște că în adevăr poporul care a lăsat astfel de monu- 
mente gigantice, puteă fi delinit în Martial, în timpul lui Domi- 
țian, „Giganteus Triuvuphus“, căci el ridicase acest templu, des- 
pre care tradiția noastră spune că: 

. Sus la munţi la cer gureă (urcă), 

La mijloc de fagi ședeă, 
La masa mare de pialră 

Beau Novacii, nu senbată» . . 

sau Column Cerului, nu este alta, după cum o dovedeşte el, 
decât Vâvful Omului. 

Ne arată în urmă că Aflas= Alutus= Oltul, adică munţii Ol- 
tului, căci: 

«Ne aflăm cu legendele lui Atlas în periodul al doilea al preistoriei, 

când vechile tradiţiuni despre locurile cele sfinte din nordul Istrului se 

pierduse în ţinuturile meridionale, când simulacrul cel miraculos al lui 

Saturn, ca Zebs ebpbora, aiyioxos, de pe munţii Oltului, a fost considerat 

ca figura cea împietrită a titanului Atlas. Este acelaș monument al tim- 

purilor ante-homerice, însă cu nume şi cu legende diferite». 

Deoarece : 

«Incă în secolul al doilea înainte de era creștină, gramaticul Apolodor 
din Atena stabilise pe baza unor texte mai vechi, că măiestosul munte 
Atlas, care susțineă polul nordic al cerului, se află nu în Libya sau în 

Africa de nord-vest, ci în ţara IIyperboreilor, o populaţiune întinsă pelasgă 

din nordul Traciei sau a Îstrului de jos».  
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Și e natural că ajunge la Prometheu, geniul cel mai superior 
al lumii pelasge şi care a fost pus în lanţuri legat de Columna 
Cerului, de pe Bucegi, lanţuri cari s'au păstrat, cred, până la noi 
în brâul special al bisericilor noastre. 

Arată că în sculptura megalitică ce se află acolo se repre- 
zentă foarte exact vulturul lui Prometheu, care ar fi opera lui 
Vulcan. Că unii numesc Ciucas acest munte, el dovedeşte pe 
larg după o inscripţie dela Colonia, din timpul lui Traian chiar 
«...4 d alutum flumen secus montem Caucasi» și bine înțeles a- 
ceasta între multe altele mai vechi. 

Te minunezi de câte date invoacă până la Nestor din 1056 după 
Hr., care în cronica sa rusească numeşte Carpaţii tot Caucas. Asl- 
fel că poate conchide : 

«Caucasul lui Prometheu, sau Caucasul cel legendaral Seytici, este ast- 

fel, din punct de vedere al geografiei preistorice, unul şi acelaş cu Ca- 

tena, meridională a Carpaţilor numită la Apollodor, Atlas din ţara Hyper- 

boreilor, iar în inscripţiunea dela I5ln, Caucasus ad Alutum flumen». 

S'a vorbit așă de multe ori că civilizaţiunea proto-greacă din 
Mycena are un caracter cu totul străin. Mulţi au arătat că, mo- 
dul de zidire de acolo e special. Densuşianu dovedește că pri- 
mele stabilimente ale Pelasgilor din Micena sunt din epoca neo- 
litică, sunt cu totul identice celor ciclopice. Tot astfel s'a dove- 

dit în urmă, cu Densuşianu în frunte, legătura ce există între cera- 

mica din acele timpuri şi cea din Dacia, care ajunsese așă de 

înfloritoare până la un moment dat. Singura deosebire e, că din 

punctul de vedere tehnic vasele de lut, din Mycena și Tyrint, sunt 
inferioare celor din Dacia. | 

Descoperirile făcute la Mycena au dat loc la o civilizație niy- 

cenică pe care Densușianu o dovedește pelasgo-dacică. Perrot 

spune: 

«Aceste descoperiri ne-au. oferit mijloacele spre a puteă delini această 

civilizaţiune, spre a o distinge de civilizaţiunea Egipetului și a Asiei 

din care nu derivă și de civilizaţiunea propriu zisă grecească, pentru 

care formează numai o prefală..... Fără să uităm rezervele de cari tre- 

bue să ne înconjurăm, noi ne vom consideră fericiţi dacă vom puleă de- 
termină cu mai multă preciziune, de cum sa făcut până ustăzi, carac- 

terele principale ule acestei stări de cultură, pe care noi continuăm să 

o numim ceivilizațiune mycenică». 

Se mai ocupă pe'larg cu construcțiunile pelasgice, în raport 
cu cele dela Mycena și alte părți. 

«Originea construcţiunilor de apărare, pe cari autorii grecești le numesc 
cyelopice, a, acelor fortilicaţiuni murale, ce încoronau coastele stâncoase 

ale dealurilor și munţilor, se reduce atât după nume, după principiile de
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apărare, cum şi după sistemul de construcţiune la yaia Kuxhuruwv, sau la 

regiunea păstorilor pelasgi din nordul Istrului de jos» și ne spune că: 

«Cyelopii au fost după poetul ionic un popor prin exelenţă pastoral. 

Ei locuiau pe munţii cei înalţi din nordul Thraciei, se distingeau prin sta- 

tura lor cea înaltă, gigantică, ăveau turme numeroase de oi și de capre; 

țara lor eră extraordinar de fertilă întru toate, şi ei nu făceau nici o 

întrebuințare de agricultură, nici de navigaţiune». 

Aceşti cyclopi ai Daciei au fost primii ce au ridicat ziduri, fă- 

când aceasta în mod colosal de impunător din punctul de vedere 

al materialului întrebuințat. 
Adaug că sunt convins că zidul găsit la Iași de curând, în 

Valea-Bahluiului și despre care s'a și scris o broșură, nu este ro- 

man, dar cu mult mai vechiu. Din descrierea ce i sa dat reiese 

că are elemente la fel cu cel din Mycena. (1) 

Densușianu arată că chiar emblema Mycenei reprezentă Cole 
cerului, din Bucegi şi încheie zicând : 

«Această columnă figurată de pe vârful Omului a fost aşă dar foarte 

bine cunoscută artiștilor din antichitatea greco-romană. Ea eră conside- 

rată ca cel mai sacru monument al lumii vechi, simbol al tronului di- 
vin, model tradiţional al picturii hieratice». 

Dar ceeace ar păreă extraordinar, deşi legătura istorică e așă 
de bine stabilită, e că aceeaș columnă reprezentă simbolul trini- 
tăţii egiptene. | 

EI stabilește, cu texte vechi și comentarii moderne, că între 
regii etiopieni poartă unii până târziu numele de Ramhâs, Letem, 
Rema, Armâl şi că unul din cei mai vechi Ammon sau Hammon, 
numit și Aflaika, formă derivată dela Alutus, grec Aryac, adecă 
originar dela Olt — Oltean —,se mai numiă: Remrem, adecă 
Râmleam. Dar câte cuvinte găsește el, în tehnologia veche a cul: 
tului isiac ? Dar câte texte vechi şi moderne nu citează, ca să 
dovedească că : «Pelasgii au fost creatorii și organizatorii celor 
dintâi mistere, cunoscute în antichitate». 

Se ne mai mirăm dar că Doina noastră se cântă la fel, de autoch- 
tonii de pe malurile Nilului ! 

Găseşte, de asemenea, Columna cerului dela noi ca simbol re- 

ligios pe cutiile mumiilor și termină acest excepţional de impor- 
tant capitol, plângându-se că monumentul de pe Bucegi este lăsat 
a fi distrus, cum a făcut-o în parte Societatea Carpatină din Bra- 
şov, care l-a stricat, intru câtvă, pentru a-şi face un adăpost şi 
încheie cu cugetarea așă de justă: 

(1) lezătura Iașului Roman —Aguariuimn —de pe Bahlui. Iașul Cetate romană—Cas- 
trum Iasi. Origina, şi semnificaţia numelui laşi. Studiu original de V. Cocuz, 44 pa- 
gini, Iaşi. 1911. 
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«Pare că există un spirit rău, care perseculă toate monumentele mari 
istorice ale omenirei». 

Dar această columnă a cerului care constituiă în vechime cevă 
identic cu Ierusalimul pentru creștini, în ce priveşte religiunea, 
Pelasgilor, s'a răspândit şi în altă direcţie. Densușianu dovedeşte 
că tot ea a fost simbolul vieţii eterne în religiunea etruscă, pre- 
cum şi la Pelasgii din Sicilia, găsind-o şi pe monumentele fune- 
rare ale Cartagenei ; iar pe titanul Atlas îl află ca strămoș al 
Ausonilor. 

Densușianu” îl indică primul pe mormintele dela Aria, (astăzi : 
Castel d'Asso) în vechea Btrurie și ne spune: 

cĂcest semn mistic, pe care arheologia preistorică până astăzi nu l-a, 
putut explică, reprezentă în partea sa inferioară columna cerului în forma 
unci piramide trunchiate (trapez), iar deasupra acestei columne se află 
figurat Cerul în aceeaș formă ca și pe monumentele hieroglifice ale Egipetului, 
prin o linie orizontală cu două toarte la margini în forma / N». 

lar în ce privește stela funerară din Carthagena, reprezen- 
tând columna cerului, el ne arată că: 

«Populaţiunea cea întinsă a Lybiei o formau dintr'o vechime foarte de- 
părtată Getulii, ale căror locuinţe după vechii geografi erau între Maure- 
tania, Numidia, Oyrenaica şi între marginile de nord ale deșertului celui 
mare. Ei erau imigrați acolo din ținulurile Geţilor. Aşă spuneau des- 
pre dânșii tradiţiunile». 

Face loc, încă pe larg, la variantele ce se mai află în popo- 
rul nostru relativ la Prometeu, între altele bunăoară: 

„. . Vulturii ce sboarăn vânt, 

Cu penele zugrăvite, 

Cu boturi de pietre scumpe, 

Cu picioare gălbioare. . . . 
Ei pe mine sor lăsă, 
Cu carnea-mi s'or sătură 
Cu sânge sor adăpă. .... 

și zice cu drept cuvânt: 

«Două columne grandioase marchează originile poporului român. Una 

este  columna cerului de pe arcul sud-estic al Carpaţilor, și alta columna 

din forul lui Traian. Din aceste două monumente celebre ale vechimii, 

cea mai glorioasă este fără iîndoeală columna ce dominează și astăzi pe 

Carpaţi, simbol maiestos al unităţii naţionale şi religioase a tuturor Pe- 
lasgilor». 

Dar dela Prometheu ajunge la Mithras genitor luminis, sau 
Deus Arimanius şi constatând că:
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«Originea şi istoria cultului lui Mithra în părţile acestea a rămas însă 

o enigmă până în zilele noastre», 

arată că Prometheu= Mithra şi după o adâncire specială a su- 

hiectului, ne spune: 

«Istoria cultului lui Mithra aparţine dela originea sa rassei şi toritoriu- 

lui pelasg de lângă Istru. Aici mai răsună și astăzi cântecele tradiţionale 

despre suferințele lui Prometheu ca erou, şi imnele religioase ale lui Mithra 

ca zeu». 

Acum înţelegem de ce resturile cultului lui Mithra sunt” așă 

de numeroase la noi. 

Finește acest admirabil capitol în modul următor : 

„După tradițiunile antichilății, Promelheu este reprezentantul întregei 

stări de culbură din epoca de piatră şi dela începutul epocei metalelor. 

„El este omul de cea mai adâncă gândire şi fericită combinațiune. 

„Prometheu învăța pe oameni să construească locuinţe la lumina soa- 

relui. El pune forța animalelor în serviciul omului. EI face din elemen- 

tul divin al focului agentul cel mai puternic al civilizațiunii omeneşti. 

FI află modul de a puleă învinge obslacolele apelor, dând curs corăbii- 

lor cu pânză pe suprafata cea întinsă a mărilor. El introduce cunoş- 

tința şi uzul melalelor. El pune mâna pe o mulțime de secrele ale na- 

turii. El află puterile oculle ale plantelor spre a combale relele ce alacă 

organismul omului. El a cercat prin arta divinității să poală cunoaşte 

tainele viitorului și hotăririle destinului. 
«Aici la Carpaţi şi la Dunărea de jos, ne apare patria acestui geniu tita- 

nic martir tot odată al științei şi al cugetărilor sale adânci. Aici după 

toate fragmentele, ce au mai rămas până astăzi, din Biblia cea mare a 

păgănălăţii anle-istorice, ni se prezentă leagănul străvechiu al civiliza- 

țiunii omeneşti, înainte de timpurile asiriene şi egiptene». 

Un alt capitol important e acel relativ la colaannele lui Her- 
cule. Adună un preţios material spre a dovedi că ele erau lângă 

insula Rușava= Orşova, numită FErylhia. Arată cum Grecii au 
denaturat totul, mai ales în ce priveşte istoria răpirii girezilor 
lui Geryon de către Hercule. 

Astfel din o frumoasă poemă eroică a timpurilor pelasge, dânșii au 

creat numai o confuziune din cele mai bizare imaginaţiuni, după cum tot 
în mod nenatural ei au reprezentat pe Giganţi, pe Cyelopi, pe Centimani, 
pe Typhon şi pe alţi eroi nordici». 

Dovedește că: Cerna, Cerne=XKeEgyr din vechime, sau 'Tierna 
din epoca romană. | 

Numiri vechi, ca insula Gadira, o identifică cu actualul Grad, 
și le derivă dela Gradus, cuvânt arhaic latin, cu înţeles de po- 
zițiune tare. A doua columnă a lui Hercule (Abyla) o găsește în 
Piatra li Iorgovan, pe drumul ce duce la 'Tismana,
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Hercule=lorgovan e descris minunat în: 

„« „ „ Iovan lorgovan (dela Herculi Iovio), 

„+ „+ Braţ de Buzdugan 

Şi se preumblă 
Şi se prepurtă 
La vadul Dunărei, 

Ia podul Rușăvei. . . 

Arată, că tradiţiile române spun că în Cerna se află un chip 
colosal al lui Hercule și adaoge că: 

«Despre ultimele evenimente din vieaţa lui Hercule, nici Homer, nici 

Ilesiod nu amintese nimic. Insă după naraţiunile post-homerice culese de 

Apollodor, adevărata cauză a morţii lui Hercule a fost trecerea peste un 

râu periculos de munte. In fond este aceeaș tradiţiune, pe care ne-o în- 

„făţişează și legendele române» 

și fineşte spunând: 

«Examinând. fondul acestor naraţiuni cu privire la ultimele momente 
ale eroului, tradițiunea română ne apare ca fântână originală a mitului 

grecesc anume că râul Cerna este acela care a cauzat moartea marelui 

erou pelasg». 

Ocupându-se de columnele lui Hercule, şi în urma călătoriei 
ce făcu în Oltenia, autorul descrie obeliscul dela, Polovraci. Des- 
pre acesta ne spune că: 

«După calitatea pietrei de unde este tăiat, după arta cu care este lucrat 

şi după pozițiuneă maiestoasă pe care a fost aşezat, acest obelisc se vede 

că a fost ridicat pe tumulul unui vechiu şi avut domnitor din această re- 

giune, sau că a fost destinat să eternizeze memoria unui însemnat eve- 
niment». 

Arată legătura ce există între Pharanzul lui Eschgl și Pavâng-ul 
nostru. Caută a identifică epoca ridicării acestui obelisc cu tim- 
pul în care trăiau renumiţii Chalybi, lucrători ai fierului și ara- 
mei în Sceythia de sus, și în o notă găsim că: 

«Carpaţii Daciei formează o regiune arheologică de o exlremă împor- 
tanță pentru timpurile anle-islorice. Afară, de simulacrele și altarele pri- 
mitive ale divinităţilor, săpate în stâncă, afară de columnele votive şi 
comemorative de pe vârfurile piscurilor, mai există în Carpaţi încă o 
mulţime infinită de alte sculpluri megalitice, reprezentând unele «Scau- 
nele» divinităţilor, unele urmele unor eroi sau uriași, altele figuri și urme 
de animale cu deosebire chipul «Calului alb», consacrat Soarelui, ră- 
mășiţe de sub imperiul religiunii urano-saturnice. De asemenea regiunea 
Carpaţilor se mai caracterizează prin o mulţime extraordinară de peşteri 
şi caverne, ce ne prezentă în partea, din afară nişte admirabile portare
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circulate ori colibale, lucrate de mâna omului, resturi ale epocei când 

aceste peşteri serviau de capele pentru ceremoniile lui, ori ca reședințe 

ale oraculelor.» 

Cu aceasta ajunge Densușianu la studiul originii metalurgiei. El 

scormonește, la rândul său, toate textele vechii in aceaslă privinţă, 

legând studiul său istorie de fapte precise, ca, felul obiectelor de 

metal găsite în Dacia, natura minelor de cari puteau dispune ei 

şi legendele locale, așă de însemnate prin trăinicia şi preciziu- 

nea, lor. 
„Lucrarea mânelor de aramă în țerile Duciei se reduce la 

timpuri preistorice foarte deptii tate. Aici s'au descoperit şi se 

găsesc în continuu adevărate tezaure, de obiecte, de arme și în- 

strumente economice, lucrate din aramă pusă, mai multe ca în 

orice altă țară a Buropei. Aici industria acestui metal eră in- 

digenă. Arama eră unul din metalele prin excelență ale Da- 

ciei. Aici a existat o epocă preistorică, numită din punct de ve: 

pere arheologic de aramă, pe care mau avut-o nici țerile me- 

diterame, nici cele de nord, ici cele din apusul Europei. 
Personal afirm acelaş lucru, bazat pe numeroase obiecte ce 

cunosc, făcute în aramă, «găsite la noi sau în apropiere, în Serbia. 

Arată legătura între numele de Chalybi, dat de Greci fabri- 
canţilor de fier din Seytia și vechiul cuvânt pelasg Colibă, de 
unde şi termenul metalurgic Hutie ; de asemenea legătura între 
Telchini, lucrători de metale, și localitatea Telci de lângă Rodna- 
veche. Celebrele mine de argint Albe ale lui Homer nu sunt de- 
cât Albiile în Moldova, nu departe de localităţile Piciorul, Pârâul 
şi Piatra... argintăriei (1). 

Când în Odisea, Minerva spune către Telemach: «Am fost cu 
corabia peste Marea Neagră la Temesa după aramă,» aceasta 
eră ţara numită în urmă Castrum 'Temes, unde se află cel puțin 
Chalcis=: Baia de aramă a lui Ştefan Bizantinul. 

Arată cât aur eră în Dacia, unde între altele aflăm în legende că: 

„+ nouă mori în râurel, 

de macină aurel ; 

nouă mori pe sub pământ, 

da macină la argint. .. . 

şi. merge până la epoca lui Traian, care a dusdin Dacia la Roma 

5.000.000 libre aur (peste 5 miliarde) și 10.000.000 libre argint 
(900.000.000) lei, afară bine înţeles de alte obiecte uzuale făcute 

din metale prețioase. 

(1) Această chestiune însă urmează a fi studiată şi elucidată. După indicaţiunele 

ce am acolo sunt mica-schisturi, sclipitoare, care au putut da naştere la numiri ca 
Piatra, pârâul... argintăriei, fără poate ca să. fi fost chiar acolo vre-o mină în care 

să se fi extras argintul, 

i 
i 
i 
Y 
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Arată comorile de juvaeruri găsite în Dacia și ţermină spunând: 

«Civilizaţiunea metalurgică care deschide o nouă eră de prosperitate 

în istoria omenirii, începe, după cum vedem, în nordul Dunărei de jos 

pe teiritoriul Daciei. 

«Aici se aflau în timpurile preistorice centrele cele mari de producţiuni 

metalifere. Aici ne apare prima fază a fabricaţiunii obiectelor de metal, a, 

armelor, instrumentelor și ornamentelor, o industrie care face din ce în 

ce progrese tot mai însemnate. De aiciaceste fabricate, cu deosebire cele 

de aramă, de bronz și de fier iau o extensiune prodigioasă. Transportate 

cu migraţiunile preistorice, şi răspândite prin comereiu în toate părţile 

Europei, în Asia și Africa de nord, ele ne prezentă prin formele, prin 

semnele simbolice și uneori prin inscripţiunile lor, una şi aceeaş origine, 

unul şi acelaș tip, car.cteristic al industriei metalice dela Carpaţi». 

Prin această metalurgie primă în Dacia se explică şi originea 
Tablelor de aramă ale Ilyperboreilor, trimise ca dar templului 
lui Apollo din Delos, precum și colummna cea înaltă de aramă 
din munţii Oltului, de care vorbesc Dionysiu, Apollodor, Hero- 
dot și alţii, precum și craterul de o capacitate, după Herodot, 
de 16.000 litri, ce se află pe columna cerului din Bucegi şi des- 
pre care se ocupă și lămureşte chestiunea Densușianu. 

Tot în această ordine de idei, studiază afacerea Columnei celei 
mari de aur, închinată lui Uran, Saturn şi Joe. 

Se ocupă cu această ocaziune pe larg de Arpii lui Ptolomeu, 
Arabia lui Ammian Marcelin, Kara- Vlachia lui Bersonov, Ara- 
bia fericită a lui Erhemer, cari toate duc la Dacia Felix, și sta- 
bilește tot ce poate ști despre insula Pauchea din delta Dunărei, 
unde eră Scaunul lui Uran şi mai în urmă Olympul Triphilin. 

„ Bră stâlpul de aur 

Cu aria de argint, 
Ca şi care nu mai sunt... 

Ajunge astfel la faimoasele mere de aur ale Găei, cari erau 
un dar nupţial al Gaei, nepoților săi Joe și Junona, obiceiu care 
se păstrează și azi în popor ca: «Măr de aur Junilor». 

„+ Două mere într'aurele, 
Ca să te tot joci cu ele... 

Şi ajunge astlel la Lâna de aur consacrată zeului Marte în regiu- 
nea muntoasă numită Colchi (Colţi), cu alte cuvinte se ocupă mai 
întâiu cu legenda greacă despre Phrixus şi Helle. 

Suntem dar în urmarea Argonauţilor. 
Stabileşte legătura ce există între Colţi și satul Maţărea din Plaiul 

Buzăului şi Colchi, Metereaque turda, a lui Ovidiu. 
NIC, DENSUȘIANU 

VII
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„„„Colo ?n vale la Buzeu 

Este un mândru feredeu 

Şi se scaldă Dumnezeu... 

Dovedeşte legătura între Boaws (Buxios) şi Buzău precum şi fap- 

iul că capitala Regelui Aiete, taţăl Medusei, vestita fermecătoare, 

este Tirighina de lângă Galaţi, Terrigenae după Ovidiu, care după 

inscripţia monetară găsită de Săulescu dovedeşte a fi metropola 

Pontului Euzin, unde legenda spune că se află : 

„+ Curți de piatră întărite 

Cu podele poleite (aurite)... 

Arată cum Iason răpește lâna de aur, cum iea pe Medea și 

cum pleacă pe corabia Argo spre Elada, apucând însă în susul 

Dunărei, pe unde credințete vechi le arătă pe atunci drum des- 

chis spre sud. 

„„.Si te iau doamnă să-mi ii, 

Doamnă mie, curților, 

Nor' bună părinţilor, 

Stăpână argaților.... 

„Să fii doamna doamnelor.. 

Stăpâna Argaţilor.... 

In literatura populară se află la noi o întreagă serie de _le- 

gende relative la, acest epizod. 

«Aceasta confuziune geografică despre cele două braţe ale Dunărei, unul 

cu direcţiunea spre Adrian și altul spre pontul Euxin, sa putut formă 

numai pe baza unei vechi harte topografice a preoţilor din Teba Egip- 

tului, o hartă pe care Streiul sau Istrul cel mic din Ardeal eră întățişat 

din eroare numai ca o simplă ramificaţiune a Îstrului celui mare». 

Regele Aiete ridică un număr mare de locuitori cari urmăresc 

Argonauţii cu înverșunare până la Adriatica. Ei rămân acolo, se 

constitue un popor aparte, din care, mulțumită slavismului apă- 

rat de guvernele monarhiei vecine, ne mai rămân numai câtevă 

odrasle ale Istrienilor. 

«Gintea Istrienilor», scrie Trog Pompeiu, îşi trage originea sa dela, Col- 

chii pe cari-i trimisese regele Aiete, ca să persecute pe Axrgonauţi și pe 

răpitorii fiicei sale. Aceşti Colchis trecură din Pont în apele Istrului, apoi 

luând urmele Argonauţilor, ei înaintară pe albia râului Sava, până aproape 

de izvoarele sale, iar din Sava își transportară corăbiile lor peste culmile 

munţilor până la țărmurile Mării Adriatice, aflând că tot astfel făcuse mai 

înainte şi Argonauţii din cauza corăbiei lor celei mari. Însă aceşti Col- 

chi, ne mai putând să găsească pe Argonauţi, şi fie că le eră frică de 

mânia regelui Aiete dacă se vor întoarce înapoi fără rezultat, fie că li se 

urîse de o călătorie atât de lungă și dificilă, ei se aşezară lângă Aquileia
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şi au fost numiţi Istrî, după numele râului pe care navigase dela mare 
încoace». 

Descrie pe larg, cu documente, această expediţie, și ajuns în 
Istria se ocupă el, care i-a vizitat la, fața locului, de trecutul, de 
limba și de obiceiurile lor. Dar ce material adunat, ce erudiţiune 
profundă, ce cunoştinţă de izvoare! 

«In ce priveşte naționalitatea sau filiaţiunea etnică a acestor Istrieni de 

la Adriatica, ei ne apar încă în timpul republicei romane ca un ram al fa- 

miliei latine extra-italice». 
«Din cele expuse până aici rezultă aşă dar, că vechea populaţiune a 

Istriei eră de origine extra-italică, că ea aparţinea la trupina cea puternică 

şi extinsă a Pelasgilor orientali, la naționalitatea Arimilor dela Istru ; în fine 

că Românii aşă numiţi Istrieni trebuesc consideraţi din punct de vedere 

istorie numai ca descendenţi din vechile triburi, ce în timpuri îndepăr- 
tate emigrase dela Carpaţi şi cucerise Istria cu insulele vecine». 

Studiază adâncit vorbirea Istrienilor şi pune Parabola fiului 
pierdut în dialectul vorbit la Bârdo, Şuşneviţa, Jeiani, faţă cu acel 
al lui Coresi din 1560—61 și termină spunând: 

«Limba românească dela Istru şi Carpaţi a ieşit de mult din periodul 

său de formaţiune. Ea a ajuns la forme regulate, la un grad de consoli- 

dare şi stabilitate, cu mult mai înainte de limbile romanice apusene, cari 

față de limba română sunt în adevăr limbi nouă. O probă în uceastă 

privință ne este că pe teritorul vechei Dacie, începând dela şesurile cele 

mai deschise învaziunilor și până în sânurile cele mai nestrăbătule ale 

Carpaţilor, noi nu aflăm nici o variațiune de limba românească. Ea ne 

pare uniformă în toale regiunile, dela Moldova și din pustele Ungariei 

până deparie prin stepele meridionale ale Rusiei europene, însă cu un 

dialect rotacizat al aceloraş limbi.» 

Din momentul când Densușianu studiază chestiunea metalurgiei 
dacice, şi cele petrecute în preajma munţilor Colţii din Buzău, nu 
puteă să nu atingă, ba încă foarte pe larg, chestiunea Tezaurului 
dela Pietroasa, şi lucrarea lui Vulcan şi a tagmei sale în aceste 
părți. 

Și eră natural să facă astfel, căci: 

«Regiunea dela Dunărea de jos a format în toate timpurile pământul 
Cel clasic al producțiunilor metalifere. Aici începe metalurgia, aici arta 

de a fabrică metalele. Aici mai mult întâmplările decât cercelările ar- 

heologice au făcul şi fac a se descoperi nenumărate tezaure de obiecte de 

aramă, de bronz, aur și argint, cele mai mulle de o tehnică admirabilă, 

mărturii ale umei puternice civilizațiuni dispărute, ale unei arte care nu 
eră nici grecească, nici etruscă. De altă parte pământul Eladei şi al Asiei 

mici a fost totdeauna sărac de mine și sărac de fauri. Chalybii, Dactylii,
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Cureţii și Telchinii, maieştri în topirea și în lucrarea metalelor, ne apar 

la dânşii numai ca colonii sau migraţiuni seythe, de multe orica un fel 

de alchimişti şi vrăjitori. 

«Pe când la noi avem între altele : 

„.. Cum s'a bucurat Troian împărat 

De clopot vărsat, 

Drept dela Dumnezeu lăsat...» 

laţă de ce studiul chimic al acestor obiecte rămase dela acele 

epoce e de o extremă importanţă. Am arătat mai înainte ceeace 

urmărim şi lucrarea ce o face d-l Dr. Niculescu-Otin. 

Densuşianu tratează în maiestru și această parte, arată însem- 

nătatea cuvântului Vulcan dela noi și ne spune că: 

«Un fiu al lui Vulcan eră cunoscut în vechile tradiţiuni grecești sub 

numele de Ardalos (Ardalus). Avem aici o numire etnică, care, după cum 

vom vedeă mai la vale, corespunde la eponimul de Ardelean, sau din 

Ardea. 

„Si se 'nvăţă bun faur, 
De mi-şi lucră la daur.... 

Deserie pe larg şi amănunţit tezaurul dela Pietroasa, precum 

şi acea admirabilă Mamă mare (Cibelă) cu Caloian (Attis fiul lui 

Calaus) ce se află la muzeu, găsită la Naieni tot lângă Pietroasa, 

şi dovedește că : 

«Intreaga decorațiune a acestui vas ne înfățișează o mare sărbăloare 

religioasă în onoarea divinității Găea, Tera Mater, ce dă roade pă- 

mântului.» 

Cu această ocaziune ajunge a studiă pe Janus, care ca divini- 

tate a mărilor eră reprezentat prin un delfin care eră sărbătorit 

ca Ioni sau Iaoni la Delos, foarte popular în legendele noastre, 

confundat în urmă cu Sfântul loan: 

„.O loâne arcaş mare 

Lângă bunul Dumnezeu (Apollo) 
Sade sfintele Ion (Ianus) 

Cu d'luon, cu sfânt Iuon.... 

de unde a rămas până în zilele noastre, cum dovedește mai 

în urmă, ca 10 la începutul actelor noastre publice: 

«Rezultă aşă dar din vechile tradiţiuni şi din legendele religioase ale 

Românilor, că Ianus, primul rege al Italiei, aveă origine pelasgă orien- 

tală ; el eră un fiu al lui Apolo, al zeului luminii, pe care-l adoră cu deo- 

sebită pietate și cu un cult magnific, gintea cea sfântă a Hyperboreilor;
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că acest lanus emigrase în Italia din regiunea situată sub cele două Urse, 

unde după ideile vechi geografice și astronomice se învântiă polul ceru- 

lui, adecă din ţara Hyperboreilor sau a Geţilor; că lanus eră considerat 

de triburile latine ca părinte al zeilor şi strămoș al întregei rasse umane 

(pelasge), eră invocat în rugăciuni cel dintâiu între divinităţile romane, 

chiar şi înaintea lui Joe; că Ianus eră o personificaţiune a Soarelui, a a- 

notimpurilo» şi totodată un zeu răsboinic ; atributele sale principale erau 

arcul şi delfinul; că în vechile sale imagini eră figurat lângă dânsul un 

copil purtând un coş cu fructe pe cap, simbol al anului nou cu toate da- 

rurile sale, pe cari le aduceă lanus. Tot astfel ne apare reprezentat re- 
gele Hyperboreilor şi pe patera dela Pietroasa,» 

Tezaurul dela Pietroasa e descris în numeroase pagine şi cu 
această ocaziune se ocupă și de Phoenixul din emblema ţerii, pe 
care-l găseşte și pe vechea pecetie a Buzăului, care reprezentă 
un templu pe care se lasă pasărea, 

Finește acest studiu spunându-ne că: 

«Putem așă dar stabili aici cu o deplină siguranță, că a doua pasăre 

simbolică din emblemele cele vechi ale Țerii-Românești ne înfățișează 

aceleași caractere, pe cari cei vechi le atribuiau phoenixului, şi că ea 
reprezentă întru adevăr un phoenix. Incă o probăaşă dar, că patria ade- 
vărată a acestei pasări consacrate soarelui a fost în ţerile dela Dunărea 
de jos, după cum aceasta o confirmă şi tradiţiunile pe cari le-am exami- 
nat mai sus». 

Partea cea mai importantă din acest studiu e acea, relativă la 
veriga scrisă din Tezaurul dela Pietroasa. La 1836, Wilhelm 
Grimm citește pe ea: 

+utan nothi haila+- 
La 1857, Mossmann: gut annâm hailag, şi în fine mulţi alţii 

cari toți o declară de himică sau posterioară epocei Geţilor. 
Pentru unii se vede limpede dorința de a fi waicul monu- 

ment runic german, ca pentru Henning, în 1884—1889, prote- 
sor la, Strassburg. Arată Densuşianu ce valoare are studiul lui 
Odobescu, despre care spune: 

«Odobescu nu sa distins niciodată prin studiile sale istorice și arheo- 
logice. Pentru dânsul istoria antică, istoria artelor, arheologia, epigrafia 
au fost totdeauna numai simple ocupaţiuni de distracţiune. Lipsit de cu- 
noștințe mai intensive, și peste tot lipsit de darul de a putea pătrunde 
în misterele științelor istorice și arheologice, asupra sa făcuse o deose- 
bită impresiune părerile păstorului evangelie din București, Neumeister, că 
textul inscripțiunii de pe veriga dela Pietroasa ar fi «gutani owi hailag». 

O ipoteză pe care apoi Odobescu în toate scrierile sale a 
cercat, după cum singur mărturiseşte, numai să o desvolte și s'o 
completeze (Une nouvelle interprstation proposse par M. R. Neu- 
meister) și el declară că:
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«Dorind cu orice preţ a scoate la lumină cuvinte gotice din inscripţiunea 

dela Pietroasa, literaţii germani sau pierdut, în timp aproape de 50 ani, 

numai în elimologii arbitrare asupra unor cuvinte întradevăr imaginare, 

fără să aibă în vedere că cele mai vechi inscripțiuni de pe monumentele 

şi obiectele de artă nu conțin formule de consacrare, ci de regulă ele ne 

arată numele maeștrilor cari au executat aceste lucrări, cum aflăm d. e.: 

Duenos med feced, pe cea mai veche inscripţiune latină, Novios Plaulios 

med Roma feced, pe o lamină din Roma. C. Ovio (8) 0u (feutina) fecit, 

pe un bust de aramă al Medusei din Roma, sau pe monumentele grece- 

şti : Mmvâpavroi Emolei; "Emoryaros Emotie; Xregây enoieoev, ete». 

Astfel că după o discuţie lungă și foarte instructivă, în care 

dovedește o erudiţiune filologică profundă, el stabilește că acel 

obiect poartă seris: Vulcatios ficet, arată că Vulcatios eră foarte 

răspândit şi la Etrusci și la Romani și că legenda reprezentă : 

Vulcatios o ficet; cam pe românește Vulcatios o făcut-o. Dar ce 

nu citează el, cu această ocaziune, în acest capitol care e unul 

din cele mai excepţional de importante din cartea sa ? 

Pe la jumătatea, operei sale, după ce Densușianu stabilește fap- 

tele principale relative la imperiul pelasgic, &l întrunește în un ca- 

pitol special: Pelasgii sau Proto-latinii, începuturile și civilizația 

Pelasgilor şi descrie toate semințiile principale ale acestui neam. 

Iată cum puneel chestiunea : 

«Incă înainte de emigraţiunea Grecilor, Celţilor şi a Germanilor în ţi- 

nuturile Europei, cea mai mare parte a acestui continent eră ocupată de o 

rassă de oameni veniţi din Asia, pe cari autori greceşti îi numiau În ge- 

neral Pelasgi şi 'Turseni. 
«Aceşti Pelasgi formase în timpurile ante-elene cel mai întins, mai pu- 

ternie şi mai remarcabil popor, o naţiune care din punct de vedere moral 

şi material a schimbat fața, Europei archaice. 
„Pelasgii ne apar în fruntea tuturor tradițiunilor istorice, nu numai 

în Elada şi în Ilalia, dar şi în regiunile din nordul Dunărei şi ale 

Mării Negre, în Asia mică, în Asyria şi în Egipl. Ei reprezentă tipul 

originar al popoarelor aşă numite Arice, care a introdus în Europa 

cele dintâi beneficii ale civilizațiuni. 
«Urmele extensiunii lor etnografice, precum și ale activităţii lor indus- 

triale, le mai aflăm și astăzi pe cele trei continente ale lumii vechi; în- 

cepând din munţii Norvegiei până în Pustiurile Saharei, dela izvoarele râu- 

rilor Araxe şi Oxus până la oceanul Atlantic. 
«Puţmele dale ce ne-au rămas asupra Pelasgilor, ne înfățișează pe a- 

cest mare şi admirabil popor numai în ultimul period al isloriei sale, 

atunci când independenţa sa politică eră distrusă aproape peste tot lo- 

cul şi când numele său începe să dispară. Din nefericire însă, chiar şi 

acesle puține date, fragmentare, ce ne-au rămas despre Pelasgi, ne suni 

„transmise de cei cari î-au cucerit, î-au distrus, i-au persecutat, î-au îm-



NIC. DENSUŞIANU, VIAŢA ŞI OPERA SA CIII 

prăştiat, şi în urmă i-au calomnial. Astfel că istoria epocei lor de în- 

florire, de pulere şi ewlensiune leritorială, în Europa, Asia şi Africa, 

istoria imperiilor și instituțiunilor sale, a arlelor şi îndustriei lor, a rămas 

îmmormântală. Cu deosebire istoria politică a Pelasgilor meridionali se 
încheie cu căderea Troiei». 

Şi finește în modul următor: 

«Din punct de vedere istoric așă dar faptul este pozitiv : 

«Inainte de civilizaţiunea greacă și egipteană, o civilizațiune mult mai 

veche se revărsase asupra Europei. Aceasta a fost civilizaţiunea morală 
şi materială a rassei pelusge, şi care a deschis un vast câmp de aclivi- 

tate geniului omenesc. Influențele acestei culturi pelasge au fost decizive 
pentru soarta, muritorilor pe acest pământ. 

«Pelasgii au fost adevărații fondatori ai stării noastre actuale». 

Studiază pe cei meridionali mai întâiu, din peninsula Hemului, 
cu Tesalia cea românească şi în prezent și unde se află Dodona, 
metropola lor religioasă din epoca homerică, închinată lui Joe 
al Pelasgilor (fede Iledhuoytxic). 

Urmează descrierea celor din insulele Mării Egee și Asia mică 
până în Arabia, unde se găsiau încă pe timpul lui Ptolemeu ora- 
şele: Istriana, Satula, Rhado (sat), Carna, Latha, Albana, Amora, 
Draga, Saraca, Deva, Petra, Suratha, Aurana, Sora, etc... iar în 
Pliniu: Nasaudum, Rhemnia, etc... toate în Africa !—Rămâi uimit, 
uluit, şi te închini în faţa aceluia ce a descoperit până și în A- 
rabia așă numiri române, cu peste 2000 ani mai înainte.— Citez 
numai din Arabia, căci Densuşianu ni le îndică peste tot, și [i- 
nește spunând: 

«După cum vedem, Pelasgii într'o epocă depărtată, după ce copleșiră 

cu triburile și cu turmele lor întreg teritoriul Asiei mici, fâcură o miş” 

care de expansiune mai departe. Din Asia mică ei străbătură în Syria, 
Assyria, Palestina, până în regiunile cele mai fertile ale Arabiei de lângă, 
Oceanul meridional, întemeind peste tot locul diferite centre mari ale 

vieţii lor pastorale, agricole și comerciale». 

Trece la Pelasgii din Egipt și Libya, citează pe lângă cei cla- 
sici pe Cantu care încă în 1865 scriă: 

«Il faut dire cependant, que la cîvilisation pelasgigue, conumune ă Il A- 

sie occideniale et ă la Thrace, aux îles et ă Pltalie, €lait anterieure dă 

Vinfluence Egyptienne». 

Ibid., p. 399: 

«Malgre Lantiquite prâtendue des FEgyptiens, tout demontre que leur 

pays regut du dehors ses habitants et sa civilisation». 

Citează și aici numirile: Aquis Dacicis, Arimantis vicus, Arina,
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Aripa, Baba, Badea, Curca, Capsa, Caput vada — Capul Vadului— 

Măgura, Vacca, Mândrus, Cârna, Gaia, Buzenses, Soral, etc., etc. 

lar în Lybia : Anna, Berbex și Berbece, Camara, Casse, Socra, 

vetranus, mamura, tata, baba, oaia, vacea, etc. 

Este, cred, de ce să se mulțumească și cei mai greoi. 
Trece în fine la Pelasgii din Italia, unde găsește pe Deciates 

cei răsboinici, numire grecizată dela Decani, și localitatea Ari- 

minium, azi: Ar4m4m. 
Pliniu arată că Liguria trimeteă la Roma Coebanum caseum, 

iar ca orașe aveau Luna, Alba, etc., şi erau numiţi Comati, pen- 
trucă erau pletoși. N 

Natural că nu puteă uită Gallia și Iberia şi astfel graţie lui 
Densușianu avem lămurită asemănarea limbii noastre cu aceea a 
Filibrilor. Limba lor vulgară până târziu în evul de mijloc a 
fost numită limba romană. 

Acolo unele triburi se numiau Datis, Sarmasi, Deciates, si 
găsim numiri ca Ardelay, Ardelles, Ardelu, Ardeuil, Ardillat, Ar- 
dilleux, etc...; localităţi miniere mai importante ca Rhoda—toate 

acestea după Pliniu, Strabone, ete.—Boxs(ani), Albioeici şi chiar 
nemuritorul Tarascon (Tarasco) își au omonimele în Ruda, Bocsa, 
Trăscău (ung. Toroczk6) și Albaci. 

Limba aremorică, care derivă dela Arimani, Armâni, indică 

localităţi ca: 
Alba, Bocsani, Rhoda, Ursulae, Vadum Sabatium, Aurani, Oltis, 

Albia, Gaura, etc., etc. 

Astfel ne putem explica asemănarea mare a dialectului filibru 
cu limba noastră. Se cunosc atâtea cuvinte comune care însănu 
sunt cunoscute în latina clasică, dar care erau desigur comune 
în proto-latina pelasgică. Avem astfel: 

Livadă= Livade. «Nos Livades» sunt cântale pentru frumusețea lor 

Riuleţ= Riulets. 
Caţeveică= Cazabe. 
Zizanie=— Zizanie. 

Stufat=— Estoufal. 

Tindă= Tyndouls, în Aveyron pentru a indica intrarea în pesteri (A- 

vens în gard). 
Arman= Armas. 

Culă=— Coule şi în forma Cularo (vechiul Grenoble) Coulumier, ele. (1). 
Boul=Li booul. 

(1) La noi mai putem adăoga cuvântul Mârțoagă dispărut la. Italieni, s'a găsit to- 
tuşi în o ocaziune la Constantinopol un fel de sigil reprezentând un leu Heraldic 
slab de tot, și sub el era insemnat marzognio. 

Filologiștii au acum, în această direcţiune, graţie lui Densușianu, câmp liber, şi 

astfel se vor vedea multe cuvinte ce credem slave, că sunt pur și simplu Proto-latine. 
Astfel mi se pare şi cuvântul Elan (valea Elanului în jud. Fălciului) expresiune pe 

care uneia o dau ca paleoslovenică. (Vezi: Cuzestii, de Gh. Ghibănescu).
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Și în Spania găsim triburi ca: Albocenses, Aurienses, Coma- 
nascigi, Deciani, Gruii, Letani, Lunarii, Turdetani, Vaccaci, Vloqui, 

etc., etc. Și erau aceștia fruntaşi, căci: 

«Turdetanii, scrie Strabo, sunt cei mai învăţaţi dintre toți Hispanii. Ei 
se folosesc de gramatică ; au o descriere a tradiţiunilor sale istorice ; au 
poeme și legi scrise în versuri vechi, după cum spun dânşii de 6000 ani». 

Astfel că: 

«Ca. o coneluziune istorică putem astfel stabili, că originea geografică 

a celor mai multe triburi de pe teritoriul Galliei meridionale se reduce 
la munţii și la șesurile Daciei vechi». 

Și că: 

«... este pozitiv că pe teritoriul Hispaniei există o veche populaţiune 
de origine daco-gelică şi îllyrică. Aceasta o probează şi numele oraşului 

Deciana de lângă poalele Pyreneilor, numele familiare Pecianus, Davus 

și Docius din inscripţiunile hispane şi în fine un alt trib cu numele Da- 
gences sau Dagenses, formă, identică cu Dagae, numele Dacilor orientali 

de pe Tabula Peutingeriană». 

Pliniu adauge chiar numiri ca: 

Galena = Galiţă = oxid de fier. , 

Palacras (Palacra) = Părăclău = în Transilvania ciocan de miner, în Spa- 

nia bucăţi de aur massiv. 

Casa = Casă 

Catare = a căută 

Cusire = a coase 

Esca = iască 

Lancia = Lance 

Porca = poarca, prima, brazdă ; a doua, groapă la jocul copiilor, şi așă, 

mai departe. 

Trece în urmăla Pelasgii din părțile de nord ale Dunărei și Mă- 
rii Negre. Descrie pe Titani, ca cel mai glorios dintre triburi, nu- 
miți şi Tătani, și mai ales Teutares, Tătari, cuvânt ce există îna- 
inte de venirea 'Lătarilor în Europa. Herodot spune că Ilercul a 
învățat să tragă cu arcul dela un Scit Teutarus și în leogoniile 
grece chiar Saturn eră numit Tartasos. 

Descrie în urmă pe giganţi, născuţi din Terra și Uran, ca și 
Titanii, deci constituind nobleţa în stat. 

  

= 

Nu pot a nu menţiona de-asemenia numele de Galina, aşa de răspândit la femei 
în Dâmboviţa și Prahova (satul Şotârle) cu deosebire. 

Tot așa e și cu cuvântul Purcă, care indică spintecătura în dovă, doi craci. — 
Astfel pasul din apropierea izvoarelor Rinului, în «Alpes Bermises» se numeşte 
Furca. i
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Se ocupă în special de Arimi (Arimani, Rami), cea mai civi- 
lizată și răsboinică populaţiune pelasgă, cari apar și ca Rohmani, 
Rocmani, Rogmani și Rachmani. Ceeace e curios, e că în Basara- 
bia și Bucovina se serbează și acum Paștile Rahmamnilor, a 7-a 
zi după Paști. 

Un capitol din cele mai importante e relativ la monedele ar- 
haice ale Daciei, seria Armis. 

Aşă se explică şi numele de Hermes, zeul cel vechiu pelas- 
gic al păstorilor, pe care Romanii îl asimilară cu Mercuriu și din 
care se găsesc, chiar în bronz, atâtea statuete la noi! 

Se ocupă cu originea monetelor şi ne spune că: 

«După tradiţiunile istorice ale Romanilor și ale Grecilor, lanus a fost 

cel dintâiu care a bătut monete de aramă ; iar poetul Lucan (Phars. VI. 

405) scrie că Iton, (înţelege Ion), care domnise peste pământul tessalic 

(sau al Pelasgilor), a fost cel dintâiu care a pus argintul în flacări, care a 

bătut monete de aur și a topit arama în cuptoarele sale cele imense». 

Găseşte atributele lui Hermes în insemnele Domnilor Ţerii-Ro- 
mânești identice unele şi cu forma cârjei ce se poartă de păsto- 
rii din Macedonia și descifră mai multe inscripțiuni de pe monete 
necitite până la el. 

Descrie pe Arimi= Arimani, Herimani, Alamanni, Alemani, din 
Germania magna. 

Enumără, o mulţime de cuvinte cari denotă la originea lor ex- 
presiunea ham şi arată că: «Cei mai vechi locuitori ai Germa- 
niei au lost din rassa pelasgă, în mare parte Râmi sau Arimi». 
Despre unul, din căpeteniile lor se vorbeşte și în Niebelungen. 
Eviminus = Armen, care după manuscriptele din Cambrigia se 

mai numește și Boerinus și din care se trag după legende Saşii, 
Saxonii, etc., a avut ca fii şi pe un Dacus. 

- Se ocupă de migraţiunile Arimilor în Gallia și arată că: 

«O probă în această privință ne sunt diferile fabricale ale îndus- 

triei neolitice descoperite pe teritoriul Galliei, cari după forma, după teh- 

nica şi ornamentațiunea lor, aparțin civilizațiunii arhaice pelasge». 

Reims nu e decât Remi şi avem încă localităţile Roumens, Ri- 
mon, Rumigny, Ramwille, Rimoy, etc, etc. 
„De altfel Strabo spune lămurit că Galii sunt popor arimanic. 

Arimii migrară cu deosebire în Italia, unde Densuşianu găsește 
în tradițiunile etrusce, Ramnes, Ramnenses. Un vechiu oraş în 
Umbria purtă numele de Ariminum. In Eneida lui Virgil Tibrul e 
numit Rumon sau rotacizat Rumor. Vechii Arimi în Etruria erau nu- 
miți Rommnes; în Umbria Armini ; în părţile Tibrului Rumones şi Ru- 
mores ; în Latiu: Rumi, Romi, iar teritoriul Umbriei a purtat până 
târziu numele de Romania, Romaniola. Inţelegem astfel originea, 
numelui Roma, 
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In fine descrie migraţiunea Arimilor prin peninsula Balcanică până 
în Asia mică și Armenia, Siria și Palestina și ei pătrund până 
în India chiar, de unde probabil plecase în epoca neolitică, și unde 
aflăm : 

Unu =unu 
tri=trii nu tres, 
Şaş = şaşă nu sex 

saptan = şapte nu septem 

tâtas = tata nu pater 

ap =—apă nu aqua, 

Sarpos = şarpe nu serpens 

Saros = zară nu serum, 

şi așă mai departe cu apropiere de limba noastră mai mult ca de 
cea latină care se formă după aceasta. 

Natural că trebuiă să se ocupe pe larg şi cu vechea genealo- 
gie a triburilor latine. 

Se ocupă pe larg cu filologia cuvântului Vlah, și stabilește fapte 
foarte importante. 

Dar ceeace surprinde e când găsește un guuru Dauketes, a- 
decă un Negru Dacianul, ca rege al Sciţilor și care a fost tatăl 
lui Anacharsis. 

Face un studiu special și foarte amănunțit asupra legilor vechi 
ale Daciei : Citează dela Leges Bellagines până la antiqgua Vala- 
Chorin lex şi cele «numite valahice» din Serbia şi alte părți. 
Dovedeșşte că Ler Romana Utinensis a lost scrisă în limba ro- 
mană barbară. 

Susţine că: 

«Cele dintâi legi politice, civile, religioase şi militare aparţin aşă dar 

familiei pelasge din nordul Dunărei de jos. Cele XII table ale decemvi- 
rilor erau o compilaţiune din legile și consultaţiunile vechi ale triburilor 

pelasge.» 

EI le stabileşte lămurit și se rezumă în modul următor : 

«Rezumăm aşă dar, că legile cele vechi ale Grecilor şiale Romanilor 

precum şi legile așă numite barbare din părţile de apus ale Europei, se 

întemeiază în fond pe una și aceeaș legislaţiune arhaică, modificată în 
cursul seculelor, în diferite ţeri, după trebuinţele vieţii sociale şi politice 
însă păstrând peste tot locul numele comun de «lex antiqua» şi «lex ro- 

„ mManae, 

«Cu deosebire însă vechiul codice de legi politice, civile şi religioase 

ale Daciei, numile «leges Bellagines», mi se prezentă după resturile ce 

sau mui păstrat şi după principiile ce le conținea, ca tipul cel mii ve- 

chiu şi mai puţin allerat al acestei legislațiuni anteromane». 

Oamenii de legi vor găsi o adevărată comoară de citaţiuni. Ast-
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fel se dovedește de ce mai în urmă la noi moșiile nu trecură 

la femei, căsătoriile străinilor cu femeia română erau prohibite, 

și că acestea nu puteau stăpâni averi, și de ce Sâmbăta eră ziua 

legală pentru audienţă la tribunale și așă mai departe. 

Face un studiu larg în ce priveşte patria celor dintâi regi 

pelasgi, descriind această regiune în raport amănunțit cu condi- 

țiunile în cari eră marea internă din centrul Europei înainte de 

spargerea Porţilor de fier. —- Arată că: 

«Imperiul pelasg, întemeiat; la Dunărea de jos, avuse încă în 

timpurile lui Uran o extensiune geografică considerabilă». Și că 

a fost cel mai mare din câte au existat în lume; că Uran eră nu- 

mit Pelasg. 
Caracteristica acestor regi zeilicaţi o tace în modul următor: 

«Cei dintâi regi ai rassei pelasge au excelat cu deosebire prin virtuțile 

lor personale, prin meritele lor politice și peste tot prin binefacerile lor 

față de genul uman. Ei au fost cei dintâi cari au adunat în societate 

familiile şi triburile răspândite prin caverne, prin munţi şi păduri, au în- 

temeiat; sate şi oraşe, au format cele dintâi state, au dat supușilor săi legi 

şi au introdus în modul lor de vieaţă moravuri mai blânde ; peste tot au 

îndreptat întreaga activitate a lor spre o existenţi mai bună, fizică şi in- 

telectuală, și astfel au deschis o nouă cale pentru destinele omenirii pe 

acest pământ». 

Sfinxul Egiptului arată pe Uran. Dar ceeace este iarăș sur- 
prinzător e că Uran există şi în legendele noastre; astiel între 
altele: 

„ „+ Când s'a coborit 
Domnul pe pământ, 

Sate a răsărit 

Hotare a împărţit. .„. . 

Dar ceeace e extraordinar e că legenda cu 

. Toma, cel bogat 

Cu biciu de foc înfocat. . . - 

Se referă tot la Uran, care în cultul străvechiu, află Densu- 
şianu că se numiă Toma, iar preoţii dela Dodona se numiau 
Topcăpot și dealul vecin templului 'Tonzaros. 

Tot astfel în ce priveşte pe Toma Alimoș, adică Toma al lui 
Moș, identic cu tradiţiunea egipteană Thomus, Tun și Moș. 

Pagine întregi sunt pline cu text, legende și citaţii, pentru a 
dovedi aceste, nu zic apropieri, dar adevăruri, uitate, sau ne- 
cunoscute până acum.. 

Tot asttel studiază el pe urmașul lui Uran, pe marele împă- 
rat divinizat Saturn.
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Arată cevă ce dejă e cunoscut în știință, că pe vasele noastre 

de ceramică preistorice sunt însemnări cari duc la înscrierea 

faptelor astronomice observate de ei. 
Arată, ceeace este extraordinar de important, că nomencla- 

tura astronomică a cerului este de origine pelasgică și afirmă 
cu dreptul că: 

«Din punctul de vedere istoric, leagănul ştiinţelor aslronomice a fost 

în regiunile Barbarilor din nordul Islrului». 

Şi după pagine pline de exemple de aceste numiri, el rezumă: 

«După cum vedem din exemplele ce le reproducem aici, numirile ste- 

lelor şi ale constelaţiunilor, așă cun le aflăm la poporul român dela Car- 
paţi, sunt anterioare antichității clasice ; și aceste numiri ne mai probează 

tot odată, că terminologia astronomică greco-romană se întemeiază pe 

o nomenclatură poporală mult mai veche». 

Dar numai cetind se va puteă să-şi dea cinevă seama de ex- 
traordinara erudiţiune a lui Densușianu, de fenomenala adunare 
de dovezi, de unde nu crezi și de pe unde alţii au trecut alături. 

Cauza stă în aceea că el procedă riguros știinţificește, după 
un plan hotărit, astfel că totce cetiă eră limpede pus unde trebue. 

Nu voiu mai zice nimic de Răsboiul lui Saturn cu Joe (Tita- 
nomachia), nici de domnia lui 'Typhon și resbelul cu Osiris pe 

care îl descrie amănunţit. Ceeace e curios, e că Typhon e numit 
de Egipteni Set nehes, adică Sel Negrul, care aveă lângă el un 
corb, şi că pe un papir gnostic din Leida stă scris, fără îndo- 
eală, Seth Volchul sau Valahul. 

Dar chiar Set la ei eră cunoscut şi ca Sutex, pe care-l află ca 
justul, mai corect Judez, adică „județu“, judices la consulii ro- 
mani. 

Se ocupă în urmă cu numele și personalitatea lui Saturn în 

poemele tradiţionale române și găsește aceleaşi elemente, și chiar 

pe larg de tot întemeierea Tebei din Egipt. In ele se vede și în- 

frângerea și moartea lui Osiris. Rămâi uimit să vezi aceleași ele- 

mente la scriitorii vechii ca și în poemele noastre. 

Ceeace e curios, e că dovedeşte cu această ocaziune că Saturn = 

Cronos= Carnubutas= Vodă, din Vedius= Vediovis= Vezovis, de 

unde şi Woda şi Vâdan al Germanilor. 
De domnia lui Hermes (Armis) leagă originea Sarmis-etget-usa 

adică reședința lui (S) Armis-egelas. Iar din studiul răsboiului 

lui Marcu viteazu cu Iov împăratul stabilește, dar cu câte fapte, că: 

«Marte, părintele lui Romul și Rem, pe care Romanii îl adorau cu atâta 

onoare, a fost aşă dar originar din Dacia. EL este unul din reprezentanţii 

cei mai iluștri din linia a doua a dinastiei divine».
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Se ocupă de domnia lui Hercule, a lui Apollo=Deus luconi, 

iar pe monedele Dace L(u)cu. 

«Ateibutele sale caracteristice erau : grifonul, simbol al domniei sale pe- 

ste munţii de aur ai Ilyperboreilor, corbul lui Novac (Saturn) şi șoimul 

lui Montu (Uran). 

Din dinastia divină se mai ocupă cu Vulcan care se mai nu- 

miă și Ardalus şi care inventase fluerul, caracteristic al Pelassilor. 

[| urmărește până în tradiţiile poporului germanic și bine înțeles 

și la noi. 

. „Am avut de căpitan 

Pe viteazul de Vâlcan 

Junior de ortoman 

Cu barba, ce'n brâu 0 înoadă. . 

Ca, și în oarecari statui vechi. 

Studiază pe Neptun, Dardan (Dardanus, Draganes) = Drăgan 
din Bărăgan, pe Danaus, şi termină această parte de descriere 
a regilor, acești titani : 

. Puternicii timpului 

Cu stâlpii pământului... 

cu durata împeriului pelasg. 

«In timpurile preistorice, gintea pelasgă avuse 0 extensiune vastă geo- 

grafică, 

«Ea formase totodată şi o mare unitate politică și un imperiu enorm. 

«Reședința principală a acestor regi se află în nordul Dunărei de jos 

pe pământul Daciei vechi. Aceasta, o confirmă tradițiunile geografice ce le 

aflăm la Homer şi Hesiod, şi aceasta rezultă din istoria cea sacră a I- 
giptenilor, Fenicienilor, Assyrienilor şi Perşilor». 

Fineşte în fine, cu o largă parte consacrată limbii pelasge, 

luând-o dela Herodot incoace. 

«Cuvintele numite de autorii romani «barbare» erau aşă dar cuvinte 
de origine latină, însă forma lor eră mai lungă ori mai scurtă ; uneori 
literele erau dislocate, ori se pronunţau cu alte sunete». 

Studiază limba barbară care diferă de limba peregrină. 
Grecii nu erau consideraţi ca barbari, iar limba lor eră peregrină. 
Limba latină barbară = limba priscă.. 

«Cea mai veche limbă latină, ne spune Isidor, a fost numită de unii 
autori şi lingua prisca, adică limba bătrână» 

și dovedeşte că: 
«Limba priscă aşă dar, care se vorbise, după tradiţiunile vechi, în tim-
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purile lui lanus şi Saturn, nu se formase în Italia. Ea a fost limba tri- 

burilor pastorale, arimice și latine, ce se vorbise în timpurile marelui 

imperiu pelasg, și eră astfel identică cu limba barbară veche.» 

Se ocupă bine înțeles de limba Geţilor şi Dacilor: 

«Limba Geţilor eră, după Ovidiu, o limbă barbară, însă o limbă bar- 

bară latină». 

Pentru a dovedi că fondul eră acelaş, aduce între altele și fap- 
tul când o imensă deputaţiune de pilofori și comaţi se prezentă 
împăratului pentru a se supune fără mijlocirea vreunui interpret : 

«Această, scenă din urmă se ilustrează în mod și mai clar prin urmă- 

torul pasagiu din istoria lui Dio Cassiu. După terminarea primului răsboiu, 

scrie dânsul, Traian trimise pe câţivă reprezentanţi ai Dacilor la senat ca 

să confirme pacea. Ambasadorii lui Decebal furi întroduşi în senat, unde 

după ce depuseră armele, împreunară mânile după modul captivilor, ros- 
tiră oarecari cuvinte, precum și rugarea ce o făceau, apoi consimţiră - la 

pace şi îşi ridicară armele de jos. 

Şi senatul înţelese cuvântarea lor. 
Studiază limba sarmată și pe cea barbară macedonică. 
Când, la 196 a. C., Romanii învinse pe Filip pe poetica vale a 

Vodenei, se celebrară cu mare solemnitate jocurile isthmice, unde 
se adunară mulţime din toate ținuturile. In fața proconsulului Titu 
Quintu Flaminiu, heroldul făcu cunoscut că senatul roman or- 

donă să fie liberi, scutiţi de dări și să trăească după legile lor: 

«Auzind vocea heroldului, o bucurie extraordinară cuprinse întreagă 

mulțimea. Ei nu puteau crede dacă au înțeles bine cele ce li se spunean 

Şi se priviau unii pe alții cu mirare, ca și cum toate acestea ar îi nu- 

mai iluziunile unui vis deşert». 

Ei înțelegeau deci limba latină, căci a lor nu eră îndepărtată. 
Faptul e foarte important şi iată de ce Densuşianu spune : 

«In cercetarea originii unei limbi, precum și în aprecierea elementelor 

şi a formelor sale, nu se poate procedă decât în mod istoric ; ori cealtă 
sistemă, fiind lipsită de fundament, nu poate duce la adevăr». 

Dar acelaș lucru se petrece la cucerirea Iberiei și țerilor ger- 
manice. Peste tot se constată că Romanii se puteau înțelege cu c- 
roicii învinși cari erau Armâni. | 

Urmează un adevărat dicţionar al limbii pelasgice, voiu cită: 

«Diferite cuvinte şi forme, ce ne-au rămas din limba veche barbară, 
cum sunt Anzurus, înger , Apssorhus, apşoară ; Arius, râu ; Asarath, sărat ; 

"Baba şi Ababa, Babă ; Baku, taur; Brathu, brad ; Celeres, călăraşi ; Ce- 
rus, cer; Cople, coaptă ; Domnus şi Domna; Daspletis, despletit ; De-



CXII MONUMENTELE PREISTORICE ALE DACIEI 

los, deal ; Dia, zi; Medusa, mătuşă ; Minthe, munte; Mossulos, moş, art. 

moşul ; Mossun pl. Mossuna, moşină, moşie ; Moa(is) moş; Nep (astus) şi 

Nap (astus dies), năpastă ; Noii, noi; Ocolon, ocol; Oer, oier; Oie,piei de 

oaie ; Opas şi Hephaistos, opaiţ şi hopaiţ; Oslasos, ostaș; Rosla, ros- 

teiu ; Ser, fier; Sehkli şeică ; Sphinz, slinți; Sir, soare; Smu, «meu; 

Sparle, spartă ; Sulel şi Sutex, judec şi judeţ; Zaratha, sărată ; Zeranii, 

țăranii, ete., — ne arată că limba veche romană (arimică, rustică), nu cea 

latină, trecuse pesle periodul său de tramsformaţiune încă cu mii şi ca 

sute de ani înainte de era creştină. 

Fineşte cu Cântecele Saliare (Carmina Saliaria), cu descânte- 

cele barbare, cu Cântecul Pratriun arvalium şi cu inscripția 
pelasgă din insula Lemnos, pe care el primul o desleagă. 

Se ocupă cu cele două dialecte pelasge, latin şi arimic și cu 
coruperea dialectului latin și arimic în Italia. 

Adaog că numai cel ce va ceti amănunțit această carte va ve- 
deă uimit profunzimea acestei scrieri și comorile necrezute de 
știință și judecată ce sunt adunate acolo. 

Mintea românească, dupăpărerea mea, nu sa ridicat încă maisus. 
Opera în sine e de o valoare ştiinţifică și naţională extraordi- 

nar de mare pentru noi! 

Şi acum când, foarte pe scurt de sigur, dar în fine ne putem da 
seama de vieața și opera lui Densușianu, acum când Dacia preis- 
torică, graţie lui, va căpătă dreptul de cetățenie, în comoara fap- 
telor adunate de munca specialiştilor, în ce privește trecutul o- 
menirii, să ne întrebăm care este și datoria noastră? 

O datorie de recunoștință mai întâiu către acest martir al nea- 
mului. Am propus academiei care a lipsit la îmmormântarea lui 
că ar face bine, cu ocaziunea îndeplinirei anului dela pierderea 
lui, să meargă în corpore la mormântul lui Densușianu sau să-i 
depună o coroană, prin o delegaţiune. Prin ea, ziceam că, cu 
această ocaziune, românismul, Dacia viitoare, vor aduce prinos 
muncitorului fără seamăn, care a desmormântat din întunerec și 
necunoscut Dacia preistorică. 

Să ne înălțăm astfel inima noastră pentru a întări conștiința 
națiunii în spiritul de datorie și sacrificii chiar, al nouălor gene- 

„raţiuni. 
Academia. română va face aceasta, cu siguranţă, dar mai târ- 

ziu. Așteaptă şi alții, de atâla timp!.. 
Opera lui Densușianu însă nefiiind numai un fruct util nouă, 

o podoabă naţională, deoarece prin el trecem cu deosebire la o 
operă utilă științei, adevărului, omenirii, trebue să o facem cu- 

noscută tuturor, peste hotarul ţerii.
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Academia ar puteă săiea inițiativa. Instituească ea ocomisiune de 
specialiști, care ţinând seama şi de cele ce-i voiu comunică, relativ la 
oarecari complectări, schimbări şi îndreptări, pe cari le-ar fi fă- 
cut însuș autorul dacă trăiă, după cum se constată din notele 
sale, și având în -vedere și restul materialului adunat de el, să 
o traducă în urmă în limba franceză. Se vor comentă şi multe 
din legendele ce invoacă Densuşianu, ceeace pentru noi nu e ne- 
cesar, dar e indispensabil pentru oamenii de ştiinţă străini ; se vor 

da indicaţii mai precise, necesare acestora şi pentru unele loca- 

lităţi sau persoane; se vor adăogă toate elementele nouă, şi sunt 
numeroase, cari Govedesc larg justeţa vederilor lui Densuşianu, 
aflate în ţară și în străinătate de trei ani de zile încoace. 

Se va face astfel o operă demnă de Densuşianu, utilă ţerii noa- 
stre, înălțătoare pentru neamul nostru, utilă ştiinţei. 

Banii cheltuiţi nu vor constitui un sacrificiu, dar ca și cei daţi 
cu toată inima bună și curată, pentru miresmele ce se ard pe 
altare, ei vor seyvi pentru ridicarea cugetelor noastre, pentru 
întărirea în viitor a sufletului nostru, pentru redeşșteptarea ho- 

tărită a conştiinţei naţionale şi pentru făurirea, idealului, de care 
sunt lipsiţi atâţia la noi. 

Finisem de cetit această neîntrecută lucrare, prin luna lui Au- 
gust anul 1911. Capul meu, inima mea erau pline de încântă- 
toarele vedenii ce mi se arătase. Mă înălțasem mai mult în cre- 

dinţele mele; idealul meu şi încrederea neţărmurită ce am în nea- 

mul din care mă cinstesc așă de mult de a face parte, căpătase pu- 
teri nouă. 

Sburam cu imaginaţia mea în acele timpuri de glorie necu- 
noscută, pe cari ni le arată Densuşianu, și a căror urzire şi 

făptuire s'au petrecut în jurul Carpaţilor şi cu deosebire în Bucegi. 
Eram în Castelul Peleș. Ziua aceea eră minunată, din acelea 

cu soare, lumină și căldură. Totul eră împodobit cu flori ce răs- 
pândiau un parium îmbătător. Ferestrele larg deschise spre Vâr- 
ful cu Dor, spre Bucegii cu culmea sfântă a Pelasgilor, ne lăsau 
priveliștea nețărmurită, pe când țintuit de frumuseţea celor ce 
vedeam, cu capul plin de ce cetisem, ascultam o arie îngerească, 
cântată de o trupă de seamă. 

Majestăţile lor Regele și Regina cu aureola de care se bucură 
pe dreptul, îmi apăreau în acel minut și în acel feeric cadru, ca 

un nou Uran și Saturn, ca o modernă Gaea ori Rhea! 
Aceste clipe de atâta farmec, născătoare de atâtea năzuințe în 

viitor, erau în adevăr dumnezeești. 
Văzui gloria măreață a trecutului scoasă din întuneric de Den- 

sușianu, mă gândii la întunericul ce am văzut în copilăria mea şi 
din care am ieșit prin munca sfântă a părinţilor noștri, fie ei bine- 
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cuvântaţi, ca şi prin a acelor voinici ce am văzut murind la Plevna, 

pe când în acel moment Suveranii nostri, cucernici, patrioţi, mun- 

citori şi iubitori de ţară şi neam, ca și cei zeilicați din vechime, 

mai înălțător se arătau privirii mele. 

Trecutu-mi vorbiă, viitoru-mi apăreă luminos, 

Şi atunci am auzit glasul strămoşilor care-mi spuneă hotărit: a- 

veţi încredere în voi, sunteți de neam, dar hotăriţi-vă odată la 

muncă înălțătoare şi cinstită, faceţi. și voi ceea ce a făcut între alții 

și Densușianu. 

Bucureşti, August 1912. Dr. C. [. ISTRATI
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DAC 
PREISTORICA 
  

ERA QUATERNARĂ — PERIODUL PALEOLITIC 3) 

I. PRIMII LOCUITORI Ai DACIEI. 

CIVILISAȚIUNEA PRIMITIVĂ MATERIALĂ ȘI MORALĂ 

ÎN EUROPA. 

Dacia ne, presintă întru tâte o extremă anticitate. 
Studiând timpurile preistorice ale țărilor de la Carpaţi şi'Dunărea de jos 

o lume vechiă dispărută, Iegănul civilisațiunei ante-elene, se înfăţișeză 
înaintea ochilor noștri. 

In apoia populațiunilor cunoscute în anticitatea greco-romană sub nu- 
mele de Geţi și Daci se întinde o lungă serie de mai multe mii de ani, 

1) Epocele preistorice. Periodul acel lung şi lipsit de lumină, care se referă la esis- 
tența genului omenesc pe suprafața globului nostru, începând de la primele urme mate- 
riale de inăustrie ale omului şi până în timpul, când el a ajuns în stare să transmită 
posterității prin scriere faptele mai importante și demne de memoriă, se numesce e poca 
preistorică scii ante-istorică, 

Acestă eră mare preistorică se subdivide din punct de vedere archeologic în urmă- 
târele trei epoce mai mici: 

I. Epoca petrei, care este primul period mare al preistoriei, când omul se afla 
pe un grad de cultură încă cu totul inferior, când el nu cunoscea usul metalelor și î-și 
fabrica instrumentele şi armele sale ofensive și defensive numai din lemn, din petră, din 
6se şi din c6rne de animale. 

Acestă epocă de pttră cu privire la progresul general al industriei omenesci conţine 
în sine două peridde mai mici: 

1. Periodul petrei vechi (archeolitic, paleolitic), numit altmintrelea și al pe: 
trei tăiate sâă cioplite (pierre taillce), și 
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o istorie înmormântată a unor mari evenimente, a căror importanţă a trecut 

u 

departe peste orizontul acestei țări, — istoria unei naţiuni geniale, puternice 

şi glori6se, care cu mult înainte de timpurile troiane, fundase cel dântâiii 

imperii vast al lumei, întemeiase prima unitate de cultură în Europa și 

pusese tot-o dată basele progresului moral și material în Asia de apus şi în 

Africa de nord. 

Dacia, acâstă țeră miraculos dotată de la natură cu tote bunătăţile climei 

şi ale solului, — opera unor timpuri depărtate geologice, a format pe drumul 

cel mare dintre Asia și Europa primul păment bine-cuvântat pentru descă- 

2. Periodul petrii nouă (neolitic) scă al petrei poleite, (pierre polie). 

Primul period, paleolitic, se caracteriseză prin arme şi instrumente de petră, lucrate în- 

tun mod brut şi în o formă cu totul primitivă; er periodul neolitic ne presintă din tote 

punctele de vedere un progres mult mai însemnat, o technică superidră și o varietate 

de forme mult mai abundentă ca în epoca precedentă; armele și instrumentele de pâtră 

şi de os din acest period sunt lucrate cu mai multă îngrijire şi ele de regulă sunt poleite. 

Din punct de vedere cronologic periodul paleolitic corespunde cu era quaternară a 

geologilor, şi cu acea parte din epoca terțiară, în ale cărei deposite noi aflăm obiecte 

de pstră presupuse a fi tăiate de o fiinţă inteligentă (pierre €clatse). 

Er începutul periodului neolitic corespunde cu disparițiunea cerbului tarand din păr- 

ţile centrale și occidentale ale Europei. | 

După epoca de petră urmeză în țările vechei Dacie, epoca intermediară de 

aramă. 

Ea se caracterizeză prin instrumente și arme fabricate din aramă pură. Cele mai multe 

din aceste artefacte de aramă aă forma instrumentelor de petră..(A se vede Pulszky, 

Die Kupferzeit in Ungarn. Budapest, 1884. — Corvespondenzblatt d. deutschen Gesell- 

schaft fir Anthropologie. Jahrgang, 1894 p. 128). 

Er după epoca de aramă succedeză în țările Daciei, periodul preistoric al bron- 

zului, când acestă composiţiune metalică (de aramă şi staniu) a fost întrebuințată pentru 

fabricarea a tot felul de arme şi instrumente ascuțite. 

Urmeză, în fine, epoca ferului, în care acest metal a ocupat locul bronzului, 

pentru fabricarea de arme, de securi, cuțite, etc. lasă epoca ferului se consideră ca an- 

te-istorică numai în ce privesce începutul întrebuințări acestui metal. 

Transiţiunea din epoca de petră în epoca metalelor, s'a operat însă numai în mod 

progresiv şi forte lent. 

Omenii ati continuat a se folosi și mai departe cu arme și instrumente de petră în 

tâtă epoca bronzului şi chiar în etatea ferului, 

Celebrul naturalist frances G, de Mortiliet ($ 1898) a împărţit epoca palcolitică, din 

punct de vedere archeologic, în următârele peridde, ce se caracterizeză, în general, prin 

anumite tipuri de instrumente de pstră, cu deosebire de silex, 

Acestă subdivisiune a epocei paleolitice este următorea: 

1, Epoca Chelleenă, care represintă quaternarul inferior, şi care, din punct de 

vedere paleontologie, se caracterizeză prin osemintele marelui urs de caverne şi ale ele-
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lecarea, și desvoltarea vieței morale și industriale, a națiunilor migrătâre. 
Dacia, în istoria acestor timpuri întunecate, apare ca prima metropolă geo- 
grafică, ce a fost destinată prin posițiunea sa particulară, prin abundanțţia 
populațiunii și prin diversitatea avuțţiilor sale, a-și estinde în epoca preisto- 
rică influența sa etnică și culturală, de o parte spre sud, în peninsula Balca- 
nică și până dincolo de marea Egeă, de altă parte spre apus, pe calea cea 
mare și lungă de comunicațiune a Dunărei. 

Acţiunea civilisatâre, ce a esercitato populațiunea preistorică ante-dacă 
de la Carpaţi și Dunărea de jos, asupra lumei ante-elene, a fost mult mat 
mare de cum ne putem închipui astă-di pe basa fvagmentelor de monu- 
mente şi a tradițiunilor istorice și poporale, ce le avem din acestă epocă 
extrem de depărtată. 

In acestă privinţă noi ne aflăm numai în aurora sciinței preistorice. 

fantului antic, Tipul caracteristic al instrumentelor de silex din acestă epocă este așa 
numitul «coup de poing»> având o formă mai mult ori mai puțin migdaloidă, un capet mai 

ascuțit și altul mai rotundit, 

2. Epoca Musteriană, care represintă quaternarul de mijloc şi corespunde epocei 
mamutului. Instrumentele de pâtră din acest period, ne presintă două forme tipice: una 

din aceste forme este o simplă continuare a tipului caracteristic din epoca precedentă, 

«coup de poing» având un cap&t ascuţit, €r la cel-Valt cu o basă plană brută, spre a 

servi de muche. Tipul al doilea Musterian se caracterizeză prin instrumentele destinate 
a servi în acest period ca rădători de lemne și de piei (racloirs), 

3. Epoca Solutreană, care a fost numai de o scurtă durată, și cu un caracter mai 
mult local. Ea coincide cu finele epocei mamututui și inceputul epocei cerbului tarand. 

Tipul caracteristic al instrumentelor de silex din acestă epocă este în forma foilor de 
dafin ori de salce. 

In fine: 

4. Epoca Magdalenă, sf quaternarul superior, care corespunde cu periodul 

cerbului tarand, și se caracterizeză cu deosebire prin o mare desvoltare a fabricatelor 
din 6se şi din cârne de cerb. 

Aceste patru subdivisjuni archeologice ale erei quaternare, şi-aă primit numele lor după 
celebrele stațiuni paleolitice din Francia: Chelles, Le Moustiers, Solutree și Madeleine. 
(Diferite tipuri archeologice din tâte aceste epoce preistorice a se vede la De Mor- 

tillet, Musce prehistorique, Paris 1883). 

Insă clasificarea archeologică a erei quaternare, aşa după cum a fixat'o G. de Mor- 
tillet, este incă supusă. la unele controverse, și în realitate, ea nici nu corespunde pe 
deplin la tâte faptele și nică nu se pâte aplica la tâte ț&rile Europei. Spre a ne pute 
da semă însă de resultatele archeologiei preistorice este absolut':necesar, să cunâscem 

acestă, clasiflcațiune, care este astădi cea mai adoptată. 
Următârea tabelă ne va pune și mai mult în evidență raporturile, ce există între epo- 

cele preistorice şi claşificațiunea geologică şi paleontologică:
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Petră poleită. Monumente megalitice. 

Cetăți lacustre neolitice. 

| Ep. Magdalenă (Dordogne). 
Instrumente simultane de petră şi os. 

  

Ep. Solutre (Saâne-et-Loire). 

Silexe tăiate în forma foilor de dafin. 
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Inceputurile artei. | 
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Silexe tăiate în formă migdaloidă. 
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Ep. Otta (Portugalia). 

Silexe tăiate cu intențiune. 

      Ep. Thenay şi Puy-Courny (Francia). 

Silexe arse şi tăiate.     
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Rhinoceros Merckii. 
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Elephas meridionalis 

Rhinoceros leptorhinus. 

Mastodon arvernensis 

  

Ridicarea Alpilor, Carpaţilor   Şi a marei catene asiatice.   Dinotherium giganteum       

   



6 PERIODUL PALEOLITIC. 

Incepem aici studiul acestor timpuri primitive și misteri6se — pe o cale 

nouă și forte dificilă — cu privire la primele începuturi ale civilisațiunii în Dacia. 

Prima cestiune, ce ni se presintă aici, este, în care epocă se ivesc în țările 

Daciei cele de ântâiii urme ale esistenţei omenesci ? 

Astădi, mulțămită neobositelor investigațiuni, ce le-ai făcut în timpii din 

urmă cele trei sciințe surori: geologia, paleontologia și archeologia preisto- 

rică, faptul este cert și incontestabil, că omul era reslățit peste o mare parte 

din suprafaţa globului nostru încă în cele de ântâiii timpuri ale erei quater- 

nare 1); că el a fost contemporan aprâpe în tâte țările Europei: în Belgia, în 

Francia, Germania, Austria, Anglia, Italia şi Rusia cu marile și puternicele 

mamifere stinse din epoca diluviului 2); că omul din acestă epocă, nu cu- 

noscea nici usul metalelor și nu avea alte instrumente mai perfecţionate de 

cât din pâtră tăiată în mod brut şi din oseminte de animale prelucrate în 

o formă cu totul primitivă. 

  

Instrumente de silex (tipul Chelles). Francia, — dep. Somme, 

1. faţa, 2. profilul, — 4, faţa, 3. profilul. +/, mărime naturală. — De Mortiilet, Musce 

prehistorique, fig. '37, 37 bis, 38, 38 bis. 

1) Cartailhac, La France prehistorique Paris. 1889 pag. 34. 

2) Durata epocei quaternare. Sciința încă nu a ajuns ca st potă fixa prin o crono- 

ogie cel puțin aproximativă durata epocelor geologice. 

Ca elemente de apreţiare pot servi numai două base. Sci că fenomenele generale geo- 

logice s'aă produs întrun timp relativ scurt şi anume prin o intensitate extremă (re- 

pede) a forţelor active ale naturci, sei că efectele acestor forțe aă căpătat o formă reală 

numai într'un mod gradat și în cursul unui timp forte îndelungat. Doctrina acesta din urmă 

despre o acțiune lentă și regulată a forţelor şi agenţilor fisici prevaleză astădi în sciință.
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Ori, cu alte cuvinte : sciinţa preistorică a stabilit adi pe deplin, că omul 

a trăit şi asistat în Europa la fenomenele, ce aii caracterisat întrega epocă 

quaternară. El a vădut acțiunile 

violente ale naturei în aceste tim- 

puri depărtate, el a fost martor 

ocular, când mase mari de ghețari 

acoperiaă munţii cei înalți, văile și 

o parte chiar din șesurile Europei; 

el a contemplat inundaţiunile di- 

luviului și a asistat la ultima ac- 

țiune orogenică a pământului, când 

diferite catene de munţi se înălțat 

și se prelungiai 1). 

In aceste timpuri depărtate geo- 

logice încep primele pagini ale is- 

toriei omului în Dacia. 

  

Ce e drept, că pînă astă-di, în 
5 — Instrument triangular, de silex 

(tipul Chelles). Francia, dep. Corzăre. 1/, mă- 

-nu Sai aflat osemintele omului rime naturală. Musce prchistorique fig. 59. 

depositele diluviale ale Daciei încă 

quaternar, însă s'a descoperit alte urme importante ale esistenței și activi. 

tății sele, şi cari ne formâză o convingere nestrămutată, că omul a trăit 

In acestă privință, Cartailhac (La France prehistorique, pag. 51) se exprimă 

ast-fel: On est . . . oblige de s'en rapporter aux impressions des naturalistes qui 

sont unanimes pour attribuer un immense laps de temps aux &vânements du 

quaternaire ancien. 

:) O tradiţiune geologică română. In poveștile poporale române ni se presintă forte 

adese-ori o vagă amintire despre accidentele orogenice întemplate pe suprafaţa glo- 

bului nostru în epocele depărtate geologice, când catenele de munți se prelungiai și 

se loviaă unele cu altele. Acest fenomen se caracterizeză în vechile tradiţiuni ale po- 
porului român prin cuvintele: «când se băteai munţii în capete», «unde 
sc băteai munții în capete» (Ispirescu, Legende, 1882, p. 126.—Fun- 

de scu, Basme 1875 p. 35. — Sbiera, Poveşti, 1886 p. 26. —Rete ganul, Povești, 
UI p. 37. — Frâncu, Românii din munţii apuseni, p. 286. — Gazeta Trans, Nr. 71 
din 1886). 

Sciința geologică a constatat astădi, că diferitele catene de munți, ba chiar unul şi 
același munte, nu s'aă format de odată, ci sunt numai opera mai multor sforțări re- 

petite orogenice, aşa că bătaia munţilor în capete ne amintesce ridicările, ciocnirile 
şi svircolirile consecutive ale scârței solide a pământului, întâmplate în epocele geo- 
logice.
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în o parte din țările Daciei, atunci, când miserele sale condițiuni de 

viață, îl făceau să se lupte cu ursul cel gigantic și cu leul cel feroce ?), 

Acâstă tradiţiune, că munţii constitue o formațiune posteridră, pe scârța pământului 

o aflăm exprimată şi în Theogonia lui Hesiod v. 126--129: 

Poia 85 mov npătoy pâv Epeivaro îov EubTi 

Oăpavby ăâragbevă | , 

Teivaro % Oăpea paxpă, Ye prapizvras Bvubhovs 

La poporul român mai există și astădi o tradiţiune forte răspândită, că pă- 

mântul la început a fost plan, fără deluri și fără munți. Acestă tradițiune 

are o formă semi-religidsă. Ea este cântată în colinde și cari atribue ridicarea delurilor 

şi a munţilor S-tului Ion scă lui Moș-Ajun (ambii identici cu Ianus al Romanilor). 

Că Dumnedeiă ca prea-nalt Că-i mai mult, 

El pe mine (lon Sânt-lon) m'o lăsat M'am păzit 

S& măsur pământu, L'am îmbulzit 

Pământu cu umbletu | Făcui deluri, făcui văi, 

Și ceru cu stânjenu... Făcui munţii minunaţi 

Aflai pământ Cu zăpadă 'ncunjurați. 

(Comunicată de Gr. Crăciunaș, Ciubanca, Transilvania). 

Suntem doi îngerași | Ne mirăm ce să-i facem? 

Trimiși de la Dumnedei Atunci grăi Moş-Ajun : 
SE măsurăm pămentul, Munţi înalţi întunecați 

Şi-am găsit pământ mai mult. | Văi adinci, isvâre reci! 
(Com, Bălțați, jud. Râmnicul-Sărat), 

%) Leul de caverne (Felis spelaea) în părțile orientale ale Europei. Diferite res- 

turi fosile ale leului de caverne s'aă aflat în Transilvania în pescerea dela Almaș 

lângă rîul Homorodului în districtul Odorheiului. Er Sir John Lubbock în celebra 

sa operă «L/homme prehistorique, 1876 p. 267, ne spune, că D-rul John Hains a publicat 

în a. 1672 desemuul unui os al leului de caverne aflat în munții Carpaţilor. Alte 

resturi quateruare din acestă specie de leii s'aii aflat în timpul mai noi în pescerea de 

la Poracs în comitatul Zips din Carpaţii de nord ai Ungariei, (Nyâry, Az Aggteleki 

barlang. 6. 71). 

Er museul de istorie naturală din Viena, posedă scheletul cel mai complet al acestui 

puternic animal răpitor, şi care a fost aflat în pescerea Sloup din Moravia, aşa că 

zona sa geografică în regiunile nstre se întindea până în ținuturile din nordul Carpaţilor. 

Leul de caverne a trăit în părţile orientale ale Europei până târdiii în timpurile 

istorice. Herodot, părintele istoriei grecesci (VII. c. 125. 126) ne relateză curi6sa în- 

tâmplare, cum pe la a. 482 a. Chr. când Xerxe, fiul lui Dariă Hystaspe, trecea prin 

Tracia şi Macedonia cu formidabila sa oştire, ca s€ supună Grecia, mai multe cârduri 

de lei, coborându-se din munți, se aruncară nâptea asupra cămilelor, ce transportaă ba- 

bagajele trupei, lăsând însă neatinși pe 6meni şi pe cele-lalte animale de.transport, 

Zona geografică a leilor din peninsula Balcanică era în timpul acesta, după cum ne spune 

Herodot, între rîul Nestus astădi Kara-Su din Tracia și între Achelou, astădi Aspropo-
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pentru stăpânirea cavernelor; când el, pentru îmbunătățirea sorții sale 
materiale, era silit s& persecute calul cel sălbatic, să prindă boul cel 

tamos din Acarnania, adică în munţii Rodopului șiai Pindului, şi Herodot a- 
daoge tot-o-dată, că numai în aceste ţinuturi se nasc lei în Europa. 

Diferite tradiţiuni despre leul european mai există și astădi în vechia nâstră 
poesiă poporală eroică. 

Ast-fel în colindele române, unul din genurile cele mei antice ale poesiei n6stre po- 
porale, se celebreză şi astădi, în togma ca în timpul lui Evandru, eroismul unui june 

(Hercule) care se luptase cu leul, 

Ducu-mă sus la partă, i Ori pe cine de sub sdre... 
Că s'arată un câne-r&ă, Nu e câne, ce a aflat 

Ci un lei bătrân culcat. Muscă, sfârtecă, omâră 

Marienescu, Colinde, p. 136. 

Luă Miler (= Ler Miler) se ducea De lungă de nouă coți 
Minuni mari că el făcea, Și de lată câtă poți, 

După munte a oilor Şi slugii că i-o aducea 

E! cu leul se'mntâlnia ... Şi în leii că o împroptea 

Şi la luptă se prindea... Așa răgnia de cu jale 
Da Miler din graiă grăia: Erba mare tstă pere 

O voi slugi dragi încreduți, Apa stă m loc și nu mere. 

Aduceţi voi lancea mea, Daul, Colinqi, pag. 42. 

Că 'n mijlocul codrului De mi-a ajuta Dumnedei, 

Este un leii de câne-r&iă, Duce-m'oi, aduce-l'oi.   
Comunicată de Gr. Crăciunaș în Ciubanca, 

Tradiţiunea leului antic ni s'a păstrat și în descântecele poporale: 

Pe miez de cale L'a întâmpinat 

De cărare Leu cu Leica... 

Marian, Descântece, pag. 201, 207. 

Și când o fost Leu cu ledica, 

La mijloc de cale Samca cu samcâica, 

De cărare Samca ?n brațe prinsu-l'o 

Tălnitu-l'o De pământ isbitu-l'o 

Opritu-l'o Carnea morsocatu-i'0 

Lupu cu lup6ica, Singele băutu-i'o   
Ursu cu ursdica, Lupașcu, Medicina Babelor, p. 16, 

In vechia limbă indică simhâ este leul. La poporul roman samca este numele dat în 
timpurile preistorice leopardului. 

De asemenea se face amintire în cântecele nâstre eroice despre leii, ce aii existat o- 
dată în ţinuturile Nistrului, cu deosebire în pustietatea Basarabiei de 

jos, care în epoca romană se numia deşertul Geţilor. Așa în balada «Român Gruie 

Grozovanul» :
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furios 1) şi să se măsure cu mamutul şi cu atâtea alte animale puternice și 

feroce, fără alte arme de cât acelea, pe cati le-a putut afla în inteligența sa. 

Sus pe câmpul Nistrului, Unde fat smedicele 

Sub pslele ceriului Și s'adun zErndicele, 

La c6da Ialpăului, Şi s'adap ledicele,. 
Alexandri, Poesit pop. 77. 

Er în «Blestemul mamei»: 

«Sugi măicuţă sugi, | «Câinii Nistrului 
«Sugi să nu mai plângi | «Ş'ai pustiului 

<Sugete-ar câinii, | «Şerpii Leşiei 

«Câinii şi şerpii, Ş'ai Şovedrici! 

«Şi balaurii, | Teodorescu, Poesii populare, p. 446. 

In o colindă: 

Eșit'a la vânătâre Sub cel măr mare înflorit 

La venat peste Bărlad.. Zări leul d'aromit. | 
| Când fu sorele 'n de-scră.. N. Simionescu, com, CiGra-Radu-Vodă, jud. Brăila. 

1) Acest boii primitiv, (bos primigenius) contemporan al omului quaternar avea 

o talie gigantică aprope de două ori mai mare ca boul nostru domestic. şi făcea parle 

din rasa sură de vite, care trăesce astădi în Ţările românesci, Transilvania, Ungaria, 

Stiria şi Rusia. Rasa boilor săibatici aă trăit în părţile n6stre până în timpurile 

istorice. 

Herodot, ne relateză următârele: Se află în părţile acestea ale Macedoniei (adecă 

în Rhodop şi în Pind) fârte mulți lei și boi sălbatici (Bâss pro). Cârnele acestor boi 

sunt de o mărime uriașă și ele se importeză în Grecia ca un articul de comerciă | 

(|. VII. 126). 

Acest boă sălbatic, despre care ne vorbesce Herodot, se vede representat cu deosc- 

bită frumuseță și vigedre naturală pe vasele de aur descoperite la Vaphio lângă Sparta 

şi pe picturile murale din Tirynt din timpul dinastiilor pelasge ale Peloponesului (Bul- 

letin de Correspondance hâilenique, An. XV (1892) pl. XV. — Revue enciclopâdique, 

1891, p. 250). 
Genialul Cesar, care în interesul vastelor sale planuri pentru extensiunca domina- 

țiunei romane, studiase cel d'ântâiă, din punct de vedere militar, ținuturile din nordul 

Dunărei, ne comunică în Comentariile sale următârele: «Mai există în Germania, dice 

dînsul, o altă specie de boi (sălbatici), cari se numesc Uri. Acești boi (urii), sunt cu 

puțin mai mici de cât elefanții, însă după formă, după coldre și tip ei semEnă cu taurii. 

Puterea lor este mare și mare este și velocitatea lor. Ei nu cruță nici pe om, nici fE- 

rele sălbatice, pe cari le-ai văgut odată. Omenii, ca să-i potă prinde sapă nisce gropi în 

pământ după un anumit sistem, și apoi tot în aceste gropi i şi ucid». (B. G. VI. 28). 

De asemenea scrie Isidor, episcopul din Sevilla (+ 636): cUrii suat o specie de boi 

sălbatici (uri, agrestes boves) din Germania, având nisce cârne enorme şi cari se 

întrebuinţeză spre a se face din ele pahare de bEut pentru mesele regale, capacitatea 

lor internă fiind fârte mare (Etym. XIL. 1. 34.) — Geţii, după cum scim, întrebuințată
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Probele materiale în acâstă privință ni le oferă resturile industriei primi- 

tive a omului din acestă epocă. 

„de asemanea cârnele de boi ca pahare pentru băut vin. (Diodori Siculi. lib. 
XXX, c, 12.) 

Er naturalistul Pliniu (VUL. 15) ne transmite următârea notiță despre fauna 

Sciţiei şi Germaniei: «Sciţia, dice dinsul, produce forte puţine animale şi acesta, 

din causă, că aici lipsesc tufişurile. Tot asemenea, puţine animale se află şi în Germania, 

țeră, care este vecină cu Sciţia. Insă în Germania sunt importante speciile de boi săl- 

batici (boum ferorum genera), anume bisonii (bisontes) cu come, şi urii (uri) 
dotați cu o forță şi cu o velocitate extra-ordinară şi pe cari poporul ignorant i nu- 

mosce bivoli sălbatici (bubali). 

După cum scim Germania mare stii Germania «barbară» a autorilor latini era 

vecină cu Dacia. Mai mult, pădurea Hercinică a lui Cesar și Germania 

ctnografică a lui Tacit, se estindeai și peste Carpaţii de nord ai Ungariei şi 

Transilvaniei, Ast-fel, că aria geografică a urilor şi bisonilor din epoca romană cuprindea 

regiunile muntose nu numai ale Germaniei, dar şi ale Daciei. 

O probă despre acesta avem în istoria resbelului Dacic. 

Suidas (v. Kztoy) scrie: Joe mai are şi numele Casius (după muntele Casius) și 

dinsului i dedică Traian nisce cupe de argint și un corn de boi, deo mărime 
extraordinară, poleit cu aur, drept dar (pârgă) a primelor sale învingeri asupra 

Geţilor. Pe aceste daruri se afla scrisă următârea epigramă compusă de Adrian; 

Lui Joe Casiu dedică aceste daruri Traian, din n€mul lui Enea, împăratul Gme- 

nilor împăratului ceresc.> 

Er Sebast. Munsterus (Cosmographite univ. Basiliae 1550 p. 920) scrie: In sylvis 
(Transsyluanie) iubati boves et uri ac sylvestres etiam e qui, utrisque co- 
rum mira pesrnicitas: at equis iuba sunt ad terram usque dimissa. 

Boul urus, al autorilor latini era, după părerile unanime ale naturaliştilor de astădi, unul 
şi același cu boul primitiv scă diluvial (bos primigenius). 

In monumentele cele mai vechi ale literaturei nâstre poporale, anume în colinde şi 
balade, boul primitiv (bos primigenius, bos urus) apare sub numirea de boul sur. 

Vine marea cât de mare, Cu molifti alăturați 
Da de mare margini n'are ... | Notă-şi nstă și boi sur. 
Aduce-şi bradi încetinați Mândrescu Liter. pop. zr2. 

Împungu-se Dâmne împung Pân' cununa s6relui, 
Impungu-se doi boi-suri | Daul, Colindi p. qr. 

Aci epitetul de «sur» este un archaism românesc din aceiaşi trupină cu urus al Cel- 
ților și cu înțelesul de sElbatic seă de munte, 

Insemnele vechi ale Moldovei conțin figura unui cap de urus (bo-ur), dar nici de cum 
a bisonului cu comă. (A se vede şi Boliac, Buciumul, An. I, 1862, p. 132.) 

Cervus megaceros în tradiţianile române. — Intre diferitele specii ale faunei qua- 
ternare, cară împopulaii în mare parte câmpiile și munţii Daciei în acestă epocă, era şi
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Pe teritoriul orașului Miscolţi, situat la pâlele Carpaţilor de nord, în 

părţile de sus ale Tisei, în comitatul Borsod, de asemenea şi pe teritoriul 

României de astă-di în județul Vlașca, saii descoperit arme seu instru- 

mente tăiate de silex (cremene) zepresentând două tipuri paleolitice — 

așa numitul cervus megaceros, Acest cerb ante-diluvian, cel mai magnific animal al faunei 

dispărute, a trăit în Europa şi cu deosebire în Irlandia până în seculul al XII-lea al erci n6s- 

tre. Cârnele arcuate și falnice, ce-i decoraă capul, eraă gigantice și-i da un aspect imposant. 

El este amintit în Iliada şiîn Odysea lui Homer. Ulise vâneză în insula cea lată 

a nimfei Circe, un cerb mare cu cârne înalte, un monstru gigantic dixepwy 

Zhupov ptţay; de:vbv mihopoy; păya 9ngptov (Odys. X. 158 seqq. — Cf. Iliad XVI 158). 

Diferite tradițiuni despre cervus megaceros, s'aii conservat până astădi, în vechile mo- 

numente ale literaturei nâstre poporală. Ast-fel, în colindele semi-religiose ale poporului 

român, se face adese-ori amintire de un cerb nobil şi falnic numit cerbul su r, cerbul 

runcului, fera câmpului şi a pămentului, care, după frumuseța, mărimea și calitățile, ce 

i-se atribue, nu pote să fie altul, de cât cerbul cel mai maiestos, ce a esistat vre-o-dată 

pe fața pământului, cervus megaceros. 

Ler oi Leo, | Fala bradului 

Cerbul codrului . . . Şi cu fuga lui 

Cerbu mi se 'ngâmfa, | Sborul şoimului 

Cerbu se lăuda, i Şi cu mersul lui 

Că el'și întrece | Fuga calului. 

Cu cârnele lui “Teodorescu, Poesil pop. pag, 65. 

Veiocitatea acestui cerb uriaș fiind fârte mare, venătorii din colindele române se r6gă 

lui Dumnedeii, ca să dea o pl6ie, pământul să se mie, şi cerbul să se înămolscă, ca 

să-l pâtă prinde: 

Dâmne minunate! Pământul se muia. 

Dă un nor de pliie, Cerb se 'nămolia, 

Cerbul s€ se 'nmâie, S'atunci mi-l vâna 

Și ei să-l vânez... Și-a casă-l ducea... 

El cum se ruga | Și 'n corne că-i puse 

Plie că dedea, | Legăn de mătase. 
Ibid, p. 66, 

Acestă tradiţiune română despre modul cum se vâna cerbul cel gigantic ne servesce 

spre a lămuri o împrejurare f6rte curi6să, pe care paleontologii până astădi nu şi-aii pu- 

tut'o esplica. In Ungaria, cele mai multe schelete de cervus megaceros, s'ati aflat în 

straturile ceie lutâse de lângă malurile Tisei. Er în Irlandia, după cum ne spune 

Figuier (La terre avant le deiuge. 1863 pag. 321), scheletele acestui animal antic se gă- 

sesc în depositele mlăștin6se din apropiere de Curragh, şi este de remarcat, dice dinsul, 

că aprâpe tâte aceste schelete se găsesc în aceeași atitudine, cu capul ridicat în sus, gâtul 

întins, cârnele aruncate pe spate, ca şi când animalul sar fi înămotit întrun teren mlăș- 

tinos și ar fi cercat până în ultimul moment al morții sele să pâtă găsi aer de respirat. 

Epitetul de «sur» care se aplică adese-ori la acest cerb antic, se întrebuințeză de re- 

gulă, atât în poveştile, cât și în poesia poporală română, numai pentru animalele gigan-



  
6. 7, 

Instrumente de silex (tipul Chelles), Miscolţi, comit. Bodrog, Ungaria. 
1, mărime lineară. — Archaclogiai Ertesits, Uj foly. XIII, pag. 11 şi 13. 

  

8. — Instrument triangular de silex 9. — Instrument de silex (tipul Chelles), 
(tipul Cheiles). Miscolţi, com. Bodrog, România, Crivedia mare, distr. Vlașca, 
Ungaria. 1/, mărime lincară. Archaeo- Mărimea reală 7 cm. lung, 5 cm. lăţ. 
logiaiErtesită. Uj foly. XUII. p. 15. Museul de anticităţi, Bucvresci 1),
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Chelles sei Saint-Acheul din Francia, — și cari instrumente sunt caracte- 

pistice ale epocei quaternare interglaciare 1), 

Insă afară de aceste vestigii positive ale esistenței şi locuinței omului 

quaternar în țările Daciei 2) mai esistă şi motive puternice etnologice, motive 

basate pe estensiunea geografică a omului european din acestă epocă, și 

cari se resumă prin cuvintele, că omul în timpurile quaternari, periodul in- 

terglaciar, era aclimatisat în t6tă Europa. 

tice şi năsdrăvane, așa d. e. boul sur, taurul sur, vulturul sur s6ă sur-vultur (Teodo- 

rescu, Poesii, p. 68. — Marienescu, Colinde, p. 26. — Marian, Înmormenta- 

rea la români, p. 217. — Şăineanu, Basme, p. 375, 388). Acest calificativ aparține 

limbei romane archaice și este nu numai sinonim, dar identic cu celticul u rus, adău- 

gându-i-se la început aspiraţiunea pelasgă s. Aşa. Servius (în Virg. Georg. IL. 374) uri 

md my ăpâv s. e. a montibus. Din punct de vedere al înțelesului, așa dar, c erbul 

sur nu esprimă alt-ceva de cât: cerbul co drului, runcului, muscelului. 

1) Studiând colecţiunile preistorice ale Museului de anticități din Bucu- 

resci, am observat sub Nr. 66 un instrument de silex tăiat cu tipul caracteristic Chelles, 

depus la un loc cu mai multe aschii de cremene, indicate în dulap, sub numirea gene- 

rală: Periodul de pâtră, judeţul Vlașca. Am fotografiat acest prețios specimen pentru ar- 

cheologia quaternară, şi-l reproducem aci pentru prima dră. In ce privesce proveniența 

acestui instrument quaternar de cremene, adresându-ne d-lui Director al Museului, G r. 

G. Tocilescu, am primit de la D-sa următârea informaţiune: «Silexul fotografiat, a 

fost găsit 'într'o localitate din jud. Vlașca, în malul Nejlovului lângă Crivedia mare, în 

punctul numit Cetatea Fetei» 

Mărimea instrumeutelor de silex, tipul Chelles, este în general forte variată. Ast-fel 

Mortillet în Musce prehistorique sub fig. 35, 44 şi 56 ne înfățișeză unele specimene de 

silexe tăiate din acestă epocă cu dimensiuni numai de câte 4 cm. 8 mm., 5 cm, 6 cm. 2 

mm. în lungime, adecă mult mai mici de cum e silexul tăiat (fig. 9) din România. — Er 

Cartailhac (La France prehistorique pag. 50), scrie, că a vădut silexe tăiate, tipul Chelles, 

unele atât de voluminâse și altele din contră, atât de minime, în cât a trebuit st se 

întrebe, dacă mâna omului le putea întrebuința cu succes, 

Aceste silexe quaternare, caracterisate ca tipul Chelles, se găsesc nu numai în alu- 

viuni, dar și pe suprafața pământului și anume pe posițiuni mai ridicate, mestecate cu 

diferite alte resturi ale tuturor epocelor. (Zaborowsky, L homme prehistorique, p. 49. 

Mais ce n'est pas seulement dans les alluvions anciennes . . . mais encore ă ciel ouvert 

sur les plateaux, dans les endroits mâmes ou lhomme s'en est servi, qu'on a decouvert 

des haches du type du Saint-Acheul.) 

> Alte diferite elemente archeologice și paleontogicecu privire 

Ja coesistența omului în țările Daciei, cu marile mamifere din epoca quaternară, sunt 

amintite și apreciate în: Archiv d. Vereines f. siebenbirg. Landeskunde N. F. XIII. 

411—414, — (ooss, Chronik. der archacologischen Funde Siebenbiirgens. pag. 10—55. 

Frţekezâsek a târt. tud, kărebâl, XII. nr. 8, p. 52—53. — Ortvay, A Pozsony vâros 

tărtenete, 1. 18. — Ortvay, Temesmegye €s Temesvârvâros târtenete. Oskor. p. 44 

seqg. — Pulszky, Lubbock. A târt. ellăti idsk. II. pag. XV. — Br. Nyâry, Az Aggtelcki
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Nu putem, așa dar, din nică un punct de vedere, nici paleontologic, nici 
chiar archeologic, ca să limităm zona geografică a omului din epoca quater- 
nară la polele de nord-vest ale Carpaţilor, şi să separăm din punct de ve- 
dere antropologic țările Daciei de Europa centrală şi apusană 2). 

barlang. pag. 86. 138. 140. — Archacologiai Ertesită, Uj foly. XIII. 19. — Much, ĂI- 
teste Besiedlung der Lânder d. âsterr. Monarchie, p. 44—45.—Erdâlyi Muzeumegylet 
€vkinyvei, |. (1874) p. 117. 158.—I1V. p. 131. 135.-V. p. 125. 154. 158.—VI, 8. 198.— 
VII. 150—160. 

Fără îndoială, — dice distinsul archeolog al Transilvanici Dr. Ant. Koch — omul 
preistoric, a trăit în epoca mamutului pe pământul Transilvaniei.» Erdâlyi Muzenm- 
egylet 6vkânyvei, Uj toly. I. 1884. p. 146. 

Er decedatul C. Goos s, un-alt erudit archeolog și istoric din Transilvania se esprimă 
ast-fel: «Es unterliegt keinem Zweifel mehr dass bereits zur Zeit des Diluviums der 
West- und Nordrand der mittleren Donaugegenden, ja wohl auch Siebenbi rgen 
vom Menschen bewohnt war.» (60055, Skizzen zer vorrămischen Culturgesehichte 
der mittleren Donaugegenden. Archiv d. Vereines f. siebenb. Ldkde, N. F. XIII p. 409.) 

In ce privesce România, Cesar Boliac, pe basa cercetărilor sale archeologice pre- 
istorice, se esprimă ast-fel: ai fost și în Dacia epoca petrei lustruite și epoca 
petrei numai cioplite, că s'a atins pe ici colea epoca bronzului și că ceea 
ce n'ar pute dice pote altă eră, după cunoscinţele preistorice, ce le avem până astădi «o 
epocă de aramă roșie nativă». Autorul constată, tot odată, că între obiectele 
găsite de dânsul numai de vre-o patru cinci ani încâce sunt 250 silexuri şi obiecte de 
alte petre, între cari un topor de petro-silex cu totul primitiv, din epoca 
petrei brute. (Tromp. Carpaţ. An. 1872 No. 1010. Cf. ibid. An. 1870. No. 846.) 

Cu privire la ţările Austriei a se vede: Szombathy, Pemerkungen iiber den gege- 
wârtigen Stand der prăhistorischen Forschung in Oesterreich. (Correspondenz-Blatt d. 
deutschen Gesellschaft fir Anthropologie XXV (1894) Jahrgg p. 97. Cf. M. Kriz Uber 
die Gleichzeitigkeit das Menschen mit dem Mamuthe în Măhren. lbid. p. 139—144., — 
Idem in «L'Anthropologie». T. X (1889) p. 257—280, 

1) Marea internă în ț&rile Daciei în ultimele timpuri geologice, Când noi constatăm 
aici din punct de vedere paleontologie și archeologic esistența genului uman în țrile 
Daciei încă în epoca quaternară, prin acesta, nu voim să susţinem, că într'adevăr tote 
regiunile acestei țări, ast- fel după cum ni se presintă astădi, aă putut fi locuite de om 
în acestă epocă depărtată. 

Fisionomia țărilor Daciei nu a fost tot-de-una aceeași, după cum ni se presintă în e- 
poca istorică, 

Cu deosebire, o parte însemnată din şesurile cele întinse şi aședate ale Ungariei, se 
afla chiar până la începutul epacei neolitice acoperite cu mase mari de apă dulce, cari 
apoi încet încet, în curs de mai multe mii de ani, s'aă retras pe la cataractele Dunărei 

şi pâte chiar prin comunicaţiuni suterane. Chiar şi astădi un district însemnat din partea 
de nord-ost a Ungariei pârtă numele de Maramure ş, adecă mare mbrtă. (Mori- 
marusam, hocest mortuum mare numiaă Cimbrii oceanul septentrional. Plinii, H. 
N. 1V. 27. 4). De altă parte, documentele istorice ale Ungariei din evul de mijloc, fac
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Insă, care era posiţiunea în natură, moravurile și condițiunile de viață 

ale raselor umane paleolitice din Europa? 

Aici ni se presintă una din cele mai importante şi tot odată mai com- 

plicate cestiuni ale etnologiei primitive europene. 

adese-ori amintire de diferite mlăștini, lacuri şi bălți în .basinul Tiso-danubian și cari în 

aceste timpuri purtai numele de Mortua, Mortva şi Mortua magna, adecă 

apa mortă. 

Chiar şi numele de Mureș, ce-l pârtă riul principal al Transilvaniei, și care apare în 

documentele istorice medievale sub forma de Morisius (Cod. Arpadianus, XVIII 62. 

1291), Marusius (Kemeny, Nititia, II. 41), Morusius (Schuller, Archiv, I. p. 680), ne 

pune în evidenţă, că într'o vechime f6rte depărtată, basinul acestui rîă constituia numai 

o apă mârtă (Marusa). 

De altă parte, mai esistă chiar şi astădi o tradițiune vechiă şi forte răspândită, că şe- 

surile 'Țărei-românesci, ale Ungariei şi văile Transilvaniei, aik fost o-dată acoperite de o 

mare internă. 

Ast-fel, Cronica lui George Bran covici, scrisă pe la anii 1688 — 1690, conţine 

următârea tradițiune despre marea din țările Daciei. 

«Acest Pombie (Pompeii cel mare) a tăiat boazul la Bizantiea de ai intrat marea 

negră în marea albă, și dic să firămas uscat, ţera Moldovei, ţera Mun- 

tenescă şi ţera Ardelu lui» (Ar. Densușianu, Revista critică- literară 1893 p. 367). 

Acestă tradiţiune, că marea negră într'o epocă depărtată nu ar fi avut eșire o aflăm 

esprimată și la peripateticul Strato din Lampsac (4 c. 270 a. Chr.), Marea negră, susține 

dânsul, ar fi fost o-dată cu totul închisă, er strimtorea de la Bizanțiu s'ar fi deschis în 

urma presiunei enorme a maselor de apă, ce le vărsaii rîurile cele mari în Pontul euxin. 

Tot asemenea, s'a întâmplat, dice Strato, şi cu marea mediterană, care în urma unei 

mari acumulări a apelor de rîuri, ar fi frânt bariera de la apus, şi apoi reversându-se 

în marea esternă, s'a scurs și desecat locurile lacustre de mai înainte ale Europei, 

(Strabo, Geogr. 1. 3. 4) 

O altă tradiţiune, în fond identică cu cea din cronica lui Brancovici, ni se comunică 

din judeţul Prahova, comuna Habud: 

Pământul acestei ţări, ne spune acestă tradițiune, mai de mult era acoperit cu apă 

şi nici odată nu se putea scurge, fiind-că la Marea negră era un munte de petră. Turcii 

(Tracii, Troenii?) s'a apucat, ca să taie acel munte, ai săpat 24 de ani şi tot nai putut 

isprăvi, dar a venit un cutremur mare şi a rupt acel munte în două şi îndată apa s'a 

scurs în mare, 

In fine, o tradițiune analogă ni se transmite din Bănat, de către Păr, Sofr. Luiba şi 

Aur. lana (com. Maidan): 

Am audit din bătrâni, că pământul, care 1 locuim not, ar fi fost o mare de apă și nu- 

mai la munţi aă locuit nisce 6meni sElbatici, pre cari i-ai bătut strămoșii noștri 

şi ne-ai aședat pre noi aicea. Impăratul nostru Traian aă slobodit apa de aici la Ba- 

bacaia. (Notăm, că în tradiţunile române şi Hercule apare adese- -ori sub numele de 

Troian D.). Când a fost aici apă, menii umblai cu vranițe (luntriţe) și corăbii. Se dice, 

că «Cula» de la Verseţ ar fi fost făcută de pe vremile acelea. De acolo se vedea la o 
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Resultatele sciințifice, ce ni le ofer numerosele cercetări paleontogice, 
făcute pină astădi în terenele geologice ale epocei quaternare ne presintă, 
în Europa, două rase umane principale, însă ambele aceste rase pe 
grade diferite ale desvoltării fisice şi intelectuale. 

Una din aceste două rase fosile este representată prin o porțiune de 
cranii exhumat la Cannstadt lângă Stuttgart, în a. 1700, studiat în a- 
1835; — de asemenea şi prin un alt specimen important, prin craniul afiat 
în pescerea de la Neanderthal lângă Diisseldorf în a. 1856. 

Ambele aceste fosile umane 

ne înfățișeză, din punct de ve- 

dere antropologic, aceleași ca- 

ractere etnice, şi ele figureză 

în sciința de astădi, sub numele 
în general adoptat de rasa de 

Neanderthal, și care este con- 

siderată ca rasa umană euro- 

peană din epoca mamutului. A- 

  

cestă rasă primitivă, umană, ni 10. — Craniul de Neanderthal, vădut din faţă, 
se presintă, în general, cu carac- după Bertrand, La Gaule, p. 72, 

tere dolicho-platy-cephale sii cu capul lungăreț și deprimat, fruntea îngustă 

și oblică (aruncată înapoi), şi 

cu arcurile sprâncenelor e- 

norm de desvoltate. Omenii 

de Neanderthalseii Cannstadt, 

aveaii o statură mai mult 

mică de cât înaltă; ei eraii ro- 

buști și îndesaţi, cu mem- 

brele scurte și musculâse, 

  

11, — Craniul de Neanderthal, profil, însă în urma constituțiunei 

după Bertrand, La Gaule, pag. 70. lor osteologice, după părerile 

antropologilor de astădi, ei nu erati în stare de a se ține în posițiune ver- 

ticală, ci eraii de jumătate plecați spre genunchi întogma ca antropoidii 1). 

culă de peste Dunăre și la alta de peste Mureș; când venia vre-o luntre duşmană, se 
făcea în verful culei o lumină mare, ca să scie cei-lalți frați, că aă venit dușmanii în ţeră.» 

Mai notăm aici, că în Ungaria, încă esistă o tradițiune poporală, că șesurilv acelei ţări 
aă fost odată acoperite de apă, care mai târdiă s'a scurs prin pasul de la Porţile-de-fer. 
Extekezâsek a târt. tudom. kărebăl. XII, VIII. sz, p. 59. 

1) Cartailhac, La France prehistorique. pag. 328. -— Fraipont, Les cavernes et lcurs 
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«Din ori-ce punct de vedere, vom examina craniul acesta de Neander- 

thal — dice naturalistul engles prof. Huxley — el ne presintă întru tote ca- 

racterele maimuţei, și este întru adevăr craniul uman cel mai pitecoid, ce 

s'a descoperit până astădi> 1). 

Tot la acestă speciă primitivă umană din epoca mamutului mai aparțin 

și osemintele fosile descoperite în a. 1866 în pescerea de la Spy în Belgia. 

Scheletele exhumate la Spy sunt incontestabil din epoca mamutului și 

ele ne presintă aceleași particularități anatomice și osteologice întocmai ca 

și craniele de la Cannstadt și Neanderthal. Mai mult, craniul de la Spy exa- 

gerâză încă unele caractere fisice ale omului fosil de Neanderthal 2). 

Peste tot, tipul de la Spy, din punctul de vedere al desvoltării organice, 

29 
ne înfățișză pe omul european din epoca mamutului, în cele mai infime 

condițiuni fisice și intelectuale. 

La acești locuitori primitivă ai Europei, se rapârtă următârele cuvinte ale 

lui Lucrețiu: 

Atunci (în primele timpuri ale istoriei omenimei) genul uman era mult mai 

dur, de cum trebuia să fie. In cursul mai multor mii de ani ale revoluțiunii 

s6relui pe cer, ei duseră peste tot locul o vicță ca animalele s&ibatice. Ei 

nu sciat să facă us de foc, nică să se folosâscă de pei, ori să-și acopere 

corpul cu blăni de ficre sălbatice, ci locuiaă prin păduri, prin găurile mun- 

ţilor şi prin codrii cei mari, ascundendu-și pe sub mărăcini şi tufe, mem- 

prele lor cele murdare, atunci când erai siliți să se apere și scutescă de in- 

temperiile vântului și ale ploii. EX nu eraii capabili să cugete la lucrările de 

interes comun, şi nu sciau, nici să stabilescă între ei 6re-cari moravuri, nici 

să se folosescă de legi, ci fie-care punea mâna pe prada, pe care i-o scotea 

înainte norocul, şi apoi fugea cu ea, conduși de instinctul propriii, că fie- 

care să îngrijescă de sine și să trăiescă pentru, sine a - 

Aceeași tradițiune preistorică. păstrată la vechiul popor latin, neo co- 

munică Virgil £). | | 

O-dată, dice dânsul, locuiau în pădurile acestea, o rasă de 6meni născuți 

habitants (1896), pag. 69.— Bertrand, La Gaule avant les Gaulois. pag. 70. — De Mor- 

tillet, Muse prehistorique. Pl. XXX. 

1) Huxley, Man's place in nature, pag. 156, apud Lubhbocă, L/homme prehistorique. 

Paris, 1876. pag. 308. 

2) Cartailhac, La France pr6historique, pag. 87. 329. — Fraipont, Les cavernes, 

p: g. 70. 

3) Imeretii De ret. nat. lib. V, 923 seqqg. 

4) Aencid. lib. VIIL. v. 314, 
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din trunchiurile cele dure ale stejarilor (Faunii). Ei nu aveai nici mora- 
vuri nici religiune. Ei nu sciaă nici să prindă boii în jug, nici să adune 
avere pentru trebuințele vieței, nici să cruțe ceea ce ati câștigat, ci trăiaii 
în mod sălbatic numai cu ramuri și cu venatul» 1). 

1) Rasa umană primitivă a Satyrilor în Europa; Asia și Africa. Literatura antică 
grecă și romană, ne-ai transmis o lungă serie de relatări şi tradițiuni etnografice, cu 
privire la o rasă primitivă umană numită a Satyrilor. 

Ast-fel, Hesiod (circa a, 850 a. Chr.) în unul din fragmentele sale ne amintesce de 
un gen de Gmeni făcători de rele, numiţi Satyri, şi cari eraă in capabili de a 
învEţa vre-o lucrare omenescă. 

vai vEvoc odrâuvăy Surbpuv ai ăpingavoențăv. (Frag. XCI). 
Figura acestor Satyri, ni se înfățișeză, în general, ca umană, însă sălbatică și dură, 

părul mistreț, nasul tempit şi aruncat în sus, urechile în partea de deasupra ascuțite, la 
gât cu un fel de noduri, er în partea de jos a spinării, având un smoc de peri lungi, 
(mai mult o esagerare a artiștilor grecesci). Acești Satyri, locuiaă prin păduri şi munți, 
şi sunt înfățișați ca iubitori pasionați (lascivi) de femei. 

Din punct de vedere etnic însă, tipul acestor Satyri în picturile vechi, are mai mult 
un caracter semitic. 

Satyrii, de cari ne vorbesce Hesiod, se mai numiau și Eeimnvoi, sing. Semvăs, cu- 
vent, care în ce privesce etimologia sa este identic cu Silvanus, Românesce si lha= 
pădure. În locurile acestea, — scrie Lucreţiă (De rer. nat. IV. 582 seqq.) — aă locuit 
o-dată, după cum spun vecinii, Satyrii, cari cu sgomotele şi cu jocurile lor turburaiă 
tăcerea cea liniștită a nopții.» 

Acestă rasă umană primitivă a Satyrilor, este amintită şi în vechile descrieri geogra- 
fie ale Asiei, 

«În munţii despre răsărit ai Indiei, scrie Pliniu (EH. N. VII, 2. 17.), în ţinutul numit al 
Catarcludilor, se află și Satyri. Aceşti Satyri, sunt nisce animale fârte stri- 
căci6se, ei umblă şi altrgă atât pe patru cât şi pe două picidre. Faţa lor este ca la 
Gmeni. Insă, din causa agilităței lor, nu se pot prinde de cât numai când sunt bătrâni 
scă bolnavi. Tauron spune, că Coroma ndii sunt un gen de 6meni sălbatici, cari nu 
sciă să vorbescă; espresiunile lor fiind numai nisce urlete oribile. Corpul lor este păros, 

„€i aă ochii albaștrii şi dinţii canini colțaţi.» Acâstă relatare a lui Pliniă. despre rasa 
Satyrică din Asia, se confirmă, putem dice, pe deplin, prin nouele descoperiri ale sciinței 
antropologice. Naturalistul A. de Mortillet, publică în «Revue encyelopedique» din 
a. 1895 pag. 73, sub titlul «Un &tre intermediaire entre l'homme et le 
singe o notiță despre craniul descoperit în insula Java, în a. 1891 de medicul militar 
Eug. Dubois. «Ce crâne — dice A. de Mortillet — est visiblement plus voisin de celui 
de t'homme, que de celui de chimpanze . . . D'aprâs la voussure du crâne, d'aprăs la 
forme fuyante du front et la procminence des arcs sourcilliers, ce fossile ne devait pas 
Etre beaucoup plus bas dans Pechelle animale, que l'homme paltolithique europeen dont 
les ossements ont ct€ retrouves â Neanderthal et â Spy.» 

În fine, geograful roman Pomponii Mela (|. 4. şi8) ne spune, că în teritoriul
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A doua rasă umană fosilă, din epoca quaternară, este representată 

prin craniele şi osemintele descoperite mai ântâiii în stațiunea Cro-Magnon 

din valea Vezerului în Francia. 
Acestă rasă umană, căreia 

în sciința antropologică i sa 

aplicat numele de Cro-Ma- 

gnon, după stațiunea paleo- 

litică, în care a fost exhumată, 

domin€ză cu siguranță în păr- 

țile de apus ale Europei pe 

la finele epocei quaternare, 

şi ea ni se presintă din punct 

de vedere fisic și intelectual, 

cu mult mai superidră rasei 

de Neanderthal. 

12. Craniul de Cro-Magnon, după Fraipont, Omenii de Cro-Magnon, 

Les cavernes, p. 133. 

  

constituiaii, după studiile pa- 

Jeontologice, o rasă frumâsă dolichocefală, puternică şi inteligentă. In par- 

ticular, ei să deosibeii de rasa de Neanderthal-Cannstadt-Spy, prin o frunte 

Africei, lângă. Etiopii occidentali, între alte triburi barbare și nomade se află şi Satyri, 

cari nu aă nici acoperișe, nici locuințe stabile, cari de abia semănă cu Smenii, şi sunt 

de jumătate fere sălbatice. (vix jam homines — prater effigiem nihil humani). 

Pliniu, după cum am vădut, amintesce în Asia, afară de genul Satyrilor, şi o speciă 

umană părâsă cu dinți canini colțați. 

Omul în mare parte păros pe corpul s&ă, ne apare și în Europa, representat pe unele 

specimene de gravuri de la finele epocei quaternare (De Mortillet. Musce prehistorique. 

PI. XXVII, fig. 202. 203.) 

Despre menii păroşi (pilosi), ne vorbesc mai departe tradițiunile epocei romane 

(Isidori Etym. VIIL. 11. 103, — Profetul Isaia în textul Vulgatei XIII. 21: et pilosi sal- 

sabunt ibi). 

In fine, despre âmenii sălbatici și păroși ne relateză Hannon, ducele Cartaginenilor, 

care, în epoca de inflorire a patriei sale, întreprinsese o expediţiune navală dincolo de 

Columnele lui Hercule, er după ce se întârse la Cartagena dânsul depuse în templul lui 

Saturn, ori al Junonei, peile a două femei sălbatice şi păr6se, ce le prinsese. (Hannonis 

Carthaginensium regis Periplus, în Geographi graeci minores. I. Ed. Didot. p. 13.) 

Acestă împrejurare, o confirmă şi Pliniă, în Istoria sa naturală (VI. 36.) spunând, că 

Hannon a espus ca o dovadă și cao minune în templul Junonei din Cartagena peile pc- 

râse a două femei, ce le-a prins în espediţiunea sa şi cari s'ai putut vede în 

acest templu până la căderea Cartagenei. 

La “poporul roman, mai esistă şi astădi o serie de tradițiuni despre o rasă primitivă 
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lată și “puțin oblică, prin dimensiunile craniului s&i, prin lipsa arcadelor 
la sprâncene, prin o faţă de asemenea lată și prin o statură înaltă de 
178—185 cm. la bărbaţi 1), 

Peste tot, rasa fosilă de Cro-Magnon, judecând'o după tipul s&i inteli- 
gent, după resturile industriei sale şi după condiţiunile sale de viță, poseda 
un însemnat grad de semi-civilisaţiune, 

umană pEr6să şi colţată, Ast-fel în Dascântecele române, cari conțin preţidse elemente 
pentru timpurile preistorice, se face adese-ori amintire de o fiinţă necunoscută epocelor 
posteridre, de un om s&lbatic, de regulă mare, păros, şi inimic constant al omului de adi. 

O venit omu mare, Cu obrazu mare, 
De la pădurea mare, 

Om ptros 

Cu căutătura înfiorătore. 

Și-o venit asupra nopții . 
Şi sperios, Şi-o venit prin nevoie 
Cu mânile părâse Pe N. să-l înspăimânte, 
Și cu picidrele părsse, 

Cu ochii înholbaţi, 
Cu dinţii mari colțaţi, 

Dileie să-i scurte, 

Vicţa să-i ciunte. 

Marian, Descântece, pag, 242, 

Acest om păros, cu dinții mari colțați, și căutatura înfiorătâre, şi care 1 ocuia în pă» 
duri, mai pârtă în tradiţiunile române şi numele de «moş», 

Ese mo șu dintr'o casă Cu unghii părse, 
Cu mânuri părse, Cu degete părâse, etc. 

! 

| e » | cea Cu picidre păr sc, | Șezătorea. An, III (1894) p. 1x9- 

Şi este de notat, că în ritualul acestor descântece se întrebuințeză de regulă instru- 
mente de pstră. Probă evidentă, că acest om păros aparținea epocei ante-metalice (Şe- 
zătorea, An. 1892 p. 83.) 

În părțile de sud-ost ale Germaniei csistă de asemenea diferite tradiţiuni despre «wild e 
Leute» numiţi și «Waldleute», Holzleute și Moosleute (Grimm, Deu- 
tsche Mythologie, I. 451). Tradiţiunea germană însă este împrumutată de la triburile 
vechi pelasge (neolitice), cari locuise odată în ținuturile acestea. Holzleute nu sunt de 
cât : gens virum truncis et duro robore nata, de care amintesce Virgil, Aen. VIII, 315. 
Tot ast-fel Homer în Odiseă, XIX. 160. Er <Moosleute» sunt «moşii» cu mânuri 
părbse, din descântecul românesc de mai sus, 

În tot casul, genul Satyrilor şi al pilosi-lor, ale căror reminiscențe s'aă păstrat 
până în timpurile istorice, constituiai aceeași familiă primitivă cu rasa quaternară de 
Neanderthal, de Cannstadt şi de Spy. 

:) Cartailhac,: La France pr&historique, pag. 105. 330. — De Mortillet, Musce pre- 
historique. Pl. XXX. — Bertrand, La Gaule avant les Gaulois. pag. 69, 267. — Fraipont, 
Les cavernes et leurs habitants, pag. 131. 
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Pe lângă tăierea petrei, industriă, care ne presintă o serie de forme va- 

„riate, civilisațiunea primitivă a rasei de Cro-Magnon, se mai caracterizeză 

prin o desvoltare întinsă a fabricatelor din 6se şi cârne de animale. Mai mult, 

unele triburi ale acestei rase posedat un sentiment fârte desvoltat de gra- 

vură şi sculptură. 

In fine, 6menii de Cro-Magnon, cunosceaii întrun mod rudimentar arta 

de a fabrica vase de lut 1), și esistă chiar unele indicii, că ei începuse a cu- 

n6sce și impoitanța unor cereale, cum este a orzului și a grâului. 

Insă, una din trăsurile cele mai caracteristice ale acestei rase quaternare 

era aplicațiunea și tendința sa manifestată sub diferite forme, de a pune 

sub imperiul omului, 6re-cari specii de animale. 

In staţiunile paleolitice ale acestei populaţiuni ni se presintă cele de ântâiu 

urme de semi-doimesticire a unor animale, anume a calului, a boului și a 

cerbului tarand ?). 

Acâstă rasă fosilă de Cro-Magnon, care ne apare încă în epoca qua- 

ternară într'o desvoltare fisică remarcabilă, nu pâte în nici un cas să fie 

considerată ca o ameliorare a tipului pithecoid european de Neanderthal. 

Din contră, tâte calitățile fisice şi morale ne înfățișeză pe Gmenii Cro- 

_Magnon, mai mult ca o rasă invasionară. 

In tot casul însă, aparițiunea acestei rase preistorice în Europa — ni se 

presintă mult mai vechiă de cum a fost considerată până acum: 

Grupele fosile de Cro-Magnon, ne apar încă în epoca quaternară răs- 

pândite în diferite părți ale Galiei vechi, de asemenea în peninsula ibe- 

rică, în o parte a Africei de nord-vest şi până în insulele Canarii. 

Chiar şi primele instrumente de silex, și pe cari archeologia preistorică 

le constată a fi de la începutul epocei quaternare (tipul Chelles), și cari 

ne presintă o formă destul regulată și adese-ori elegantă, nu par a fi fa- 

bricatele rasei indocile de Neanderthal, ci opera unui gen de 6meni 

mult mai superiori. 

1) Fraipont, Les cavernes et leurs habitants, p. 102, — Bertrand, La Gaule avant les 

Gaulois. p. î12. 

2) Calul apare domesticit încă în epoca Solutree. Pe diferite gravuri quaternare el 

este representat cu frâul în gură. Pe un fragment de corn descoperit în Francia la Tur- 

sac (Dordogne) se vede gravată figura unui om cu bâta pe umăr ca păditor de cai. De 

asemenea ni se presintă pe la finele epocei quaternare cerbul tarand şi boul în condi- 

țiuni de semidomesticire, — Bertrand, La Gaule avant les Gaulois. p. 262 seqg — De 

Mortiilet, Musee prehistorique. pl. XXVII. — Zaborowsky, L'homme prehistorique, 

pag. 74.
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Peste tot tipul, și gradul de maturitate al rasei de Cro-Magnon, aplica- 
țiunile sale pentru domesticirea animalelor, coincidenţa locuințelor acestor 
triburi cu stațiunile populațiunii neolitice, în fine, ornamentica industrială a 
acestei rase 1), — tâte acestea ne înfățiseză 6menii de Cro-Magnon mai mult 
ca un ram desfăcut încă în timpurile cele misterise ale erei terțiare din 
trupina cea mare paleochtonă, a cărei invasiune în mase se opereză în Eu- 
ropa pe la începutul epocei neolitice. 

Stabilim așa dar: 

Periodul uman în Dacia, întocmai ca și în cele-T'alte părți ale Europei, 
se întinde înapoi cu mai multe deci de mii de ani, cel puțin până în prima 
jumătate a epocei quaternare. 

Ori cu alte cuvinte, înainte de Abii și Agavii, de cari ne face amintire Iliada 
lui Homer, înainte de Titanii, de cari ne vorbesce Hesiod, ai trăit în ț&- 

rile Europei şi în particular în Dacia, două rase de 6meni, cu tipuri și mo- 
ravuri diferite, una pe gradul cel mai inferior al desvoltării fisice și inte- 
lectuale, acâsta este rasa de Neanderthal, un gen de 6meni fără societate, 
fără moravuri şi fără legi, și a cărui origine noi nu o cunâscem; — și altă 
rasă umană invasionară, cu totul distinctă de cea precedentă, având o 

constituțiune organică superidră şi ajunsă pe un grad însemnat de semi-civi- 

lisațiune, o populațiune faunică, ale cărei migrațiuni şi începuturi de cultură 

trec departe dincolo de timpuriie quaternare. 

Ambele aceste rase umane quaternare, ai fost apoi copleșite, învinse şi 

distruse, și pâte în mică parte asimilate, de noii invasori ai epocei neolitice. 

Istoria lor morală și putem dice naturală se încheiă cu era quaternară. 
Ei nu mai avură nici o influență asupra epocelor următâre. 

') Cartailhac, La France prehistorique, pag. 66.



PERIODUL PETREI NOUE SEU POLEITE 

1], INVASIUNEA NEOLITICĂ. 

CURENTUL PALEOCIITON SEU VECHIU PELASG. 

Timpurile diluviane aă trecut, și noi intrăm în al doilea period preistoric, 

numit al petrei n6u& scii al petrei poleite, 

Acestă epocă, constitue o nouă eră de transformațiune fundamentală mo- 

rală şi socială a lumei vechi. O civilisațiune n6uă și neașteptată, s& revarsă 

asupra Europei. 

In particular, epoca neolitică se caracteriseză prin introducerea animalelor 

domestice, prin cultura cerealelor și a plantelor textile, prin arta de navi- 

gaţiune, prin o abilitate mult mai mare în fabricarea instrumentelor de 

pâtră; în fine, prin cele de ântâiii dogme religiâse, prin tumulele funerarii, 

prin monumentele megalitice, și prin o organisațiune socială puternică. 

Insă, întrega acestă civilisațiune materială și morală a epocei neolitice 

aparține în Europa unui noi popor imigrat în aceste părți din alt conti- 

nent și nică de cum raselor primitive indigene. 

Acestă nduă imigrațiune etnică în Europa, constitue așa numita inva- 

siune neolitică, cea mai expansivă din câte le cundsce istoria. 

Incă pe la începutul epocei neolitice, apar în Europa noue tipuri etnice, 

dduă rase de 6meni, dintre cari una mai ales, dolichocefală, dotată cu o 

inteligență mai superidră, cu idei mari, cu acţiuni puternice, și cu instincte 

sociale mai desvoltate. 

Aceşti 6meni, după patrimoniul moral, ce-l aduceaă cu dânșii, și după con- 

statările sciinței archeologice, veniaii în Europa din ținuturile centrale 

ale Asiei. 

Primele mase neolitice, compuse din triburi imense pastorale și agricole, 

după ce plecară din Asia centrală, de lângă munţii Altai, probabil încă în 
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epoca paleolitică, şi după ce făcură o stațiune de mai multe sute de ani 
lângă marea Caspică și Uralii de jos, ele î-și continuară încet drumul lor de 
migrațiune către apus, pe lângă țermurii de nord ai mărei negre, apoi a- 
trase în partea meridională de o climă mai dulce şi de o vegetațiune mai 
abundentă, aceste populațiuni belicâse și în mare parte pastorale, se revăr- 
sară cu turmele lor nesfârșite peste câmpiile și văile cele fertile ale Moldo- 
vei și Țărei-românesci, 

Aici la Dunărea de jos și în special în ţările Daciei — faptul 
este cert —- s'a format şi închiegat centrul cel mare și puternic 
al populaţiunei neolitice în Europa; — centrul unei rase nduă de 
Gmeni, de o statură înaltă și vigurosă, cu o vechiă organisațiune patriar- 
chală, cu idei severe religidse și cu o pasiune, adusă probabil din Asia, de 
a sculpta în stâncă viă statuele enorme ale divinităților sale. 

Acești noi cuceritori ai lumei vechi, aduseră și respândiră în Europa nduele 
elemente de civilisațiune, fundară aici cele de ântâtii state organisate, şi 
dederă o nduă direcțiune pentru destinele omenimei. 

In curs apoi de mai multe sute de ani, acestă rasă activă și laboridsă, 
dotată cu o putere miraculbsă de crescere și expansiune, î-și continuă de la 
Dunărea de jos migrațiunile sale către părțile meridionale. De pe culmile, 
de pe văile și de pe câmpiile Carpaţilor, necontenite roiuri nuă de triburi 
pastorale trecură peste riul cel mare al lumei vechi, și se revărsară în grupe 
compacte și organisate peste întrega peninsulă balcanică. 

Acesta este curentul cel mare meridional, sei Carpato-Mycenic, 
curent, care venind din Asia centrală î-și formă la Carpaţi prima sa patriă 
europenă și puse cele de ântâiii base morale ale nuei civilisațiuni, care se 
desvoltă mai târdiii atât de puternic în Grecia și pe ț&rmurii Asiei mici 1); 

1) Memorabila imigrațiune, care se estinse și revărsă asupra Greciei continen- 
tale şi insulare, noi o numim curent Carpato-Mycenic. Acesta este singura 
numire, care corespunde acestei mișcări din punct de vedere geografic şi cultural, şi a- 
cestă numire este cu atât mai mult justificată, cu cât Mycena, legendară metropolă a 
culturei ante-elene, avea drept emblemă sântă un monument preistoric din ţările Daciei. 
(A se vede capitulele următore). Mycena î-și reducea așa dar vechile sale origini la o 
populațiune descălecată în Argos de pe văile și câmele Carpaţilor, 

Ținuturile Greciei ne apar cucerite de noul curent încă în timpurile neolitice. In- 
dustria paleolitică pe pământul vechii Elade nu se află representată. Din contră, se gă- 
sesc urmele civilisațiunii neolitice în cele mai antice cenire pelasge ale Greciei, la Ty- 
rint, la Mycena, la Orchomen, de şi nu în măşură așa mare ca la Hissarlik, 
(de lângă Troia) în Asia mică. In acestă privință, Perrot scrie: en Asie Mineure 
dans les îles ct dans l'Hellad e, sur !emplacement des cites les plus anciennes des
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ori esprimându-ne cu alte cuvinte, acesta este curentul vechii pelasg seu 

paleochton, al vechilor pământeni, sâi al 6menilor născuţi de-a- 

dreptul din pământ (Yjyevstc), după cum se numiaii dânșii 1), 

fouilles que Pon a poussces jusqu'ă ia terre vierge ou ă la roche vive, on a trouve scus 

les restes de constructions qui temoignent d'une industrie dejă fort avancee et de puis- 

sants moyens d'action, les vestiges d'une âge beaucoup plus grossier, les traces 

d'hommes dont tous les outils €taientd'osou pierre et dont les 

poteries, mal cuites, n'&taient pas prepartes au tour, (Perrot, La Grice primitive, p: 

58. 115). 
Acdstă populaţiune neolitică a Greciei însă era pelasgă. (La population primitive 

de la Grece, comme celle d'Italie €tait pelasgique. Reinach, Les origines des Aryens,. 

pag. 113). D'aprâs les traditions et les probabilites historiques ... on peut dire que les 

les Pelasges helleniques descendirent des regions du Nord dans la 

Grtce. Aprăs avoir traverse la Thrace et la Macâdoine, ils occupărent lEpire 

et la Thessalie; de lă ils gagntrent, de proche en proche, la Grăce centrale 

et le Peloponnbse. (Duruy, Histoire des Grecs, Tome I. 1887, p. 44). 

Acest puternic curent etnic al epocei neolitice se revărsă din peninsula balcanică nu 

numai asupra Greciei și a Asiei mici dar și asupra Siriei și Egipetului. 

In Africa de nord, și în particular în Egipetul de sus, scrie eruditul ar- 

cheolog Morgan, civilisațiunea neolitică ne presintă un caracter european. A- 

celeași tipuri ale industriei ndue de petră, sunt comune Egipetului, Europei centrale şi 

sudice și Siriei. Chiar şi forma virfurilor de săgeți este identică în Egipet și în Europa. 

Pe când de altă parte esistă o completă diferență între săgețile neolitice și faraonice 

ale Egipetului. (Morgan, Recherches sur les origines de VEgypte. Lrâge de la pierre 

et les metaux. Paris. 1896—1897). 

1) Pelasgii, aveai o vechiă tradițiune, că genul lor era născut dea dreptul 

din pământ (-pqpeveie). Ast-fel E schyl ne întățișeză pe Pelasg, patriarchul na- 

țional al acestei ginți, rostind către Danau următârele cuvinte: «Ei sunt Pelasg, fiul 

vechiului Pământean, a celui născut din pământ». (Toi ny=vodc ua 

cip? îj IlahaigSovos îns Ilzhuoyăc. Aesehyli Supplices. v. 250.) 

Er Asiu scrie: «Pe Pelasg, cel asemenea deilor, l'a născut Pământul cel 

negru pe câmele munţilor celor înalţi, ca să fie începătoriul 

rasci muritorilor. (Pausaniae Descriptio Graeciae. VIII. 1. 4. — Cf. Dionysii 

Halicarn, Antiq. Rom. I. 36. — Omintilliani Inst, JI]. 77.) 

Acestă archaică tradițiune s'a păstrat în fond până astădi la poporul român. Legen- 

dele romane, ne spun, că locuitorii acestei țări sunt un gen noi de Gmeni ceşit» pe 

pământ, după nimicirea prin potop a primei rase de 6meni. Er într'un descântec româ- 

nesc, bolnavului i se da numele de «pământean», cuvânt, care din punct de vedere 

al înţelesului, este identic cu pnyewnis. 

Maică prea-curată, Mi-l dăruesce 

Aist pămEntean De bâlă mi-l curățesce. 

(Lupaşcu, Medicina babelor, p. 13).
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Insă, acestă imigrațiune puternică neolitică forma numai o parte din 

marea invasiune etnică, care caracteriseză acestă epocă. 

Alte triburi pastorale, alte grupe sociale, cari de asemenea veniaii din Asia, 

spre Europa pe urmele primului curent neolitic, ne mai putând străbate spre 

Dunărea de jos, înaintară peste Basarabia şi Moldova de sus și luând di- 

recțiunea arcului nordic al Carpaţilor se revărsară peste Bucovina, Galiţia, 

Silesia și Moravia 1). O parte însemnată din aceste ndu& mase neolitice, 

făcu o diversiune spre ţinuturile de medă-di. Unele triburi trecură peste 

Carpaţii de nord şi se stabiliră în părțile de sus ale Tisei, er altele cobo- 

rând pe valea Marchului în jos se r&spândiră peste Panonia, Noric, peste 

Dalmația de sus şi înaintară către Alpi și Italia; — în fine restul maselor, 

împins de ndue col6ne, ce veniaii în urmă, 'și continuă mai departe migra- 

țiunea sa spre apus pe lângă malul nordic al Dunărei, și trecând peste Bo- 

hemia și Germania, înaintă către Galia, Pirenei, Belgia și Britania, lăsând 

peste tot locul în drumul săi rămășițe de triburi și urme ale industriei și 

cultului sii primitiv. Acesta este curentul al doilea neolitic să central, 

care ne presintă în Europa dou& ramuri bine constatate, unul Carpato-Pa- 

nonic- Alpin și altul Carpato-Galic. 

) In Austria, linia principală a resturilor industriei neolitice se întinde peste Bu- 

covina, Moravia, Bohemia şi Austria de jos. (Szombathy : Bemerkungen iîiber den ge- 

genwărtigen Stand der prâhistorischen Forschung in Qesterreich, în Correspondenzblatt 

der deutschen Gesellschaft fir Anthropologie. XĂV. Jahrg. 1894, pag. 98-99. — Cf. 

Much, Aelteste Besiedlung der Lânder der âsterr. Monarchie.) 

2) Bertrand, La Gaule avant les Gaulois. p. 256: Si le monde septentrional ou hy- 

perboreen, inconnu des historiens anciens avant P'&pogque romaine, et revele de nos 

jours par Parcheologie .. . nous cachait des tribus d'une grande vitalite, le monde 

thraco-danubienet danubien-alpestre se montre ă nous plus de 

mille ans avant notre tre comme un foyer de civilisation bien autre- 

ment rayonnant. — Ibia. p. 206: A lâge de la pierre polie deux courants 
puissants avaient concouru au peuplement de la Gaule, un courant hyperbo- 

r6en, et un courant danubien. De ces deux courants, le second ne s'est jamais ra- 

lenti, Derritre les nsolithiques et de tr&s bonne heure . . de nouvelles tribus s'âtaient 

„ avancees peu ă peu, se poussant les unes les autres. Elles avaient pris possession de la 

Thrace, de l'Iliyrie, de la Germanie meridionale, penttrant jusqu'en 
Italie . . laissant des essaims, chemin faisant, au sein de montagnes (Carpathes, Bal- 

cans, Alpes noriques), sur les hauts plateaux de la Boheme ct dans les vallces adja- 
centes. 

In Transilvania, invasiunea curentului neolitic s'a operat pe due căi dife- 

rite, de o parte prin pasurile naturale ale Carpaţilor de răsărit, de altă parte prin di- 
ferite triburi neolitice, cari, după ce trecură peste Carpaţii de nord, și descălecară în
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Acest curent introduse în Europa centrală și apusană, — în Panonia, Noric, 

Dalmația superidră, Reţia, de altă parte în Bohemia, Germania, Galia, Pi- 

renei, Belgia și Britania, — aceeași cultură uniformă neolitică ca și în Carpaţii 

Daciei, același progres industrial, aceeași viață pastorală, aceeași practică 

a agriculturei, aceleași doctrine religi6se, aceeași organisațiune a cultului și 

a societății, și în fine, aceeași idiomă sâii limbă comună primelor curente 

neolitice. 

Insă mișcarea etnică în mase pornită din Asia spre Europa se continuă 

în tot cursul acestei epoce. 

Afară de primele două curente mari neolitice, cari aduseră și revărsară a- 

supra Europei o imensă populaţiune 1), alte cete noug, însă mai puţin consi- 

derabile, cari de asemenea din împrejurări necunoscute părăsise ţinuturile 

vechii Asie, se ivesc la porţile de răsărit ale Europei. 

părțile de sus ale Tisei, se estinseră încet pe valea Someșului și a Crişului repede și 

în regiunile de apus ale Transilvaniei. A se vede și charta preistorică a Un- 

gariei și Transilvaniei la Romer, Resultats generaux du mouvement archo- 

logique en Hongrie, pag. 42, reprodusă de Pulszky, în Magyarorszâg:Archaeologiâja, |. 

1897, p. 242, 
Aceste drumuri de invasiune neolitică în Transilvania sunt indicate întrun mod fârte 

clar, prin tipul şi prin natura materialulului diferitelor fabricate neolitice din aceste 

regiuni. 

1) Despre acestă extra-ordinară mulțime de 6meni a timpurilor preis- 

torice, scrie scholiastul lui Homer : 

«Se spune, că pământul apăsat de mulţimea cea imensă a Gmenilor lipsiți de pietate, 

s'a adresat către Joe cu rugăciunea, ca să o ușureze de acestă sarcină. Pentru acest scop 

Joe ațiță mai ântâii r&sboiul Tebaic și în care mulţi aă petit. In urmă însă, cu tâte că 

Joe ar fi putut să nimicescă pe toți 6menii aceștia cu fulgerile şi cu diluviile, dar fiind-că 

la acest expedient se opuse Momus (un fii al nopții), Joe, după sfaturile lui Momus, 

puse la cale răsboiul dintre Greci și Barbari (Troieni), şi prin care răsboiă pământul se 

uşură, de dre-ce mulți aă fost uciși.» Acestă tradițiune, ne spune scholiastul lui Homer, 

era cuprinsă în Cântările ciprice ale poetului Stasin. (Homeri Carmina, Ed. 

Didot, pag. 591—592). 

Er poetul Valeriă Flaccu în Argonauticele sale (VI. 33 seqq.), vorbind despre 

ținuturile de lângă munţii Riphei (Dacia și Sciţia) se esprimă ast-fel: Aceste țări, cari 

se întind sub constelaţiunile celor dâue urse și a bălaurului celui gigantic, sunt cele mai 

avute de populațiuni, de cât ori-care altă regiune. 

In fine, Herodot, (V. 3.) vorbind despre populațiunile din nordul Greciei scrie: 

Poporul Tracilor formeză după Indieni națiunea cea mai numerâsă de pe suprafaţa 

pământului, şi dacă ei ar fi guvernaţi de un singur om, și dacă se ar pute uni între dân- 

şii, atunci ar fi neînvinși şi cei mai puternici dintre tote popârele.
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Acești noi invasori, ne mai putEnd străbate pe drumul cel vechii de mi- 
grațiune, fură siliți să apuce o direcțiune cu totul anormală pentru tribu- 
rile, carii-și caută o patrie nouă și mai fericită. Fi înaintară pe țărmurii 
Niprului în sus către marea Baltică, ocupară ținuturile Litvaniei, şi de aci 
o parte se estinse spre apus pe lângă câstele Germaniei de nord, Er alte 
triburi trecură în Suedia şi Norvegia. 

Acesta este curentul neolitic nordic, numit de unii archeologi francesi 
hyperborean 1). 

Primele dout curente sei migrațiuni neolitice ne presintă întru tâte același 
fond comun de civilisațiune, același mod de vicță și același cult, și ele a. 
parțineaii după tipul lor etnic (dolichocefal) și după resturile idiomei lor la 
una și aceeași rasă de Gmeni, rasă, care într'o epocă preistorică depărtată 
trăise în ţinururile Asiei într'o comunitate socială şi religi6să. 

Pe când de altă parte, curentul nordic sei hyperborean ni se presintă în 
istoria acestor timpuri primitive mai mult ca o serie de diferite migraţiuni 
etnice şi cari nici nu plecase în unul și același timp din interiorul Asiei; un 
curent compus în mare parte din două rase distincte de 6meni, una doli-. 
lichocefală pastorală şi agricolă, din aceeași trupină cu cele două curente 

La poporul român, s'a păstrat până astădi amintirea despre acestă nenumărată mul- 
țime de Gmeni, ce a esistat odată în ținuturile Daciei. 

Mai de mult, ne spune o tradițiune din com. Zelisteanca, jud. Buzăă, aă fost pe locu- 
rile astea lumea desă şi pentru aceea se chema «Puediă»; 6menii aceia ai fost 
prăpădiţi din voia lui Dumnedeă. (Inv. 1. Voiculescu). 

Er din comuna Răşesci, jud. Fălciă ni se relateză: «Prin cuvântul Poediă înţeleg 
Dătrânii lume multă, în cât nu mat încăpea să mai stea la un loc, și spun, că în tim- 
pul Poediei ai fost multe sate pe teritoriul comunei Schiopeni. Ce s'a făcut cu 6menii 
din acele locuri? Bătrânii dic, că i-o fi prăpădit Dumnedeă din causă, eă era prea mulți 
Inv. |. Ghibănescu). Aşa dar, în fond aceeaşi tradițiune ca şi la poetul ciclic Stăsin : 
intervenirea divinității pentru ușurarea pământului de acestă sarcină de Gmeni. 

In fine, aarăturile părăsite de prin munți» ne spune o altă tradițiune din co- 
muna Călinesci, jud. Vâlcea, sunt făcute de când erai Smeni prea mulțipepă- 
ment şi nu le mai ajungeaii locurile de ia câmp. 

1) Numirea de curent hyperborean aplicată la triburile neolitice de lângă 
Marea baltică nu corespunde nici esactității geografice nici istorice. Hyperboreii 

(popor pelasg), cari ai avut în timpurile preistorice un rol cultural atât de însemnat, 

ne apar în epoca lor de mărire cu locuinţele la nordul Dunărei de jos şi la Carpaţi. 
(Riphaei). Mai târdiă numele de Hyperborei din causa omogenității etnice fu aplicat de 
autorii grecesci și alte diferite triburi pelasge, ale căror regiuni însă nici o dată nu au 
fost bine definite. !
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precedente 1), și alta brachycefală, cu capul rotund și statura mai mult mică, 

Gmeni, cară nu cunosceaii nici păstoria, nici agricultura, simpli venători și 

pescari, fără nici o importanţă în istoria civilisațiunei acestei epoce. 

Din tâte aceste migraţiuni neolitice însă, rolul cel mai important în is- 

toria civilisațiunei europene la avut curentul meridional sâă paleochton 

(Carpato-Mycenic). 

Prima stațiune, pe care a ocupat'o în mod durabil acest curent neolitic, ai 

fost țările vechii Dacie, înzestrate de la natură cu câmpii întinse şi rodi- 

tre, cu văi și păduri magnifice traversate de nenumărate cursuri de ape. 

Aici se formă centrul cel mare de aglomeraţiune al populațiunii neolitice, 

prima patrie adoptivă pentru masele cele mari de păstori, cari veniai cu 

căpeteniile, cu triburile, cu deii şi cu turmele lor din Asia către Dunăre. 

Noi am espus în aceste pagini originea, progresul şi caracterul cucerirei 

neolitice, care supuse, împopulă și civilisă vastele ținutură ale” Europei. 

Epoca neolitică, ni se presintă ast-fel în Europa, cu escepţiune de lito- 

ralul mărei baltice, omogenă și unitară din punctul de vedere etnic, 

omogenă şi unitară din punctul de vedere cultural. 

Insă, când noi vorbim aici despre acâstă întinsă și puternică invasiune 

neolitică în Europa, nu înţelegem nici de cum migraţiunea anachronistă a 

așa numiților <Arii» 2), de cari se ocupă filologia modernă, și ale cărei con- 

clusiuni ipotetice nu se unesc nici cu resultatele investigațiunilor archeolo- 

1) In gorganele (tumulele) preistorice ale Galiției ostice, în cele din ţinutul 

Moscovei, din Minsk şi din Litvania se găsesc ctanii dolichocetale (pe când 

populaţiunea rutenă și polonă de astădi e brachycefală). Aceste cranii dolichocefale pre- 

istorice se găsesc şi în Germania de sud și în Laţiă. (Correspondenzblati d. deulschen 

Gesellschaft f. Anthropologie Jahrgang 1876, p. 63). Tipul neolitic dolichocefal ni se pre- 

sintă și în palafitele din Elveţia (Fraipont, Les cavernes, p. 275. 116)—De asemenea și 

craniile descoperite în stațiunea neolitică de la Lengyel, comitatul Tolna în Ungaria, 

sunt dolichocefale. (Pulszky, Magyarorszâg archaeologiâja, I. pag. 41. 

3) Aşa numiții «Arii» (Indo-Iranii, Armenii, Latinii, Grecii, Celţii, Germanii, Slavii și 

Albanesii), de cari se ocupă representanții linguisticei, nu ai constituit nici 

o-dată o familiă etnică, pe cât ajung luminile istorice. 
> 

Anume se scie despre Greci, că ei sunt o imigrațiune posteridră Pelasgilor, și că 
e 

aii împrumutat de la aceștia elementele civilisațiunii preistorice, De altă parte, înșiși 

Grecii consideraii pe Pelasgi de cei mai vechi 6meni pe pământ. 

Tot asemenea şi Celţii, er dupăci Germanii, se aăstabilit cu câte-va mii deani 

în urmă peste substratul cel vast şi archaic pelasg din Europa centrală, nordică și apu- 

sană. Din punct de vedere istoric nu esistă nică un criteriă suficient, că aşa numitele limbi
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gice, nici cu constatările sciinței antropologice; ci din contră, noi avem în 
vedere o mișcare mult mai vechiă de cât epoca metalelor (s&ii a pretinşilor 
Arieni), mișcare întâmplată cu mult înainte de migrațiunea în Europa a 
Grecilor, a Celţilor și Germanilor, şi care a lăsat urme reale despre cultura 
sa ante-elenică și ante-celtică prin tâte țErile, pe cari le-a ocupat ori le-a 
atins, 

ariane ar deriva din o singură limbă primitivă, Atât materialul lexic, şi aici înțelegem 
elementele cu forme identice ori analoge, cât și particularităţile comune ale organismului 
gramatical, nu se reduc la o moscenire prin descendență genetică, 
ci la o simplă împrumutare din o limbă mult mai archaică, mai estinsă și mai 
perfectă. Este incontestabil, că limba, ca un mod de espresiune a gândirilor, se schimbă 
mult mai ușor şi mai repede, de cât tipul și facultăţile spiritului, şi aceste două parti- 
cularități din urmă, cari separeză întrun mod atât de fundamentai, populaţiunile numite 
indo-europene, răstârnă tâte hipotesele linguisticei despre omogenitatea lor etnică, Faptul 
este cert, că din epoca neolitică şi până astădi nu s'a produs nici o diferenţiare nouă de 
tipuri. Ele sunt şi astădi tot ast-fel ca şi în timpurile preistorice. Ast-fel, că teoria A- 
trilor, așa după cum ni-o înfățişeză linguistica, nu se pote susţin€ nici cu argumente is- 
torice, nici antropologice. Peste tot, nu se pote admite la aceste populațiuni, o omoge- 
nitate, nici somatică, nici linguistică. 

NOTE ADIȚIONALE. 
I. Industria neolitică în Dacia. Fabricatele de pâtră şi 05. O mulţime considerabilă 

de arme și instrumente de petră, precum şi obiecte fabricate din 6se și cârne de ani- 
male, se găsesc răspândite prin tâte regiunile vechii Dacie. 

In unele din stațiunile neolitice de peste Carpaţi, ne spune archeologul Romer, se 
găsesc mii de bucăţi de aschii (de silex, obsidian, etc.), numai pe o estensiune de câţi -va 
metrii pătrați, — şi tot de asemenea sute și mii de bucăți de diferite fabricate din cârne 
de cerb şi din 6se de animale. (Mouvement archeologique, p. 9. — Discours, Congris 
international d'anthropologie ă Budapest, 1876. p. 10), 

Cu deosebire industria neolitică a instrumentelor de pâtră, ne apare în mare desvol- 
„tare în Transilvania şi în părțile de nord ale Ungariei, 

La congresul preistoric de la Paris, scrie tot archeologul Romer, am fost cel de ân- 
tâiă, care am presentat un nucleus de obsidian de proveniență din Transilvania. Până 
atunci t5tă lumea credea, că obsedianul a fost importat în Europa din Mexic, fiind-că 
Nu Se cunosceaii de cât câte-va specimene aduse de acolo și unele din Italia, 

Intreg comitatul Solnoc-Dobâca, scrie un alt archeolog de peste Carpaţi, este semănat 
şi încă în mod des cu anticităţi preistorice din epoca neolitică şi a bronzului. (Archaeo- 
logiai Ertesită. Uj foly. XVII. 97). Tot aceeași, se pâte spune şi despre cele-l'alte co- 
mitate ale Transilvaniei şi Ungariei de nord. (A se vede Gooss, Chronik der archaeo- 
logischen Funde Siebenbiirgens. — Idem, Skizzen zur vorrămischen Culturgeschichte 
der mittleren Donaugegenden, in «Archiv d, Vereines făr siebenbirgische Landeskunde». 
N. F. XIU, 407 seqq. — Hampel, Catalogue de Pexposition prehistorique de la Hon- 
grie. Budapest, 1876).
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Er cu privire la România, Cesar Boliac scrie: <La noi se găsesc mai multe 

obiecte de pâtră de cât de bronz prin localitățile dace (înţelege ante-ro- 

mane); sâi pot dice mai mult, că bronzul se găsesce fârte rar, în comparaţiune cu 0- 

biectele de petră (Trompeta Carpaţilor, Nr. 846, a. 1870, pag. 3). 

In fine, cu privire la staţiunea preistorică Vădastra din jud. Romanați, Cesar Bo- 

liac, scrie: «Ce ar dice Lubbock . . când ar afla, că în două dile cu câți-va Gmeni, din- 

trun ocol, pe suprafaţa căruia nu era nimic care să trade depositele ascunse, s'aă scos 

din adâncime de la un metru până la unu și jumătate peste trei mii de silexuri 

săgeți, cuțite, rădători (haches celtiques), topâre, ciocane găurite, petre de praștie de silex 

rotunjite, petrii de afundat plasa, bolduri, etc.; mai multe petrii de frecat sEmînța, mai 

multe gresii de ascuţit petra . . . mătcă (adecă nuclei. D.) din cari s'aii scos aschii de 

săgeți, cuțite, etc, , . mai bine de trei sute obiecte de lut frământat . . .. Apoi ca la 

vre-o trei sute obiecte lucrate de os, dintre cari vre-o șepte deci scâse întregi .. 

bolduri, sule, undrele cu gaură . . un ac cu gămălie . . şi diferite cârne ascuţite, gău- 

rite . . Am făcut o mică colecţiune de fălci și dinți de diferite animale, corne mai ales 

de cerbi. Cârne şi &se de un animal cu mult mai mare de cât bivolul actual, abundă 

în tâte părţile insulei. Cred, precum am dis'o, că este de bos-urus . . . Nimic de me- 

tal .. . Ferăstrae de silex cu colți bine pronunțați, de cari ani găsit anu, vre-o șese- 

deci la un loc. ME hasardez să fac o conjectură: nu cum-va în acei timpi, atât de a- 

dâncați în vechime, erai specialități ? . . . cu meșteri speciali? .. . . Vădastra şi până 

astădi rămâne pentru mine localitatea care conține obiectele preistorice cele mai primi- 

tive, adecă dip epoca petrei lustruite. (Analele Soc. acad. X. Sect. 2. p. 270 seqq.) 

Acestă industriă a omulvi neolitic în Dacia ni se presintă în mare parte indigenă 

Aprpe întreg materialul din care sunt fabricate armele şi instrumentele de petră, ce 

s'aă aflat pe teritoriul Daciei, ne presintă un caracter autochton. Acest material, (de 

silex, serpentin, amfibol, obsidian, tuf de trachit, marnă calcarâsă, gresie, şist de quarţ, 

şist argilos, iaspis, porfirit, spat fosibil, heliotrop, marmoră roșie, gabro, etc.), este es- 

tras din stâncile cele mai apropiate ale Carpaţilor. Am pute dice așa dar, că ne aflăm 

în fața unui prim început de lucrări de mine în Dacia. 

Chiar fără să mai avem în vedere descoperirile ce se vor face în viitorii, noi putem, 

pe basa documentelor archeologice, ce le posedăm până astădi, st stabilim aici urmă- 

târele fapte positive, anume : 

Tăerea petreiîn Dacia, şi acesta judecând'o după colecțiunile archeologice 

ale museelor de peste Carpaţi, a fost în epoca neolitică în deosebită flore. In particular 

tăierea petrei a avut în regiunile Daciei o desvoltare mult mai întinsă și mai progresată 

de cum acesta ni se presintă în părţile Austriei, Germaniei, Franciei şi Italiei. 

In special, găsim în țările Daciei representate am € n dou E jumătăţile epocei 

neolitice, începutul acestei ere, care se caracteriseză prin daltele cele cu ascuțiş 

fat, prin arme și instrumente încă nepoleite și nep erfo rate, şi partea a doua 

a acestei epoce, scii cea din urmă, care se manifestă prin arme şi instrumente lustruite, 

sfredelite, cu forme variate și perfecționate. 

De asemenea, judecând după mulțimea enormă, şi după distribuțiunea geografică a 

acestor obiecte, resultă cu deplină certitudine, că în epoca neolitică trăia în 

părţile Dacieio populaţiune desă și labori6să, răspândită pe tote câmpiile, 

văile, colinele, până chiar pe câmele munţilor celor mai înalți. 
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În fine, diferitele centre de fabricațiune neolitică, ce s'a descoperit în anumite puncte 
ale Daciei, începând de la Dunăre şi până la isvorele Tisei, ne probeză, că prelucrarea 
armelor şi instrumentelor de petră şi de os în acestă epocă nu era individuală, că se 
începuse în ţările nâstre o confecţionare industrială și un trafic material cu aceste fa- 
bricate, trafic, care se întinsese departe peste frontierele acestei țeri. 

In Bucovina, cea mai însemnată staţiune neolitică este Siretul. De asemenea 
sai descoperit diferite obiecte ale industriei neolitice în localităţile Bucovinei, numite: 
Zâmcesci, Suceva, Ciudin, Cernăuţi, Lujani, lordănesci, Iasloveţ, Coţiman, Onuth, Du- 
bauți, Sipeniţi, Dimcă (la Hâlbâca), Cuciur-mare, Coţica, Chirilibaba, Sviniaţe și Babin. 
(Kaindl, Geschichte der Bukowina, 1 (1896), pag. 6--10. 

Noi reproducem aici diferite tipuri caracteristice ale industriei de pâtră din acestă e- 
pocă în Dacia, precum și unele specimine similari din Europa de apus şi din ținutu- 
rile Troiei, | 

Proveniența acestor artefacte: 

Fig. 13. Toporaş de silex (cremene). România. Revista sciințifică. An. III. 1872—1873. 
Stampa X. 

» 14. Topor neperforat de serpentină verde. România, Zidina Dacilor, lângă schitul 
Topolnița. Colecţiunea C. Boliac. Trompeta Carpaţilor, Nr. 1010 din 1872. 

15. 16. Târnăcâpe neperforate, unul de granit, altul de serpentină. România jud. 
Viașca, găsite la un loc cu fragmente de olăriă primitivă. Col. Boliac. Ibid. 

» 17. 18. Topor neperforat de granit (față și profil). România, Vădastra. Col. C. 
Boliac. Ibid, 

» 19. Săgetă de silex cu dinți. România. S'a găsit în năsipuri, între Craiova şi Ca- 
lafat. Col. C. Boliac, Ibid. 

» 20. Topor de granit. România, Hunia mare. Col, C. Boliac. Ibid. 
> 21, Topor de pe&tră găurit. România, Cetatea Latinilor, lângă satul Oreaviţa, jud. 

„Mehedinţi. Col. C. Boliac. Ibid. 
„ 22. 23. Ciocan-topor de diorit (față, profil). România. Col. C. Boliac, Ibid. 
> 24, 25. Topor perforat lucrat în cute (faţă, profil). România. Cololecțiunea Cesar 

Boliac, Ibid. 

» 26. 27. Topor elegant (față, profil). România. Găsit la pâlele muntelui Pescerea 
cu Glele, jud. Dâmboviţa. Col, C. Boliac. Ibid 

» 28: Ciocan-topor elegant lucrat. România, Cetatea Dacilor. Col, C. Boliac. Ibid, 
1 29. Topor de serpentină cu dâue ascuţișuri. Transilvania, Bistrița. Gooss, in Ar- 

chiv d. Vereines fiir siebenbiirgische Landeskunde. N. F. XIII. Tab. 1. 
» 30—38. România. Museul Tergul-Jiului. 
» 34. Secure de serpentină. Transilvania, com. Netuș. Colecţiunea gimnasiului din 

Sighișcra. Gooss, Archiv. N. F. XIIL. Tab. 1. 
» 35. Instrument de serpentină pentru lustruit. Transilvania, Turnul-roșu, Col. gim- 

nasiului din Sighișâra, Gooss, Ibid. 

> 36. Târnăcop de serpentină. Transilvania. Colecţiunea gimnasiului din Sighișora. 

Gooss, Ibid. 

» 37. Ciocan-secure de serpentină. Transilvania. Col. gimnasiului din Sighişora. 

Gooss, Ibid, 
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Fig. 38 

> 39 

>» 41 

>» 42 

> 43 

» 44 

> 45, 

a 46. 

> 47 

> 48 

» 49 

» 50, 

>» 51, 

» 52. 

» 53. 

> 54. 

> 55 

> 56 

> 57 

58 

» 59, 
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„Topor de tuf de trachyt cu virf ascuţit, neterminat. Col. gimnasiului din - 

Sighișâra, G&voss, Ibid. 

„40. Prăgment de topor perforat (față și profil). Transilvania, comitatul Hine- 

dârei, comuna Crăciunesci, pescerea Bârlog. Tâglâs, Ujabb barlangok, p. 62. 

„Ciocan de amfibol, fragment. Transilvania, comuna Crăciunesci, pescerea Bâr- 

log. Teglâs, Ibid. p. 62. 

„ Ciocan de amfibol, fragment. Transilvania, comuna Crăciunesci, pescerea Bârlog. 

Teglâs, Ibid. p. 63. 

. Topor de petră. Transilvania, comuna Geoagiul-de-jos, pescerea Sub-pâtră. 

Teglis, Ibid. p. 118. 

„Topor de pâtră. Ungăria, comitatul Iaurin. Ipoly, Gyor megye, p. 363. 

Secure mare de pâtră de pe virfui muntelui Muncel, comuna Ardeu, Transil- 

vania. Teglis, Ibid. p. 152. 

Topor de petră. Ungaria, comitatul Iaurin. 1p0ly, Gyăr megye. p. 118. 

„ Tăbliţă triangulară de ipsos (amulet). Pescerea de la Godinesci, Transilvania. 

Teglăs, Ibid. p. 19. 
„ Bulă de cremene pentru prasciă. România, Vădastra. Col, C. Boliac. Trom- 

peta Carpaţilor, Nr. 1010 din a. 1872, 

„ Topor (hache) de silex. Francia. De Mortillet, Musce prehistorique. Pl. XLVI. 

Ciocân de amfibol cu început de -perforațiune. Francia. De Movtillet, Ibid. 

PL 
Ciocan de petră. Francia (Morbihan). Bertrand, La Gaule, p. 165. 

Târnăcop de silex. Francia. De Mortillet, Ibid. pl. LII. | 

Târnăcop naviform. Francia. De Mosrtillet, Ibid. pl. LIV. 

Topor de silex din ruinele primei cetăți de la Hissarlik (Troia). Schliemann, 

Ilios. p. 300. i 

„Topor de diorit negru din ruinele primei cetăți de la Hissarlik (Troia). Schlie- 

mânu, Lbid. -p. 299. 

„ Topor din ruinele primei cetăți de la Hissarlik (Troia). Schliemann, Ibid. 

pag. 306. 

„ Ciocan de gabbro verde cu început de perforațiune din ruinele cetăţii a doua 

de la Hissarlik. Schliemann, Ibid. p. 554. 

“Topor pentru luptă de diorit întunecat din prima cetate de la Hissarlik. Sehlic- 

maunn, Ibid. p. 307. 

Ciocan din Grecia de nord, Perrot, La Grăce primitive. p. 124. 

'Tâte. aceste obiecte figurate represintă diferite mărimi naturale.
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II. Ceramica preistorică a Daciei. Ceramica epocei neolitice se caracteriseză prin 
d6ue clase bine distincte. 

Prima clasă o formeză olăria neolitică mai vechiă. In aceste timpuri inițiale neo- 
litice, ceramica în general este grosolană, argila impură, mestecată cu grăunțe de quarț 
şi năsip, er vasele r&ă arse, De regulă, ele sunt numai la suprafață roșite de foc, er 
restul e sur, negru, ori gălbin-sur. Forma vasetor din aceste prime timpuri ale epocei 
neolitice, este mai mult sferică sei semi-sferică, Ele nu ai basă sei fund lat, ci partea 
de desupt este curcubetâsă, ori în forma oului. De asemenea vasele accstei clase sunt 
fără târte și ele aă numai un fel de urechi găurite pentru a fi acățate. In acestă clasă 
a ceramicei neolitice se presintă şi unele începuturi de ornamentică. Decorurile sunt 
formate din linii dre pte ori șiruri punctate, esecutate, în mod mai puţin regulat și 
peste tot numai cu unghiile ori cu degetele. 

A doua clasă a ceramicei neolitice se caracteriseză în general prin un 
- material mai fin și mai bine frământat. Fabricatele de olăriă, ne presintă mai multă si- 
metriă în forme, o technică mai progresată și peste tot o diversitate de tipuri, 

In fine, ornamentica acestei clase este cu mult mai regulată. Decorurile sunt compuse 
mai mult din figuri geometrice formate din linii drepte-— mai târdiă din linii 
curbe —și esecutate cu stilul, ori cu alte instrumente speciale. Peste tot însă, întrega 
olăria epocei neolitice este lucrată cu mâna, fără ajutorul unei râte, ori al unei proce- 
dări mecanice. 

Cu privire la ceramica preistorică a României, Cesar Buliac scrie următorele : 
«In ceea ce sunt avute epocele ante-metalice este olăria și la noi... Pe unde 

nu se găsesce nici un metal, olăria este grosolană, r&ă frămentată, făcută numai cu 
mâna şi răă câptă, dacă nu şi numai uscată la sore, tâte ornamentele pe olăria primi- 
tivă . , sunt făcute cu degetul scă unghia .. . Dacă ași lua diferita olăriă, ce am adunat, 
numai din marginea Siretului până la Haţeg în Grădiştea (Sarmizegetusa) . . . negreșit 
că ar face o colecţiune forte variată şi eterogenă cu imprimate și diferite genuri și gra- 
duri de cultură, începend de la cea mai primitivă (neolitică. D.) din Vădastra până 
la cea mai perfectă dacă (ante-romană) din Zimnicea, şi apoi până la cea mai per- 
fectă daco-romană din Severin şi Recica unde abundă olăria samică ornată cu_fi- 
guri şi obiecte în reliefuri şi gravate.» (Analele Societăţii academice. Tom. X. Sect. II. 
pag. 271. 286). 

Incă în primele timpuri ale epocei de bronz, ceramica Dacici în părţile de peste Car- 
paţi ajunsese la un anumit grad de perfecţiune. Fabricatele olăriei din aceste timpuri 
se disting prin o eleganță remarcabilă de forme, prin o diversitate de tipuri originale 
și în fine, prin un gen simplu, frumos, însă tradițional, de ornamentaţiune. 

Peste tot noi ne aflăm în un period de bună stare materială şi de o civilisațiune înaintată. 
Olăria acestei epoce în Dacia (Fig. 66 — 79) începe a ave caracterele luxului, Ea depășisc 
limitele cele strimte ale unei simple meserii, şi ne reveleză începuturile unei arte pline 
de avent, o artă însă, care fără de a pute ajunge la apogeul săi, o vedem de -o-dată 
incetată, ca şi când o mare perturbațiune economică şi socială se ar fi deslănțuit pe 
Pământul Daciei, şi ar fi pus de o-dată capăt desvoltărei mai depatte a acestei fabrica- 
țiuni artistice înfloritâre în nordul Dunărei de jos, 

In studiele sale archeologice asupra ceramicei preistorice din Dacia, Boliac ne pune 
în €vidență asemănarea, ori mai bine dis înrudirea cea mare, dintre olăria dacă (sc, ante-



44 PERIODUL PETREI NOUE. 

romană) şi cea apusană s6i galică. «Precum esistă o afinitate mare între istoria Gallo- 

Romană și istoria Daco-Romană, dice dânsul, tot ast-tel afinitate mare este între olăria 

gallică și olăria dacă, preistorică mai ales.» (Analele Societăţii academice, tom. XR. 

Sect. II. p. 280). 

  

60. — Vas neolitic cu fund rotundit. România. 61. — Vas neolitic de la 
Vădastra în România. După 

Analele Societăţii academice, 

Tom. X. S$. Il. p. 282. 

După Revista sciinţifică. An. III. (1872 —1373). 

Insă zona geografică a ceramicei, care pârtă caracterul Daciei, este mult mai întinsă. 

Ceramica Dacici, atât din epoca neolitică cât și din epoca bronzului, ne presintă din 
. E 
punct de vedere al genului s&ă artistic și al caracterului săă etnic, aceleași forme tipice 

  

62. — Vas neolitic cu. tund rotundit 63. — Vas neolitic. Dep. Belfort 

din Pirenei. După Cartailhac, La France l'rancia. După Cartailhac, 

prâhistorique, pag. 260. La France prehistorique, p. 152. 

şi același sistem de ornamentațiune ca şi vasele de lut ale peninsulei balcanice şi din in- 

sulele archipelagului, ca și ceramica din Austria, Germania centrală şi meridională, din Ha- 

novera, Francia, Belgia, Britania, Alpi, Pirenei, Apenini, Portugalia și Sicilia. (Cartailhac, 

La France prehistorique, pag. 263. — Archaeologiai Ertesită. Uj foly. XIX. p. 117—119.)
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De asemenea esistă o omogenitate de tipuri şi de ornamentică între fabricatele ce- 
ramice ale Daciei și ale Troiei. (Virchow et Schliemann ont decouvert des ana 10- 
gies nombreuses entre les antiquites hongroises et celles de 
Troie : mystăre qui s'expliquerait peut-âtre naturellement, par le fait d'anciennes tri- 
bus thraces ayant habite autrefois les bords de la Theiss comme ceux du Scamandre. 
Ilios. p. 167), 

Ori esprimându-ne cu alte cuvinte, întregă ceramica epocei neolitice şi de bronz, este 
congeneră. Ea portă caracterele unei unităţi, ale aceleeași culturi și aceluiași geniu 

etnic. 

  

64. — Urnă de lut din cimiteriul de la 65. — Vas de lut din o criptă a Alpilor. 
Novac, comitatul Nitra, Ungaria. După După Cartailhac, La France pre- 
Hampel, A bronzkor. Il: Tab. CxxXvI. historique, pag. 261. 

O deosebită importanță pentru caracterul etnic al civilisaţiunei primitive europene î-] are 
studiul comparativ al ornamenticei industriale pe obiectele de ceramică, de 
bronz, şi chiar pe monumentele vechii architecturi mycenice. 

Diferitele motive ale acestei ornamentice, începând de la ţermurii de apus ai Asiei 
mici și până în insulele britanice, ne presintă aceeași unitate de spirit, aceeaşi origine 
comună. 

Intreg sistemul acestei ornam entice este pelasg, și acest gen de decora- 
țiune noi î-l găsim și astădi representat aprâpe în tote formele sale, în industria casnică, 
pe țesăturile și cusăturile usitate în particular la poporul român. (Originea ornamenticei Sla- 
vilor de sud este de asemenea romanică, A se vede Prof, Dr.]. Krinjavi, Uber den Ur- 
Sprung der siidslavischen Ornamentmotive, in Kroatische Revue. 1886. pag. 102 seqq.) 
Adese ori sub forme de ornamentică ni se presintă pe obiectele de ceramică și de bronz 
anumite semne simbolice, ce ai de basă Gre-cari representațiuni religi6se preantice, 
cum este cercul seă discul sorelui, semnul crucei, figura unui X, triunghiurile 
și semnul misterios însă favorabil al sva sticei r| simbolul divinității supreme a Pe- 
lasgilor, a lui Jupiter Tonans, representând fulgerul, scă peste tot lumina, viâţa, sănă- 
tatea și averea, semn, care s'a păstrat până astădi în cusăturile femeilor române din 
Transilvania. 

Acest semn din urmă (svastica) este cu totul necunoscut Asiriei, Feniciei și Egipe- 
tului, El a trecut ast-fel din Europa în Asia mică. (Schliemann, Ilios. p. 526.)
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Ca o conclusiune și tot-o-dată drept documente la aceste reflesiuni, noi reproducem 

aici diferite specimine din ceramica preistorică a Daciei, precum şi unele tipuri similari 

din ceramica britană și mycenă. 

Am adaus in fine și unele probe din sistemul ornamenticei preistorice, așa după cum 

ni se presintă pe obiectele de ceramică, de bronz, de aur și pe diferite fragmente ale 

architecturci mycenice, 

Proveniența: 

Fig. 66. 67. Transilvania, Geoagiul-de-jos, pescerea Sub-petră. Teglâs, Ujabb barlan- 

gok. p, 115. 117. 

68. Comitatul Sotnoc. Pulszky, Magyarorszâg archaeologiăja. |. p. 30. 

69. Comitatul Becheș. Hampcl, A bronzkor. Tab. CXXXII. 

70. Transilvania. Moigrad. Hampel, ibid. Tab. LXXII. 

71. 73. 74. 75. 76, Comitatul Bihor. Hampel, Ibid. Tab. LXXII. CXXXVIII. 

72. Ţinutul Dobriţinului. Hampel, Jbid. Tab. LXXII. 

77. 78. Comitatul Zabolţi, Hampel, Ibid. Tab. LXXIV. 

79. Urnă înaltă de 67 cm. România. Trompeta Carpaţilor, Nr. 1137. 

80. 81. Vase din tumule englese. Berthelot, Grande Encyclopedie. IX. p. 1179. 

De Mortillet, Musee prehistorique. Pl. XCIX. 

82. Din ruinele de la Troia. Perrot, Grece primitive, p. 901. 

83. Din necropola de la Ialysos în insula Rhodus. Perrot, Ibid. p. 914, 

84. Din. insula Cypru. Perrot, ibid. p, 917, 

85-—119. 122, 123. Diterite specimine de ornamentică de pe anticităţile preistorice 

ale Daciei, Greciei și Troiei. (După publicaţiunile citate mai sus: Pulszky, 
Hampel, Nyâry, Teglăs, Archaeologiai Ertesită, Schliemann, Perrot ctc.) 

„120. 121, 126. 127. 129. 132, Sigile de argil, probabil pentru ornamentică pe vase. 

Ungaria. Hampe], Catalogue de Lexposition prehistorique p. 120. 121. 

124. Ornament pe o fibulă de aur din Museul Vatican. Provenţia probil din Dacia, 
De Mostillet, Le signe de la croix avant le christianisme, p. 146. 

125. Ornamente cu svastică şi alte figuri lineari pe un vas de lut, Ungaria. Ham- 

pel, Catalogue, p. 17. 

128. Disc de pământ r&ă ars. Ungaria, pescerea de la Barâthegy. Hampel, Ibid. 17. 

130. Bulă de terracotă. Troia. Ilios, p. 521. 

131. Fragment de ceramică din o serie de tumule, ce conţin și obiecte preistorice, 
Ungaria. Romer, Mouvement archeologique, p. 119. 120. 

133. Semnul svasticei pe cusăturile ț&ranelor române din manţii apuseni în Trau- 
silvania. Revista «Tinerimea Română» N. S. Vol, 1. p, 418.
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SPECIMINE DE ORNAMENTICĂ PREISTORICĂ. 

(DACIA, TROIA ȘI ȚINUTURILE GRECIEI).



MONUMENTELE PREISTORICE ALE DACIEI 

II. TUMULELE EROICE PELASGE». 

Populaţiunile neolitice, cu deosebire curentul paleochton, 6meni a căror 
vi€ţă publică și privată era întemeiată pe religiune, mai aveati tot o-dată 

şi un deosebit cult pentru cei decedați. 

In credinţă că ei nu ai murit cu totul, și vor continua a răi îno lume 
eternă, mai fericită și mai superiră de cât lumea visibilă, ei depuneat 
în sînul pământului corpurile celor decedați, adese-ori în caverne naturale 
ori artificiale (crypte). 

1) Movilele funerare pârtă la poporul român diferite numiri de: morminte, movile, gor- 
8aue, culmi, holumguri, silitre, popine, gruie (erunic) Și gruiefe. 

Cuvântul gorgan î-l aflăm întrebuințat încă întvo adâncă anticitate, nu numai în Eu- 
ropa, dar și în diferite părți ale Asiei, ca o numire generică pentru anumite coline 
ori munți, 

In Iliada lui Homer, virful cel mai înalt al muntelui Ida, de lângă Troia, se numia 
Gargaron (liad. VIII. 48; XIV. 292, 332; XV. 152.),şi după cum resultă din textul 
acestei poeme, tâte virfurile muntelui Ida dimpreună cu Gargaron erai „neacoperite de 
pădure. . | 

Un alt munte din părțile meridionale ale Italiei (Apulia) purta încă în anticitatea ro- 
mană numele de Garganus. (Virgilii Aeneid. XI. 247. — Horatii Od. Il. 987. — 
Plinii Hist, nat. II. 11, 11).
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Pe lângă acest înalt sentiment religios pentru cei decedați, ei mai aveati 

tot o-dată și o inspirațiune morală pentru posteritatea lor pe acest pământ, 

In dorință, ca memoria eroilor sti să fie transmisă și la generaţiunile 

viitâre, ei ridicaii pe mormintele acestora, tumule enorme de pământ, er 

pe aceste tumule înălța drept semn sfânt o columnă de petră brută. 

Tumulele funerare constitue ast-fel cel mai antic gen de monumente 

preistorice. 

Inhumarea în tumule, sei ridicarea de movile gigantice pe mormintele 

Tot asemenea, aflăm numirea de gorga» aplicată în România şi în Transilvania la o 

infinită mulţime de măguri, deluri și munți. 

In documentele medievale ale Ungarici, cuvântul gorga” ne apare adese-ori sub forma 

de Kurchan și Korhan. (Cod. Andegav. IL. 636. 1332. — Pesty, Krasso. JI. 423 

1471). " 

Sensul fundamental al acestui cuvânt, atât după indicaţiunile, ce ni le dă Iliada lui 

Homer, cât şi după modul cum acestă numire este întrebuințată la poporul român, se 

pare a fi: o înălțime de pământ în forma unei cupole, ori în formă conică, însă de di- 

mensiuni mară și neacoperită de pădure. 

Cu înțelesul de movilă funerară zona geografică a cuventului gorgan este de 

asemenea forte estinsă. 

In Francia, unele tumule sepulchrale din epoca neolitică portă şi astădi numele 

de Kerougant, Kergonfals, crun dolmen se numesce Kerkonno. (Bertrand, 

La Gaule, pag. 124—142). In Irlandia anticul cimiteriă regal se numia Cruachan 

(Fergusson, Les Monuments megalitiques, p. 198 — 212). Chiar și astădi în limba fran- 

cesă cuvântul ga/ga/, însemneză o movilă de petrii şi de pământ, și aceste galgale sc 

cred a fi morminte antice ridicate în memoria luptătorilor gali şi romani căduți în rEs- 

bâie. (Littr6, v. galgal. — Bertrand, La Gaule, p. 135). 

Originea cuventuluă gorgan aparţine ast-lel timpurilor preistorice scă epocei pelasge. 

In Transilvania, şi cu deosebire în Bănat, movilele funerare se mai numesc 

gruie, stă grunie (sing. gruiă, gruniii), numire, care de asemenea se reduce la timpurile 

archaice. Pe teritoriul Eolici de pe ţărmurii Asiei mici și unde se aflai o-dată 

o mulțime nenum&rată de movile tunerare pelasge, noi aflăm orașul 

numit Grynium (Cg5yov, citesce Grunion. Strabo, XIII. 3. 5; 1, 59. VII, 7. 2). — 

Același oraș apare la Herodot (I. 149) cu forma plurală pelasgă de Tpsvetu. Er Cor- 

nelii Nepos (Alcib. 9.) amintesce castrum Grunium din Frigia probabil identic cu 

localitatea amintită mai sus. 

Ca o formă corespundătâriă pentru gruii scă gruniu, cu înțelesul de tumul funerar, 

noi aflăm în limba vechiă latină cuvântul grumzs. 

Hospes, resiste, et. hoc. ad. grumvm. ad. laevam. aspice. vbei: 

continentur. ossa. hominis. boni. misericordis. amantis. pavperis. 

(Inscripţiune din Roma. C. 1. L. I. 1027). 

In Basarabia, movilele funerare se numesc şi c4/mi (sing. culmi); &r în părțile Bi- 

horului de peste Carpaţi foZumguri (sing. holzn).
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eroilor şi ale pers6nelor celebre, începe, ce e drept, în epoca neolitică, și 
ea se continuă şi în epoca bronzului până târdiă în timpurile istorice. 

Inaintea cetăţii Troia, ne spune poetul Homer, se afla o măgură înaltă 
isolată, pe care o putea încunjura cine-va din tâte părțile, movilă, pe care 
Gmenii o numiai Batiea, cr deii nemuritori, mormântul eroinei Murina 1), 

Acestă grandi6să movilă, ce forma pe câmpul Troiei pelasge un deal 
întreg, era după cum vedem, atât de străvechiă, în cât ajunsese să fie mi- 

tică chiar în timpurile lui Homer. 

La mijlocul acestui vast și frumos şes al Troiei, ne spune tot Homer, 

se afla mormântul cel grandios al lui Ilu, fiul lui Dardan, un bătrân ilustru 
din timpurile străvechi, și pe care tumul era ridicată o columnă de pâtră 2). 

Tot pe acestă memorabilă câmpie a Troiei, se afla tumulul sâă mor- 
mentul unuia din fruntașii vechi Troiani, al bătrânului Aesyete, și pe care 

tumul în timpul r&sboiului luase posițiune Polite, fiul lui Priam, cu 

trupa sa, ca să observe, când Grecii de la corăbii vor încerca să facă o miș- 

care ofensivă asupra Troiei 3). Acestă movilă funerară era așa dar atât de 

gigantică în cât constituia între Porta Scheă și între mare, cel mai înalt 

punct de observaţiune âl Troianilor. 

In cursul resbelului, ce-l avură Troianii cu Grecii, bătrânul rege Priam, 

după cum ne spune Homer, depuse în o urnă de aur cenușa fiului săi 

Hector, a celui de ântâiii între eroii Troiani, apoi acoperi urna cu un 

covor de purpură, o depuse în mormântul săpat în sînul pământului, aședă 

peste gr6pă lespedi mari de pâtră, €r de asupra Troianii ridicară un tumul 

înalt de pământ 4). 

De asemenea, ne spune Odisea lui Homer, că Grecii, ori mai bine dis 

Mirmidonii, după ce arseră corpul eroului Achile, pe care-l ucisese în r&s- 
boiul Troian, Paris fiul lui Priam, i depuseră osemintele în o amforă de 
aur la un loc cu urna amicului săi Patroclu, €r peste ele ridicară un 

tumul enorm pe țărmurili Helespontului, ca acest mormânt să-l pâtă vede 
departe de pe mare, atât Gmenii, cară trăiati atunci, cât și aceia, cari vor 

trăi în viitoriă 5). 

Andromache, admirabila soţiă a lui Hector €), presimțind şi plângând 

1) Homeri Ilias, II. 811 seqq. 

?) liad., XXIV. 349; XI, 166. 371; X. 415, 

3) Iliad. IL. 793. 

€ Iiiad. XXIV. 798. 

5) Odyss. XXIV, 80. —- Iliad. XXIII. 126. 
€) Iliad, VI. 418.
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tot o-dată sârtea, ce are s'o aștepte, dacă soțul săi va căde pe câmpul de- 

răsboiii, se esprimă ast-fel despre părintele să pelasg, Etion din Teba 

cea sfântă, care a fost ucis de Achile. 

Achile, dice dânsa, nu a despoiat pe tatăl miei de armele sale, ci le-a 

ars dimpreună cu corpul săă, şi peste cenușa lui a ridicat o movilă, er 

nimfele munţilor ai plântat ulmi în jurul acestui mormânt 1). Ă 

In Arcadia, cel mai antic teritorii pelasg din Pelopones, se aflati lângă 

orașul Orch omen, după cum ne spune Pausania, mai multe movile de 

petrii acumulate, tumule, ce aii fost ridicate în ondrea 6menilor căduți în 

r&sboiit, însă nu esistă nici o inscripțiune, dice densul, și nici locuitorii din 

Orchomen nu mai aii nici o tradițiune, cu cine sa purtat acest răsboiti 2). 

Lângă vechiul oraș Delphi în apropiere de Parnas, după cum ne rela- 

teză tot Pausania, se mai vedeau încă în epoca sa movilele de petrii, în 

cari ati fost înmormântați Laiii, legendarul rege al Tebei, şi servitoriul săi, 

uciși amândoi de Oedip ?). - 

Același rit religios de a ridica tumule urieşe pe mormintele regilor și 

eroilor stă, î-l continuară triburile pelasge și după ce trecură în Italia. 

La strămoşii noştri, scrie Serviu, era obiceiul, ca nobilii să fie înmormen- 

taţi sub munți înalţi (movile grandi6se), ori în sînul munților $). 

1) Usul de a planta ulmi pe lângă movilele funerare, a esistat o-dată şi în părțile 

Daciei. Ast-fel, după o baladă română eroul Toma Alimoș simțind că more, se a- 

dreseză către murgul s&ă cu următorele cuvinte: 

Te grăbesce, alergă, fugi, Pe tine n'oi mai sări... 

Şi ca gândul să mă ducă ! Din copită să-mi facă sapă 
. ș 

Colo 'n zarea celor culmi Lângă ulmi să-mi faci o grâpă 

La gropana cu cinci ulmi, Şi cu dinţii s& m'apuci 

Că eă murgule oi muri In tainiță s€ m'arundi, 

Alecsandri, Poesii pop. p. 74. 

O movilă de pe teritoriul comunei Doicesci, jud. Brăila, portă de asemenea numele 

de Ulm. (Cf. Frunzescu, Dict. top. VIII. «Ulm», movilă pe teritoriul jud. Buză&i). 

2) Pausaniae Graeciae Descriptio, lib. VIII. 13. 3. — Homer, în Iliada (IL. 604) mai 

face amintire şi de mormântul regelui E pyt din Arcadia. Er Pausania, scrie despre 

acestă movilă: am mers de am contemplat cu tâtă atențiunea mormântul lui Epyt, des- 

pre care face amintire Homer în cântecele sale. Este o movilă de pământ nu 

de tot mare, încunjurată jur împrejur cu un parapet de petrii. (Descriptio Graeciae, 

VIII. 16. 3.) 

3) Pausaniae Descriptio Graeciae, lib. X. 5. 4. 

4) Servius, ad. Aen. X. 849: apud maiores nobiles aut sub montibus altis 

aut in ipsis montibus sepeliebantur, — Cf. Isidori Hispal. Originum lib. 

XV. 11. 4.
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Mormăntul cel grandios de pământ al vechiului rege Dercen din Lau- 
rent, forma, după cum ne spune Virgil, un munte înalt acoperit cu stejari 
umbroși 1). | 

Pe șesul dintre Alba și Roma, ne spune istoricul Liviu 2 sc vedeai 
încă în epoca sa, movilele, în cari aă fost înmormântați frații Curia ţi“și 
Horaţi. 

Er în partea de sud a Romei, lângă Porta Ostiensis, călătorul vede şi 
astădi Piramida cea grandi6să a lui Cestiu, unul din cele mai importante 
monumente ale Romei, și care s'a conservat întreg până în diua de astădi. 
Acestă piramidă consistă dintr'un enorm tumul ascuțit, înalt de 155 de pi- 
cidre, și având patru feţe învelite pe de asupra cu lespedi quadrate de mar- 
moră albă. 

Insă cea mai magnifică movilă funerară din Roma era Mausoleul im- 
peratului August, care se considera cu deosebire ca descendent din fa- 
miliile vechi troiane. 

Acest mormânt imposant construit în al doilea an al erei creştine, era, 

după cum ne spune Strabo 3), un tumul enorm de pământ ridicat pe câmpul 
lui Marte de lângă țărmurele Tibrului. De desupt se afla o boltă de petră 
albă, iar pe d'asupra acest tumul era acoperit până sus cu arbori verdi. 

Pe virful acestei movile funerare se înălța statuă de bronz a împăra- 
tului August, €r de desuptul ei se aflaii depuse osemintele sale, ale rudelor 
și Gmenilor săi de casă. 

Caracteristica particulară a tumulelor eroice pelasge era, ca ele să aibă 
dimensiuni enorme 4). 

Pelasgii ne apar în tradiţiuni și în monumente ca 6meni avidi 
de gloriă 5). Ambiţiunea lor era să aibă morminte colosale și 
memoria lor să fie celebrată în cântări la generaţiunile viitâre 5). A sci 
că după' mârte 6menii tăi î-ţi celebreză gloria ta, era cea mai mare fericire 
pentru un eroii din epoca pelasgă ?), 

1) Virgilii Acneid. XI. v. 849. 

2 Jâvii Ilist. Rom. lib. [. 25. 

% Strabonis Gcographica, V. 3. 8. 

1) Virgilii Aen. lib. III. 62: 

aaa ae e et ingens 

"Adgeritur tumulo tellus . 

5) Iiad. VII. 86-91. 

€ Iliad. VI. 358. 

%) Odyss, V. 311.
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În tumulele pelasge corpurile eroilor celebrii se depuneaii în urne de 

aur și lângă urne armele și o mulțime de alte daruri preţi6se, adevărate 

tesaure. 

P elasgii sunt 6menii cei avuţi ai lumei vechi 1). Ei dispun de 

cantități enorme de aur și de aramă ?), și tot o-dată de turme nenumărate 

de oi 2), de ciredi de boi urieși 4) și de herghelii mari de cai minu- 

nați 5). Pelasgii sunt în stare s& r&scumpere pe un prisonier de r&sboii 

cu preţuri infinit de mată €). 

Orașul Mycena al Pelasgilor din Pelopones este orașul cel avut de 

aur 7). 

Inaintea tuturor 6menilor, Troia pelasgă trecea ca avută de aur și de 

aramă 8), şi Grecii trăgeaii speranță, că după ce vor cuceri Troia, să se 

întârcă a casă cu tâte corăbiile lor pline de aur și de. aramă ?). Dardan, 

patriarchul Troianilor și al Romanilor, era după legende, cel mai avut om 

din toți muritorii lumei sale 10). 

In ruinele cetăților și ale mormintelor pelasge, archeologia găsesce as- 

tădi cele mai preţi6se vase și ornamente de aur și de argint, și cari ne 

deşteptă tot-o-dată o adevărată uimire de opulența acestui popor. 

O altă caracteristică particulară a vechilor tumule pelasge, era ca 

ele să fie de pământ 11), un rit, care după cum vedem sta în strînsă le- 

gătură cu vechia lor credință religi6să, că autorii genului pelasg erati năs- 

cuți de-a dreptul din pământ, 

Pe virful movilelor funerare pelasge se așeză de regulă o columnă de 

pâtră (677%). Acesta, dice Homer, este ondrea morţilor 2). 

Același us de a onora memoria eroilor decedați prin tumule enorme de 

pământ, vedem, că a esistat într'o epocă depărtată și în ţările vechii Dacie. 

Aprâpe în fie-care județ al României se află una ori mai multe movile 

1) Iiad. V. 710, 
2) Jliad. II. 230. 
3) Iliad. II. 605. 705; 1V. 476; VI. 25; IX. 296. 479; XI. 106. 68; XII. 319. 

4) Iiad, [. 154. V. 313. XX. 91. 
5) Iiad. II. 230. III. 130; IV. 332; V. 102. 551. 641; XX. 221. 

e) Iliad, 1. 372. 
1) Tiad, VII. 180. 
8) Iliad. XVIII. 289; X. 315. 

% iad. IX. 137. 

19) Iliad. XX. 220. 

1%) Hiad. VI. 464. Cf. şi nota 4 p. 61. 

12) iad. XI, 371; XVI. 457. 674; XVII. 374. — Odyss, XII. 14.
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funerare, de dimensiuni colosale, și cari pârtă numele de «Movilă mare» 
ori <Măgură mare» !). 

Dacă aceste monumente sepulchrale ale țărilor nâstre, ne apar și astădi 
în forme atât de urieşe, ne putem face o ideă despre aspectul lor înainte 
cu câte-va mii de ani, când ele nu erai micșorate ori aplanate nici de 
dintele timpului, nici de acţiunea economică a ţăranului român, şi nici de 
căutătorii de comsre. 

Aceste movile aședate după ritul pelasg pe câmpuri, de-a lungul drumu- 

rilor, ori pe virfurile colinelor, se pot vede, în general, de la distanţe mari, 

întocmai după cum era idea timpurilor troiane, ca ele să pâtă fi vEdute 

1) Una din movilele funerari cele mai urieșe, și putem dice tot-o-dată și cele mai 

vechi ale țărei nâstre, este colina artificială numită «Răbăia» de pe teritoriul co- 

munei Răsesci, în județul Fălciă, situată pe malul drept al Prutului. 

Despre acestă movilă, scrie Principele Dimitrie Cantemir: Haud longe ab eo loco 

(Husz) conspicitur collis ingens manu factus, Tartaris Chan tepesii.e. 
Chani tumulus, incolis Mogila Rabuy dictus, De huius origine variae feruntur sen- 
tentie. Aliqui Tartorurum quendam Chanum cum toto execitu a Moldavis ibi deletum 
tradunt, ac ipsius monumento hunc tumulum impositum, alii reginam quandem Scytha- 
rum, Rabie dictam, cum contra habitantes eo tempore in Moldavia Scythas, hucusque 

exercitum duxisset, ibi cecidisse et a suis sepultam narrant. (Descriptio Moldaviae, P. 
I. c. 4.) 

După alte tradițiuni, acestă movilă, înaltă de 18—23 metri, după cum ni se comunică, 

ar fi făcută din timpul <Poediei» scă al lumei multe, şi că în ea ar fi înmormântată 

o fată de imperat, ori o eroină cădută în bătaiă pe câmpul acela. 

Nu scim dacă la acestă movilă, ori la alta, de pe lângă Nistru, se refer următorele 

versiuni dintr'o baladă română: 

Cine-mi stă şi tăbăresce, La movila aşa mare 

Cine-mi stă şi poposesce Ce să 'nalță la hotare? 

Arbore, Basarabia în sec, XIX. Bucuresci, 1899, p 179. 

Despre o movilă archaică lângă Nistru vorbesce și Herodot. (IV. c. 11.) 

Vornicul Grigorie Urechiă, face de asemenea amintire de o movilă mare de 

lângă Siret: «Şi acolo de asupra Siretului, la movilacea mare a Tecu- 

ciului (lângă comuna lonășesci) ai odihnit trei dile» Ştefan cel Mare. (Kogălni- 

ceanu, Cronice, Î. 161). 

Decedatul Odobescu, membru al Academiei Române, publicase două dări de semă 

despre movilele funerare din județele Dorohoiii și Romanați. (Mon. Oficial Nr. 152 din 

1871 şi Analele Soc. acad. rom. X. Sect, II p. 173—339). 

Însă datele sale cu privire la înălțimea şi perimetrul acestor movile, adunate de la 

învățătorii sătesci, sunt în mare parte eronate și din acestă causă nu am putut face nici 

o întrebuințare de acest material.
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de departe, atât de Gmenii, cară traiai atunci, cât și de cei, cari vor trăi 

în viitorii, 

Cele mai multe. din aceste movile grandidse ale țărilor n6stre aii con- 

ținut după tradițiunile poporului român tesaure prețisse. Unele mai portă 

şi astădi numele de «Movila combrei», ori de «Movila săpată». 

Insă astădi, acâstă nenumărată mulțime de monticule funerare ale țărilor 

n6stre sunt numai nisce monumente mute ale unor - timpuri depărtate_!). 

1) România este una din ţările cele mai avute de tumule funerare. La noi, scrie 

Cesar Boliac, ţera este plină de aceste movile și movilițe din malurile Dunărei şi 

până în culmile Carpaţilor, şi că aceste movile și moviliţe la noi se numără cu deci- 

mile, cu sutimile şi cu miile, şi cari tâte conţin oseminte de un schelet, dacă 

nu de mai multe. (Trompeta Carpaţilor Nr. 846 din 1870 și Nr. 939 din 1871.) 

De asemenea, se esprimă archeologul Romer din Ungaria: Dacă este o țeră avută 

de monumente în genul acesta (tumule), atunci de sigur este Ungaria. (Mouvement 

archeologique, p. 104). 

Este incontestabil, că nu tâte tumulele din țările nâstre se rapârtă la una și aceeași 

epocă, Ca în tâte țările Europei, aşa și la noi, unele din movilele funerare aparțin fără 

îndoită la etatea petrei, 6r altele timpurilor posteridre, preistorice ori istorice. 

Ast-fel C, Boliac ne spune, că în două movile ce le-a spintecat, a aflat cadavrul 

aședat ședend, cu şira spinărei în liniă verticală, caracter al epozei neolite. (Trompeta 

“Carpaţilor Nr. 939 p. 3). De asemenea s'a constatat esistența tumulelor neolitice și în 

Bucovina la comuna Horodnicul-de-jos. (Kaindl, Geschichte der Bukowina. I. 1896 

p. 5-6) 

In general, putem dice, că aparțin timpurilor preistorice acele moviie funerare, cari se 

caracteriseză prin dimensiunile lor considerabile, prin figura lor conică, prin disposi- 

ţiunea lor în linii mai mult ori mai puțin drepte de a lungul drumurilor. 

In aceste tumule preistorice, adese ori osemintele, ori urna cu cenușă a celui decedat, 

se află depuse întrun sicriă format din lespedi brute (de regulă 4), peste cari este pusă 

o altă lespede ca acoperemânt sii capac. Pe lângă vasul cu cenușa se mai găsesc în 

aceste ciste și bucăţi de cremene scă marmoră prelucrate în forma dălții și chârburi de 

olăriă grosolană. Despre ast-fel de morminte ni se relateză din com. Borlesci, în judeţul 

Nemţu, și din com. Şotânga în județul Dâmboviţa. (Pentru: Transilvania și Ungaria con- 

feresce: Archiv der Vereines fir siebenbirgische Landeskunde, N. F. XIV p. 156 seqq. 

— Romer, Mouvement archeologique, p. 113.) 

In Transilvania tumule funerare se află în diferite părți, însă în număr conside- 

rabil ele ni se presintă în comitatele de lângă Tisa, Ung, Zabolţi, Bereg, Bihor, Becheș, 

Ciongrad, Cenade, Heveş, Arad și Timișcra, (Romer, Mouvement archcologique, p. 150). 

La aceste movile de lângă Tisa se raportă următoriul fragment dintrun cântec eroic 

poporal din Transilvania: 

Murgule, comă rotată, 

Mai scâte-mE n del o-dată ,.. 

| Ş'acolo sub fagii mici 

Sunt morminte de voinici, 

Şi mE scâte pân' la Tisă, | Care s'aă dus de p'aici. 

C'acolo-i tabără 'ntinsă Iarnik-Rârsean, Doine, p. 314.
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Noi nu cunâscem nici numele eroilor a căror cenușă, ori oseminte, ai fost 
depuse în aceste morminte archaice, nici evenimentele la cari ci ai par- 
ticipat. Aceste tumule ne spun numai atât, că, în mare parte, ele aparțin 
la ceremoniile şi onorile funerare pelasge, și că aceste ținuturi ai format 

In Besarabia numerul movilelor funerare este de asemenea fârte considerabil, și o 
amintire de sigur fârte vechiă despre aceste tumule o aflăm în poesia nostră eroică: 

Pe câmpul Tinechiei (s. Tighinei) De aă aședat stânile 
Pe zarele câmpiei. , . . Pe tâte movilele. 
Ş'ai dus Costea oile Alecsandri, Poesii popnlare p. 34, 

Cf. Negoescu, Balade, p. 103, 

Sus pe mâlul Nistrului Colo'n zarea celor culmi (movile) 
Pe pământul Turcului La grâpa cu cinci ulmi, 

, , E , Alecsandri, Poesit pop. p. 72, Er într'o «Conăcariă» de la Românii de peste Nistru : 

Noi am purces pe crângul ceriului, Pe zarea movilelor...   Pe semnele pământului, Burada, O călătoriă în satele moldovenesci 
din gubernia Cherson, p. 34. 

Cu privire la tumulele din Rusia meridională comitele Ouvaroff scrie urmă- 
torele : Dans les contrees meridionales sur Jes câtes de la mere Noire, les tumulus 
eurent , . . beaucoup a souftrir de la cupidit€ des £trangers. Les Genois et les Vâne- 
tiens fouillerent cn Crimee une foule de tumulus, et s'appropritrent les tresors qu'ils y 
decouvrirent. On sait que la plus part des tumulus de la Russie remontent aux Scythes 
et aux Grecs. ... Les tumulus se trouvent en abondances dans le voisinage des 
principalles villes de l'ancienne Russie . . . Ils (les tumulus) renferment presque tous un 
tombeau de pierres de forme carree, forme de grandes daliles 
calcaire s. (Recherches sur les antiquites de la Russie meridionale. Paris, 1855 -- 65 
pag. 6. 7 şi 37). 

In Bulgaria re spune Kanitz (Donau-Bulgarien, 1. p. 62. 149) tumule sc află 
pe ambele laturi ale Balcanului, şi mai cu semă în văile rîurilor Osm a, lantra și 
Tundza. Cu deosebire sunt memorabile tumulele aședate la distanțe regulate pe ţăr- 
murele Dunărei dintre Şiștov și Nicopol. De la Rusciuc până la Samovoda în 
pasul lantrei, Kanitz a numerat cu la 40 de tumule pe ambele laturi ale drumului. Er 
despre tumulele din Macedonia şi Tesalia aftăm următârele notițe la Boue€ 
(La Turquie d'Europe, Tome II, p. 352): Dans la Macedoine meridionale, il 
yen a (des tertres) surtout pres de lancienne Pella et de Salonique . . . On dirait que 
ces tertres ont €t€ alignes le long d'une route, ct non pas places sans symâtrie, comme 
ceux de Sophie et de Philippopoli. Ces tertres macedoniens sont de la 
plus grande dimension et sont tout-ă-fait semblables ă ceuxde la Troade 
etăla butte conique artiticielle qui existe en Basse-Autriche entre le 
petit plateau au-dessus de Deutsch-A!tenbourg entre Vienne et Presbourg ,... Prts 
de Larisse en Thessalie, il y a un bon nombre de Tepe (= tumuli) . .. dont 
Pun est le plus grand des environs.... li Y en a aussi pres d'Armyros et de 

NIC. DENSUŞIANU, 
5
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într'o vechime depărtată o patriă a poporului pelasg, care singur s'a ilus- 

trat prin acest gen de monumente. 

Chiar și astădi unele din aceste imposante monumente de păment ale 

țărilor nâstre mai pârlă numele etnica! Tursanilor 1) sâi Pelasgilor, er 

altele, după diferitele idei și tradițiuni ale locuitorilor, sunt considerate ca 

morminte de urieşi 2), adecă ale unei rase puternice de Gmeni, care în 

timpurile preistorice ar fi locuit în aceste țări ?). 

Incă în anticitatea grecescă Pelasgii ai fost poporul, cărora tradițiunile 

și poeţii le-au atribuit numele de urieși. 

Lor le aparţin tumulele cele gigantice și construcțiunile titanice de petrii 

enorme. Lor li se atribue o deosebită forță fisică individuală şi o valore 

răsboinică mare. 

Achile, unul din ducii Pelasgilor din părțile de nord ale Greciei, pârtă 

la Homer numele de gigant (neAwptos). Lancea sa era atât de mare în cât 

nică un Acheă nu o pute vibra 4).. 

Hector, eroul pelasg troian, pârtă de asemenea epitetul de nelwptos 5). 

Enea, ducele Dardanilor, în lupta sa cu Achile, prinde și ridică cu mâna 

sa un bolovan de pâtră, ce nu puteai să-l transporte nici doi 6meni din 

“epoca lui Homer *). 

Velestina, non loin du lac de Karlos, en particulier sur la route qui conduit de 

ce dernier lieu a Larisse;... on connait aussi. . .. en Bcotieetpresde Tyrinte, 

en liorce. 

Esaminând distribuțiunea şi direcţiunea geografică a movilelor funerare din părţile de 

resărit ale Daciei se constată faptul positiv, că linia principală a acestor 

monumente preistorice prelungindu-se din Rusia meridională către Dacia se în- 

tinde peste Besarabia, Moldova, "Ț&ra-românescă, peste partea de răsărit a peninsulei 

balcanice, cum şi pe câstele de apus ale Asiei mici; €r un alt ram mai mical a- 

cestei linii de tumule plecând de la Nistru se îndrepteză spre Bucovina şi Gallţia ostică. 

(Cf. Archiv d. Vereines făr siebenbiirgische Landeskunde N. E. XIV. 150). 

1) Ast-fel o movilă din judeţul Romanați de pe teritoriul comunei Marotinul-de-jos, 

înaltă de 8 stânjini, portă -numirea de Grindul Tursanului (An. Soc. acad. Tom X. 

Secţ. II. p. 333). Alta din judeţul Vâlcea de pe teritoriul comunei Bălteni se numesce 

Ţurţan, şi unde se găsesc hârburi de vase de pămend de fabricațiune vechiă. (Re- 

spunsuri la «Cestionarul istoric» de Nic. Densuşianu). 

) Cu deosebire în judeţele Roman, Nemţu și Dorohoii. 

_3) In comitatul Solnoc-Dobâca de peste Carpaţi tradițiunea poporală este, că in- 

strumentele de petră sunt rămase de ia urieși. (Archaeologiai Er- 

tesită. Uj foly. XV. p. 388.) 

4) Iliad. XIX. 388, 

5) Viad. XI. 819. 
&) Iliad. XX. 286.
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Marte, deul pelasg, protectorul Troianilor, și a cărui reședință se afla în 
țările de la Dunărea de jos, are la Homer numele urieș (meAwpros 1). Când 
acest dei al țărilor nordice vociferză, strigarea sa se aude ca glasul a 
dece mii de Gmeni în r&sboită 2), €r când el cade la păment lovit cu o 
petră de deița Atena, corpul săii acopere un teren de 7 jugere 3). 

Cu tâte că despre movilele cele mari ale Daciei ai perit în mare parte 
și tradiţiunile, după cum ati perit despre tumulele eroice de la Troia, însă 
aceste morminte archaice ale țărilor nâstre ai avut o-dată o istoriă a lor 
religissă particulară. 

Incă în epoca lui Homer şi a lui Hesiod se păstrase în ţinuturile gre- 
cesci diferite legende despre patria cea fericită a Pelasgilor de la nordul 
Traciei, sâii al Dunărei de jos, unde se afla 6menii cei mai juști şi unde 
ei ducea o vicţă liniștită și plină de tote mulțumirile. 

Diferitele triburi pelasge, cari în curs de mai multe sute de ani plecând 
din sînurile Carpaţilor se revărsară peste ținuturile mai puţin fertile ale Greciei 
şi Asiei mici, păstrară încă până târdiii memoria strămoşilor lor din nordul 
Dunărei de jos, și tot o-dată memoria acelei ţări, care se caracterisa prin 
o fertilitate exuberantă şi prin diterite alte avuții naturale, și unde mora- 
vurile și sentimentele de justiție ale Gmenilor devenise legendare. 

Aici se reducea gloria cea vechiă a familielor pelasge meridionale. Aici 
eraii mormintele cele sfinte ale strămoșilor lor. 

Aici se aflaii locurile acele frumâse şi fericite numite “Hidotoy zediov 
(câmpul Elysiului), unde se retrăgeau la b&trâneţele lor eroii lumei vechi, 
şi unde favoriţii deilor trăiaă un vec de aur și O vi€ță eternă. 

Astfel Proteii dice către Menelaii în Odiseă: 
«În ce te privesce pe tine, o divine Menelae, destinele sorții tale sunt, că 

tu nu vei muri în Argos, ci deii nemuritori te vor trimite în câmpul 
Elysiului de la marginile pămentului, unde Gmenii trăesc o 
vicță forte uşâră (fără greutăți), unde nu este nici nâuă, nici &rnă mare, 
nică vărsări mari de plie şi unde zefirii șușură în continui, ca s& reînsu- 
flețescă pe 6meni DX 

1) liad. VII. 208, 
?) lliad, V, 859, 

*) Iliad. XXI. 407. După tradiţiunile Arcadilor Peiasg, legendarul patriarch al ginţit 
Pelasge, întrecea pe toți cei-l'alți 6meni prin mărimea, prin forța, frumseţa şi da- 
Turile spiritului s&ă, (Pausaniae lib. VIII, 1. 4,) 

1) Odyss. IV. v. 561-568. — Despre realitatea geografică a vechiului Elysiu pelasg, 
Cum și despre situațiunea sa în nordul Dunărei de jos, în părţile de apus ale Românie 
actuale, vom vorbi pe larg în cursul acestei scrieri,
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De asemenea și Hesiod, în poema sa epică "Eprya x2d “Hptpar mai face o 

amintire, ca un ultim răsunet, de generațiunea cea divină a eroilor 

din timpurile străvechi, răspândiți pe tâtă suprafața cea imensă a globului, 

eroi, din cari unii ai perit în răsboiul Thebei, &r alții ducându-se departe 

peste mare ai cădut la Troin din causa Elenei. Acestora, dice dânsul, Joe, 

fiul lui Saturn, le-a destinat locuințe în insulele cele fericite de la mar- 

ginile pămentului, unde «i duc o viță fără griji, şi unde pămentul de trei 

ori înfloresce și de trei ori produce fructe dulci 1). 

Cei vechi nu s'a îndoit nică o-dată de esistența reală terestră a câmpului 

numit Elysiu. 

Hesiod, întocma ca Homer, cunoscea și densul acest ținut fericit şi lo- 

cuit de ment, dar pe care densuli-l reduce numai la insulele numite ale 

«Fericiţilor» -— Makaron, — situate la Dunărea de jos ?). 

Insă cari erai marginile pământului, de cari ne vorbesce aici Homer 

și Hesiod ? 

Ele erai marginile orisontului geografic grecesc, după cum vom ave o- 

casiune de a ne convinge de atâtea ori în cursul acestei istorii. 

Incă în epoca Homerică și Hesiodică, zona cunoscinţelor teritoriale ale 

autorilor grecesiă înceteză la nordul Traciei. 

Homer nu cunâsce în nordul Mysiei sâii în țările nâstre, de cât numai 

due grupe etnice, însă cu moravuri fârte pure, pe Agavi și pe Abii, 6- 

menii cei mai juști dintre toţi muritorii, după cum dice dânsul ?). 

Chiar și în timpurile lui Herodot întunerecul geografic începe ime- 

diat în nordul Dunărei de jos. 

«Ce fel de 6meni locuesc la nordul Traciei, dice acest autor, nime 

pâte spune cu siguranță. Atât însă se pare, că dincolo de Istru este 

o ţâră părăsită şi infinită . „. Locuitorii din Tracia, mai spun, că ţinuturile 

dincolo de Istru sunt ocupate de albine şi din causa acestora 6menii nu 

pot merge mai departe» 2). O țeră ocupată de albine? Ceea ce în fond 

1) Hesiodi Opera et Dies, v. 159 — 173, 

3) Avieni Descriptio orbis terrae, v. 723, 

Leuce cana jugum, Leuce sedes animarum. 

Plinii IV, 27. 1: Achillea est supra dicta (insula), cadem Leuce et Macaron appellata. 

2) Iiad. XIII. 5. 6. 

+) Herodoti lib. V. c. 9-10. — Acestă tradițiune istorică a lui Herodot are un fond 

real. Incă până acum două sute de ani unul din articutele cele mai importante de esport 

al ţărilor române, pentru Egipteni, Veneţieni şi Ragusani, era cera (Cantemirii Mol- 

daviae Descriptio. Ed. 1872 p. 22). — Tot-o-dată Principele Cantemir vorbind de apicul- 

tura cea întinsă a Moidovei mai adaugă, că locuitorii acestei țări ar fi putut, în timpul
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consună pe deplin cu tradiţiunea Hesiodică: unde pământul de trei ori înflo- 
resce pe an și de trei ori produce fructe dulci 7), 

Aici erai marginile pământului, ori mai bine dis al lumei cunoscute de 
Homer, aici erai ținuturile cele fericite, și Omenii cei juști ai legendelor gre- 
cesci. Aici esa locul sfânt de înmormântare al eroilor pelasgi ante-homerici. 

Aici, în fine, după tradiţiunile vechi pelasgo-grecesci, a fost adusă şi înmor- 
mentată cenușa lui Achile, a lui Patroclu, a celor doi Aiaci și alui An- 
tiloc2), pentru ca sufletele acestor eroi să se bucure aci de o fericire eternă, 

săi s€ aibă un folos mult mai însemnat din acest ram de economiă, de Gre-ce câm- 
purile sunt pline de cele nai alese flori, r de altă parte pădurile încă ofer un 
material abundent pentru câră și miere, însă prin legile țărei s'a oprit, ca nime 'să nu 
țină mai mulți stupi de cât sufere locul s&ă, ca nu cum-va prin mulţimea stu: 
pilor să aducă supărare vecinilor săi. Oschit de fagurii obicinuiţi de miere, ne spune 
autorul, albinele moldovenesci mai produc și un fel de ceră cam n6gră, însă cu un miros 
fârte plăcut, şi pe care ele o întrebuințeză numai spre a împedica pătrunderea luminei 
s6relui în coșnițele lor. (Ibid. p. 33.). De asemenea scria Ragusanul Raicevich în 
secului trecut, că una din producţiunile cele mai prețidse și mai intinse ale provinciilor 
române era cultura albinelor (Osservazioni. 1788 p. 87.) 

Pentru completarea acestor date mai adăugem, că mai multe insule din Dunăre pre- 
cum și diferite sate, cătune, locuri isolate, deluri, piscuri, virfuri de munţi și văi, de pe 
teritoriul României, mai pârtă şi astădi numirea de Albină, Albinari, Prisacă, 
Prisăcani, Prisăceni, Stupi, Stupăriă, Stupină, Stupine, Stiubeii 
şi Stiubeieni, drept reminiscenţe ale unei estinse apiculturi a țErilor nâstre în tim- 
purile vechi. (A se vede: Marele Dicţionar geografic al României. — Frundescu, Dic- 
ționar topografic şi statistic al Românici). De asemenea se face amintire în Itinerarium 
Antonini Augusti (Ed. Parthey et Pinder p. 104) de o stațiune numită Appiaria (scă 
Stupini) situată spre răsărit de Transmarisca pe țărmurele drept al Dunărei. 

In fine mai notăm aici, că două din judeţele României, anume Mehedinţii și Vaslui 
portă şi astădi imaginea albinei în marca lor districtuală, 

1) Fertilitatea cea adevărat prodiguă a ţărilor române a fost legendară până în dilele 
nâstre. In acestă privinţă Cantemir scrie : campi Moldaviae celebrati sua fer- 
tilitate apud antiquos recentioresque scriptores, . . Arborum frugiferorum non po- 
maria reperies, sed sylvas. Fructus sua sponte crescunt in montibus, .. . 'Tanta 
praeterea illorum ubertas, ut pristinis temporibus in Moldaviam moturi Poloni nullo 
commeatu se indigere putarent, arbitrati sufficere sibi et exercitui fructus 
quos abunde suppeditat regio. (Descriptio Moldaviae p. 27—28). Er George 
de Reicherstorf, în «Moldaviae Chorographia», (Viennae, 1541) scrie: 

Terra armis opibus que potens, belloque superba 
Faecundo semper gramine tecta viret, 

. Sponte sua multos geminata messe racemos 
Laetaque non cultus munera reddit agctr. 

) Pausaniae, lib. III. 19, 13.
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IV. TUMULUL SEU MORMENTUL LUI ACHILE 

DIN INSULA ALBĂ (LEUCE:). 

Unul din cele mai ilustre tumule preistorice, pe care Arctinos, cel mai 

însemnat poet ciclic, precum şi geografii romani, î-l atribue țărilor nâstre 

este mormântul lui Achile, primul eroii al Iliadei. 

„După Homer, cântărețul r&sboiului troian, Achile era fiul lui Peleu 

și al deiței marine Thetis, a ficei lui Nereu. Peleu, tatăl lui Achile, ne 

apare ca Domn peste poporul pelasg al Mirmidonilor, €r Achile este du- 

cele curagioşilor ostași Mirmidoni și al altor triburi pelasge învecinate, cari 

iati parte ca „aliaţi ai Grecilor la resboiul eroic în contra Troianilor 2). 

Despre împrejurările morții lui Achile Iliada nu amintesce nimic. In 

Odiseă însă se spune numai atât, că ela cădut la Troia 5, că corpul 

s&i a fost îmbrăcat în haine divine, şi ars pe rog, apoi osemintele sale 

aşedate în o urnă de aur la un loc cu osemintele lui Patroclu, er peste 

ele Grecii ai ridicat un tumul mare și înalt pe ț&rmurele Helespontului, ca 

să potă fi vădut departe de pe mare, atât de cei ce trăia atunci, cât și 

de cei, cari vor trăi în viitorii. 

După Homer așa dar Achile ar fi fost înmormentat pe câmpul de la 

Troia nu departe de țărmurele Helespontului. 

Insă în poema Aetiopida scrisă de Arctinos, poet epic din Milet, care a 

continuat şi întregit Iliada, ni se spune, că Achile a fost ucis la Troia de 

Paris, fiul lui Priam, ajutat de deul Apollo, că, în fine, după multe lupte 

înverșunate a succes lui Ajax şi lui Ulise, ca să-i răpescă corpul din mâ- 

nile inimicilor troiani și s&-l aducă la corăbiile grecesci. Aci apoi veni 

mama lui Achile, Thetis, cu surorile sale și cu musele (cântăreţele sei bo- 

citărele bătrâne), î-l plânseră și-l bociră, apoi în urmă Thetis ridică cenușa 

fiului săi de pe rog și-o aduse în insula Leuce (Albă), sei insula Şerpilor, 

de la gurile Dunărei. Er Acheii i ridicară un tumul şi-i celebrară jocuri 

funebre 4). 

Esistaii așa dar încă în anticitatea clasică două versiuni despre locul, 

unde se aflati depuse osemintele marelui eroi preistoric: una representată 

2) Astădi numită «Insula Şerpilor» în marea negră, lângă gurile Dunărei, în față 

cu brațul Chiliei și la o depărtare de 41 km. 60 m. de acest canal. 

2) lliad. II. 681; XVI. 168. 

3) Odyss. XXIV. 36 seaq. 

4) Homeri carmina et cycli epici reliquiae. Ed. Didot, p. 583.
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prin Odisea lui Homer, că Achile este înmormântat pe câmpul Troiei, și altă tradițiune, rectificată, representată prin cel mai vechiă poet ciclic, că Achile a cădut, ce e drept, la Troia, însă cenușa sa a fost adusă şi în- mormentată în insula Leuce. 

Acâstă părere din urmă a fost adoptată şi susținută de cet mai compe- tenți autori romani. 

Pliniu cel bătrân, pe care Varro î-] numesce cel mare erudit bărbat, pe care laii avut vre-o dată Romanii, ne spune în mod fOrte clar, că tu- mulul sci mormântul lui Achile se află în insula, ce este consecrată densului, numită «insula Achillis» sc Achillea» departe 50 mile romane de la Delta Dunărei 
acolo se află construit şi un templu consecrat acestui 

De asemenea, ne spune 

(Peuce), și că tot 
eroi 1). 

geograful roman Mela, care 
sa folosit de cele mai bune 
isvâre ale anticităţii, că A- 
chile este înmormântat 
în insula numită Achil- 
lea dintre Boristene și Is- 
tru 2), 134. — Insula și templul lui. Achile, După ; . , : Tabula Peutingeriană. Segm. IX. 3. (La Miller, Er geograful gr ecesc Dio- Weltkarte des Castorius) 

  

nisie Periegetul din Bi- 
tinia, care a trăit în timpul împăratului Domițian, scrie următorele: 

«De asupra părții din stânga Pontului euxin în drept cu Borystene [înţelege aici brațul Dunărei numit Boreostoma) se află în mare o insulă fârte renumită consecrată eroilor, și care insulă este numită Leuce, fiind-că fârele sElbatice, ce se află acolo sunt albe. După cum se spune, continuă Periegetul, acolo în insula Leuce se află sufletele lui Achile şi ale altor eroi, cari rătăcesc prin văile lipsite de ment ale acestei 

1) Plinii Hist. Nat, IV. 27, 1. Ante Borysthenem (înțelege: Boreostomum), Achille a. (insula) est supra dicta, eadem Leuce et Ma caron appellata. Hanc te mporum ho- Tum demonstratio . .. ponit . . . a Peuce insula quinquaginta M. — Ibid, IV. 20. In- sula Achillis tumulo eius viri clara. — Ibid. X. 41. 3: nec ulla avis in Ponto insula qua sepultusest A chilles, sacratam ei aedem (transvolat), 1) Melae De situ orbis, II. 7. Leuce (insula) Borysthenis o stio (înţelege Boreostoma, sei Boreum ostium) obiecta, parva admodum, et quod ibi Achilles situs est, Achillea cognomine. — De asemenea și Marcianus Capella, care a trăit pe la an. 410 d. Chr. scrie: Achillis insulam eius sepulcro consecratam. (Apud Kohler, 
MEmoire sur les îles et la course consacrees ă Achille, in Memoires de l'Accademie de
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insule; acestă binefacere a acordat'o Joe bărbaţilor, cari Sai ilustrat prin 

virtuțile lor, fiind-că prin virtute că ati câștigat o ondre neperitoriă» 1), 

Er Arrian din Nicomedia, cel mai distins dintre istoricii espediţiunilor 

lui Alesandru cel Mare, ne dă următârele amănunte despre insula lui 

“Achile: «In apropriere de gura Istrului numită Psilum, dacă vei naviga 

cu vântul despre nord în apele cele deschise ale mării, se află o insulă, pe 

care unii o numesc insula lui Achile (Ayhfos vijoos), alții drumul 

lui Achille (Apâos "Axydtwa), 6r alții după coldre Aewxij = insula 

Albă. Acestă insulă, după cum se vorbeste, a scoso din mare deiţa 

Thetis pentru fiul săă Achile, care locuesce acolo. Aci se află și templul 

Jui Achile și statua sa, o lucrare archaică. Insula acesta e lipsită de 

Gmeni şi prin ea pasc capre nu de tot multe, pe cari le ofere lui Achile 

acei, cari. se abat cu corăbiile acolo. In acest templu se mai află depuse și 

o mulțime de alte daruri sfinte, cupe, inele şi petrii preţi6se, consecrate 

lui Achile în semn de mulțămire. Se mai pot ceti şi inscripțiuni în limba 

grecâscă şi latină compuse în diferite metre, și prin cari se celebreză lau- 

dele lui Achile. Unele din aceste inscripțiuni sunt redactate în ondrea lui 

Patroclu, fiind-că aceia, cari doresc, ca Achile să le fie favorabil, onoreză 

tot-o-dată şi pe Patroclu. De asemenea se mai află în acestă insulă o mul- 

țime nenumărată de pasări, porumbei de mare, fulice şi ciore de mare, 

cari îngrijesc singure de templul lui Achile. In fie-care dimincță ele sboră 

la mare, î-și udă aripele cu apă şi apoi întorcându-se repede la templu î-l 

stropesc. Er după ce ait terminat de ajuns cu stropirea, ele curăţă vatra 

templului cu aripele lor. Alţii mai spun încă următârele, anume, că între 

6menii, cari se abat la insula acesta sunt unii, cari vin aci cu intențiune 

anumită. Aceştia aduc tot-o-dată cu denșii în corăbii și victime (si ani- 

male destinate) pentru sacrificii. Pe unele din acestea le taiă, cr pe altele 

le dimit libere prin insulă în ondrea lui Achile. Sunt însă unii, cară din 

causa furtunelor de pe mare sunt siliți a se abate în acestă insulă. Aceştia 

ne având victime, ca să le taie și dorind să le ceră de la însuși deul in- 

sulei, ei consultă pe oraculul lui Achile, că drenu ar fi bine, ca în onsrea 

deului, ei să taie victimele, ce vor alege dintre acele, cari pasc prin insulă, 

S. P&tersbourg. Tome X din a. 1825, p. 550. 734). — Er Pausania (IIL. 19. 11), con- 

temporanul lui Adrian, ne transmite următorea notiţă: «Se află în Pontul euxin lângă 

gurile Istrului, o insulă consecrată lui Achile, acoperită peste tot cu păduri și 

plină de animale, parte sălbatice, parte blânde, In acestă insulă se află şi templul 

lui Achile şi statua sa» 

1) Dionysii Orbis descriptio, v. 541 seqq.
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er pentru aceste victime să depună prețul, ce denșii vor crede, că se cuvine. 
In cas însă când oraculul le denegă acestă permisiune, fiind-că esistă și 
un oracul aci, atunci ei mai adăugă ceva la preţul, pe care-l oferise, şi 
dacă oraculul refusă de noă, mai dai ceva pe de asupra, până când în fine 
oraculul se învoesce, cunoscând, că prețul este suficient. Atunci apoi vic- 
tima nu mai fuge, ci stă de bună voiă, ca să fie prinsă. Ast-fel se află acolo 
o cantitate mare de argint, ce e consecrată eroului, ca preț pentru victim le 
de sacrificii. La unii din cei, cari se abat în insula acesta, Achile le apare 
în vis, altora chiar în timpul navigațiunei, dacă nu sunt prea mult depăr- 
taţi, și le face cunoscut, în ce parte anume a insulei e mai bine să tragă 
și s& ancoreze corăbiile» 1), 

Cultul eroic al lui Achile din insula Leuce a avut o mare estensiune în tâtă 
anticitatea greco-romană nu numai în centrele cele mari comerciale ale mărci 
negre, dar- și în diferite porturi şi orașe maritime ale Archipelagului și Adria- 
ticei, ale căror interese economice crai strîns legate de avuţiile mărei negre. 

Cu deosebire Achile din insula Leuce a fost venerat până târdiii, în e- 
poca romană, ca Domnul și stăpânitoriul mărei negre (Ilovrăpxns 2) 
şi protectorul special al navigațiunci din aceste părți, — epitet al cărui sens 
din punct de vedere istoric, ni se pare la prima esaminare misterios, dar 
a cărui origine se reduce la timpurile, când Achile purta încă în viaţă titlul 
de rege al Scyţiei 5). 

In insula Leuce se abăteai corăbierii mărei negre, unii ca să depună 
obolul lor benevol ori silit, drept vamă, pe altariul aceluia, care purta titlul 
de Pont-arch sâă suveran al Pontului euxin, alții ca să scape de furtunile cele 
grosnice și de cetele cele negre ale acestui vast şi adânc pelag, şi, în fine, 
unii, ca să adreseze rugăciuni deului Achile, pentru întârcerea lor fericită 
din apele acestei mări inhospitale. 

De asemenea lui Achile din insula Leuce i se dedicară mai multe centre 
principale comerciale din apele grecesci, cum ait fost porturile numite A chil- 
leion din Mesenia 4, Achilleios din Laconia 5) şi un alt emporiti înBeoţia &. 

1) Axriani Periplus Ponti euxini, $ 32 şi 33. 
*) Pe trei inscripţiuni din Olbia Achile are epitetul de Movz&pyms (Kăhler, Memoire, 

p. 578, 634—643, — Cf, Ouvarofi, Recherches sur les antiquites de la Russie meridio- 
nale, II. p. 46). 

) Lykophron apud Kâhler, Ibid. p. 552. 
%) Stephanns Byz., v. "Aidhetos îgepas. 
5) Pausaniae lib. JII. 25. 4. 
?) Pauly, Real-Encyclopădie, v. Achilleus portus, Era şi un 'Ahe:os rpm, sat lângă 

gurile lacului Meotie, avend și un sanctuariii al lui Achile. (Strabo, XI.2.6; VI. 4. 5).
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Tot ast-fel un centru important comercial, pus sub protecţiunea parti- 

culară a lui Achile, se vede a fi fost în anticitatea preistorică și orașul 

Chilia-vechiă de lângă braţul nordic al deltei Dunărei, și care portă până 

astădi numele de braţul Chiliei (sâi Achileii). Chiar și numirea de Wrov 

srâua (în forma femenină W1A3)) dată acestui braț încă în epoca lui Ale- 

xandru cel Mare 1), se vede a fi numai alteraţiune fonetică grecâscă a formei 

poporale antice Chilleion stoma adecă gura (A)Chiliei. In fine chiar şi 

numele de Lykostomum sub care ne apare Chilia în evul de mijloc, are o 

origine mult mai vechiă. Din punct de vedere istoric și geografic Lyko- 

stomum nu este alt-ceva de cât Aeuxbv oToua, adecă gura de lângă insula 

albă scă Leuce. | 

Chilia forma încă acum dou& sute de ani cel mai important punct co- 

mercial de la gurile Dunărei. Principele Dimitrie Cantemir scrie în acestă 

privinţă : Chilia, orașul principal al districtului Chiliei, este un emporiă forte 

renumit, cercetat nu numai de corăbiile orașelor maritime din vecinătate, dar 

şi de vasele altor ținuturi mai depărtate, din Egipet, din Veneţia și Ragusa, 

cari se ocupă cu esportarea de aici a cerei și a peilor crude de boi 2). 

Acesta este prima epocă preistorică a comerciului tot-dâ-una viu de pe 

Marea n€gră, epocă, în care insula Leuce apare cu drepturi su- 

verane asupra Pontului, dominză întregă navigațiunea și traficul pro- 

3) Avriani Periplus Ponti euxini, c. 31. 3.5. — Anonymi Periplus Ponti euxini. c. 67. 

2) Cantemirii Descriptio Moldaviae p. 21. Ager Ciliensis. Huius urbs praecipua 

Kilia, olim Lycostomon ...emporium celeberrimum, freguentatum ab om- 

nibus non circumjacentium solum maritimarurma civitatum navibus sed et remotio- 

ribus, Aegyptiis, Venetiiset Ragusaeis, qui inde ceram et cruda boum 

coria solent abducere — In timpurile mai vechi depositele de nămol şi năsip de la gurile 

Dunărei nefiind așa întinse, Chilia-vechiă forma aprâpe un port de mare. A se 

vede charta «Moldavia et Valachia» a lui Vignola din a. 1686, şi charta «Danubii 

pars infima» a lui Homannus ( 1724) reproduse în Analele Acad. rom. S II. T.Il, 

Memorii; de asemenea şi «Tabula geographica: Moldaviae» a Principelui Cantemir, 

din Descriptio Moldaviae. 

In vechia geografiă grecescă ne mai apare la gurile Dunărei încă o nvmire topică sub 

forma de "Aythherns shât. Hesychiu crede, că se înțelege insula lui Achile, Leuce. (KShler, 

Ibid. p. 543. 729). Insă sensul cuvântului hd: (== şes, suprafaţă) neputându-se aplica la 

o insulă mică şi convexă, cum este Leuce, e probabil, că acestă denumire se referă la 

brațul Chiliei. 

Un alt port pe Dunăre dedicat lui Achile, se pare a fi fost Celeiul din judeţul 

Romanați, o-dată un centru important comercial, unde se găsesc astădi ruine şi o mul- 

ţime de anticități romane, unde se afla un pod de petră peste Dunăre (construit de 

Constantin cel Mare), pod,ale cărui picisre ruinate se mai văd în timpul scăderei 

apei, şi de unde pornia spre Transilvania un drum roman aşternut cu pâtră. Chiar și
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ductelor pe acestă mare şi tot o-dată î-și estinde influenţa sa asupra prin- 
cipalelor emporii din Archipelag 1). 

Pe lângă nimbul săi cel sfânt, insula Leuce de la gurile Dunărei, mai 
era tot o-dată renumită în anticitate și ca o insulă salutară. 

Aici, după o vechiă tradițiune a oraculelor, î-și căutaii sănătatea lor a- 
ceia, cari în r&sbâie fusese grei răniți. Ast-fel Leonym, ducele Crotonie- 
nilor din Bruţiu, care într'o luptă, ce-o avuse cu Locrienii, căpătase o rană 
în piept, de care suferia fârte mult, consultă mai ântâiă în privința sănă- 
tății sale pe oraculul din Delphi, însă profetâsă de aici (Pythia), după cum 
ne spune Pausania, î-l trimise să-și caute vindecare în insula Leuce de la 
gurile Dunărei, de unde el s'a întors apoi sănătos 2). | 

De asemenea, ne spune și Ammian Marcellin, că în insula Leuce 
se aflaii și ape salutare (aquae 3). 

- Din cele espuse până aici și în particular din relatarea lui Arctinos, din 
datele precise, ce ni le-ati trasmis Pliniu și Mela, și în fine, din cultul atât 
de sacru al lui Achile din insula Leuce, resultă în mod deplin convingă- 
toriă, că cenușa acestui mare eroii al timpurilor troiane a fost adusă și 
depusă în însula Leuce. Aci se cunoscea încă până târdiii tumulul scă mor- 
mentul săă.. Insula Achillis tumulo eius viri clara, dice Pliniu; ibi 
Achilles situs est, repetă Mela. 

In ce privesce însă mormântul lui Achile de pe ț&rmurele Helespontului, 
de care ne vorbesce Homer, acesta se pare, că a fost numai un simplu ce- 
notaf sâii monument comemorativ. 

Un ast-fel de mormânt simbolic al lui Achile se afla, după cum ne spune 
Pausania, și în orașul Elis din Pelopones, și care a fost construit și dedicat 
din ordinul oraculului 9, 

„În acâstă privință sunt semnificative cuvintele geografului Strabo, care 

o insulă din Dunăre situată din jos de acestă localitate și în față cu satul Dasova pârtă 
numele de Celcii. — O insulă numită Achillea se află şi lângă litoralul Asiei mici. 
(Plinii Hist. nat. V. 37, 1). 

1) Chiar și A quileia CAwhrta), port important al Adriaticei, se pare după nu- 
mirea sa, că o-dată a fost consecrat lui Achile. Acâsta at fi o probă, că relațiunile comer- Ciale între Adriatică şi Marea negră se reduc până în epoca preistorică, că încă mai înainte de stabilimentele Genovesilor,, Veneţienilor și Ragusanilor pe țermurii Marei negre, ai fost comercianții din Aqăileia pkotegiații Pontarchului din Leuce. *) Pausaniae lib. III. 19. 13. 
-% Ammiani fib. XXII c. 8: insula Leuce sine habitatoribus ullis Achilli est dedi- 
Cata .., Ibi et aquae sunt, 

*) Pausaniae lib. VL. 23 3,
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amintesce pe teritoriul Troiei — la Achilleion — numai monumentul 

lui Achile (md "Ayiătos pvijua), dar dânsul se feresce, ca să afirme, că 

Achile ar fi fost înmormentat acolo ?). 

Schliemann, activul exploratorii al anticităţilor homerice, a cercat pe 

țărmurii Helespontului să afle resturile mormentului lui Achile. 

La o depărtare de 250 de pași de Helespont, scrie dânsul, la picidrele 

promontoriului Sigeu, pe locul unde era vechiul Achileum, se află un tumul 

  

135. — Cenotaful presupus al lui Achile de lângă Helespont. (Schliemann, îlios p. 355.) 

de pământ înalt de 4 metri spre sud și 12 metri spre nord, și care a fost 

considerat din cea mai adâncă vechime ca mormântul lui Achile. In a. 1882 

am esplorat acest tumul, însă n'am aflat în el nici o urmă de oseminte, nici ce- 

nușa, nică cărbuni 2). Ast-fel Schliemann este de părere, că acest tumul presu- 

pus al lui Achile, întogma ca și tumulul lui Patroclu, şi alte șâse movile fune- 

rare, pe cari le esplorase mai înainte, ati fost numai simple cenotafe, un 

gen de monumente, cari în anticitatea ante-homerică eraii într'un us general 3), 

1) Strabo, XilI. 1. 32. 39. 46. 

2 Schliemann, Ilios, p. 862: je n'ai trouve dansie tumulus d' Achille (de la Troade) 

aucune trace d'os, de cendres, ou de charbon de bois — en somme aucune trace 

d'ensevelissement. . Nous ajouterons donc les tumuli d'Achille et de Patrocle 

aux six autres tumuli, que mon exploration anterieure a prouves n'âtre que de simples 

cenotaphes. 

3) La poporul român mai esistă până astăqi un ciclu întreg de balade poporale, în cari 

se cântă faptele distinsului eroă al Iliadei. Despre tradiţiunile lui Achile la poporul ro- 

mân, și în particular, despre patria şi naționalitatea sa, vom vorbi la ultimul act din is- 

toria Pelasgiior, la evenimentul memorabil cunoscut sub numele de «Răsboiul troian».



  
  
  

TEMPLUL PRIMITIV AL LUI APOLLO. 27 

V. TEMPLUL HYPERDBOREILOR DIN INSULA LEUCE (ALBA). 

1. Fecateu Abderita despre insula Șz templul ui Apollo 
din finutul Flyperboreilor. 

Tumulul lui Achile din insula Leuce sei Albă, ne face să ne ocupăm 
aici și cu anticitatea templului săi. 

Intr'o epocă preistorică forte depărtată, esista în părţile de r&sărit ale Da- 
cică, un templu magnific, al cărui renume și influență se estinsese de- 
parte peste ţinuturile sud-ostice ale Europei, și a cărui memoriă şi sfințeniă 
este celebrată şi astădi în colindele religi6se române. 

Despre acest templu, care ni se presintă ca una din minunile cele mari 
şi sfinte ale lumei preistorice, aă scris mai mulți autori ai vechimei și între 
aceştia istoricul Hecateu Abderita, care a trăit în timpul lui Alesandru 
cel Mare. 

Noi vom reproduce aici aceste preţi6se relatări ale lui Hecateu după pu- 
ținele fragmente, ce ni s'aă păstrat în scrierile lui Diodor Sicul și Claudiu 
Aelian. 

Anume Diodor Sicul 1) scrie: 
«Acum după ce am descris părțile de medă-nâpte ale Asiei, credem că 

este de interes s& menționăm aici și cele ce se povestesc despre Hyper- 
borei. Anume între scriitorii anticității Hecateu (Abderita) și alții rela- 
teză, că în față de ținutul Celţilor în părţile Oceanului se află o insulă, care 
nu e mai mică de cât Sicilia, situată în regiunea nordică și e locuită de 
Hyperborei, numiţi ast-fel, fiind-că sunt mai depărtați de vântul Borea. 
Aici pămEntul este forte bun și roditorii, clima escelentă, tem- 
perată, şi din acestă causă fructele se produc aici de două ori pe an 2) 
Se povestesce, că Latona (gi. Amr), mama lui Apollo, a fost născută 
aici, şi din acestă causă Apollo este venerat aci mai mult de cât 
alți dei; şi fiind-că Hyperboreii din acestă insulă celebreză pe acest dei 
în fie-care di, cântând în continuii laudele sale și făcându-i cele mai mari 
onori, ast-fel se dice, că Gmenii aceștia sunt ca un fel de preoți ai lui 

Apollo. Se mai află în părțile acestei insule 5) o pădure sfântă mag- 

') Diodori Siculi lib. 1, 47. — Fragmenta Hist, graec. Ed. Didot. II, p. 386, 
*) Cf. p. 68—69, 

. . . iv (rit mhy Oucpuly: %) Hecateu întrebuințeză aici preposițiunea ură cu acusativ (zusă mby "Qusuvv;
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nifică a lui Apollo deo întindere considerabilă şi un templu renumit, 

a cărui figură esteridră este în formă sferică, și care templu e decorat cu 

multe daruri 1). Acest deii, Apollo, mai are și un oraș sfântal săi, cr 

cei ce locuesc în acest oraș sunt în mare parte cobzari ?), și aceştia în 

timpul serviciului divin bat cobzele în chor şi cântă imne în ondrea deu- 

lui lăudând faptele sale. Hyperboreii ai, un modal lor proprii de vorbit 

(Bvădexzos) şi sunt cu o prietenie forte familiară (oimevbrara, Gtaxetodat) față 

de Greci, cu deosebire față de Atenieni și de locuitorii din Delos 3); 

acâstă bunăvoință a lor fiind stabilită şi confirmată încă din timpurile cele 

mai vechi. Se spune chiar, că unii din Greci ai trecut la Hyperborei și aii 

lăsat la ei daruri fârte preţiose scrise cu litere grecescă; tot ast-fel şi Abaris 

a plecat de aici în Grecia şi-a reînoit prietenia şi înrudirea cea vechiă 

(ov'ppeviav) cu Delenii. Se mai spune de asemenea, că din acâstă insulă 

se pote vede Selina (Zen) întregă, fiind puțin depărtată de pământ și 

se văd în ea Gre-cari înălțimi de pământ. Mai departe se relateză, că 

deul Apollo vine în acestă insulă tot la 19 ani, în care timp constelațiunile de 

pe ceriit î-și îndeplinesc cercuitul lor periodic. In tot timpul acestei aparițiuni a 

deului în insula lor, ei cântă noptea cu cobzele și. fac într'una la jocuri sei 

hore (yopEverwv) începend de la equinocțiul de primăveră și până la r&sărirea 

Pleiadelor (Găinușei) în prima jumătate a lui Maiii 7), bucurându-se Smenii de 

aceste. dile frumâse. Domnia asupra orașului și administrațiunea supremă 

a templului, o ai așa numiții Boreadi, cari sunt descendenţii lui Boreas, 

şi ei succed la domniă după neam.» | 

Până aici, fragmentul lui Hecateu Abderita, pe care ni-l comunică Dio- 

dor Sicul. 

De altă parte, sofistul Claudiu Aelian, care a trăit sub împăratul Ha- 

drian, ne comunică un alt fragment din scrierile lui Hecateu, cu privire la 

acest important templu al preistoriei: «Nu numai poeții, dice Aelian, dar 

şi alți scriitori celebreză pe poporul Hyperboreilor şi onorile, ce le fac 

dânşii lui Apollo. Intre alții, Hecateu Abderita, însă nu cel din Milet, re- 

ană răy visa), torme, prin cari dânsul voesce st esprime o indicaţiune locală nepre- 

cisă, adecă în părţile Oceanului, în părţile insulei, ori în apropie- 

rea de ea. | 

1) Cf. pag. 72—73. , 

2) mhstorobe stvat Yapirăs. Cithara (K:9ăpa), instrument cu cârde din cea mai a- 

dâncă anticitate. După un vechiă baso.relief conservat în spitalul St, loan din Lateran 

în Roma, figura acestui instrument semEnă întru tâte cu cobza română de astădi. (Vedi 

Rich, Dictionnaire des antiquites romaines et grecques. pag. 161). 

3) Vechii locuitori ai Atenei şi ai insulei Delos erai pelasgi.
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lateză, că preoţii lui Apollo sunt fii lui Boreas și ai Chionei, 
trei fraţi la număr, Gmeni înalți de câte 6 coți. Când aceștia la timpul în- 
datinat fac serviciul divin solemn, sc ruga (lepovpyia), 
stoluri nenumărate de lebede 1) din munții, 

atunci sbâră acolo 

pe care dânșii i numesc Ripae 
(Pizai), şi aceste lebede, după ce încunjură mai ântâită templul cu sborul 
lor, ca și când ar voi s&-l lustreze (purifice), se lasă apoi jos în curtea tem- 
plului, al cărei spaţii e fârte larg și de cea mai mare frumuseță. In timpul 
serviciului divin, pe când cântăreții templului inton€ză laude deului Apollo 
cu un fel de melodii ale lor proprii, și pe când cobzarii acompaniză cu 
cobzele lor în cor melodia cea fârte armoni6să a cântăreților, tot atunci și 

„lebedele (din curte) se asocieză şi ele la cântările lor guguind împreună; 
şi este de notat, că aceste lebede nu fac nici o greșelă, ca să cânte cu su- 
nete dissonante ori neplăcute, ci întogma ca şi cum ele ar urma tonul şi 
începutul dat de dascălul corului, ast-fel cântă și ele împreună cu cântă- 
reții cei mai deprinşi în melodiile sfinte. Terminându-se apoi imnul, acest 
cor al pasărilor să retrage, ca şi cum ele și-ar fi îndeplinit datoria lor obi- 
„cinuită pentru sărbătorirea deului, ar fi ascultat și ele tstă diua onorile, ce 
sau făcut deilor, aă cântat împreună și a desfătat și pe alții.» 

Acestea sunt prețiâsele fragmente, ce ne-ati rămas din scrierea lui He- 
cateu, despre magnificul templu al lui Apollo din țera Hyperboreilor, 

Cultul lui Apollo la Hyperborei representă epoca de aur a civilisațiunii 
pelasge ante-elene. De o-dată cu migrațiunile pelasge de la Carpaţi spre 
sud, acest cult se estinde peste Grecia vechiă, peste insulele Archipelagului 
și pe ț&rmurii Asiei mici. 

Noi vom esamina aici din punct de vedere istoric și geografic, datele, 
ce ne-ai remas din scrierea lui Hecateu asupra Hyperboreilor, 

Un noă capitul important din istoria lumei vechi pelasge se deschide 
înaintea n6stră. 

1) Kăwvoc, cygnus, lebădă, consecrată lui Apollo mai mult pentru frumuseţa și 
colGrea sa cea albă de cât pentru cântecul să, care în general, i se atribue numai în 
momeutul morții, O anumită speciă (Cygnus musicus) are un vers sonor şi plăcut. 

In tradiţiunile române rolul mitic al lebedei se pare a-l ave gruia stă cocâra 
(masc, cocor). Intro baladă poporală română, aflăm următârele versuri despre eroul 
Corbac, care zăcea în închisre: 

ŞI prin gratii tot privesce | Când la cârduri de cucâre 
Când la nori purtați de vânt, Ce mereii sborcătre sore. 
Care plâuă pe pământ, | Alecsandri, Poesii populare p. 141.
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2. Latona şi Apollo. Profeţii Olen şi Abaris 

din fera Hyperboreilor. 

In anticitatea grecâscă, patria adevărată a deului Apollo, era 

considerată la Hyperborei. 

Chiar şi la locuitorii din Croton, (Italia de jos), celebru oraș pentru pu- 

ritatea moravurilor sale, Apollo, după cum scrie Aristotele, avea epitetul 

de Hyperboreu 1). 

De altă parte Latona, deița 

cea amabilă, cu un caracter 

dulce şi blând, mama lui Apollo 

şi a Dianei, atât după Heca- 

teu, cât şi după alți autori ai 

anticităţii, a fost născută în 

țera Hyperboreilor 2, 

Anume, Latona, după cum 

ne spune legenda grecâscă, fiind 

însărcinată de Joe, ea fu perse- 

cutată pe toră fața pământului, 

de Junona, cea gel6să, în cât 

nici o ţeră nu voia să o pri- 

  

mescă, ca s& potă nasce. Res- 

136.—Apollo Hyperboreul, încălecatpeun  pinsă din tote părțile, după 

grifon, ținend într'o mână lira și în sita un ram 

de palmier, călătoresce de la Hyperborei către , 

părțile meridionale (la Delos și Delphi). Pictură Latona ajunge, în fine, la De- 

“pe un vas. După Lenormant et de Witte. Etu- los, o insulă mică, neproduc- 

des des monuments ctramographiques. II. pl. V. 

(Duruy, Hist. des Grecs. |. 41). 

„multe rătăciri încâce și încolo, 

tivă din Archipelag, și stâncile 

cele solitare ale acestei insule, 

dederă deiței persecutate un asil. Nouă dile și nouă nopți ținură durerile nas- 

cerii, şi aici pe €rba verde, sub un palmier mirositoriii, deița Hyperbo- 

reă (de la Dunărea de jos) născu pe deul cel mare allumineiantice?). 

1) Aelian. V. H. IL. 26. "A prazortăns Mpa! Bd Tâv Kporuvarây răy IoSoţogav Ardhhovr 

"“Yaepâdpetov mposarțogevesYut. (Prag. Hist. graec, II. p. 175. frag. 233 b.). — Cicero, De 

nat. Deor. IL. 23: tertius (Apollo) Jove tertio natus, et Latona, quem ex Hyper- 

boreis Delphos ferunt advenisse. 

2) Diodori Siculi II. c. 47. — Pausaniae Descriptio Graeciae. [. 18, 5. — Aristolelis 

Hist. Anim. VI, 35. — Diana, fica Latonei, încă era considerată de Iiyperboreă. (Dio- 

dori Siculi IV. 51). 

3) Apollodori Bibliotheca, Î, 4. 1.
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Din acest timp insula Delos rămase un păment sfânt pentru noul dei 
Hyperboreu, şi relațiuni strînse religiâse între Hyperborei și templul lui 
Apollo din Delos se întemeiară și continuară în t6tă anticitatea preistorică. 
Anume Herodot şi Plutarcu, ne amintesc de un vechii obiceiă so- 

lemn al Hyperboreilor, de a trimite în fie-care an la templul lui Apollo 
din Delos, pârgă scii prinse din cea de ântâii recoltă a lor. 
Aceste daruri dânșii le legati în paie de grâu și apoi le trimeteait la Delos 
cu o delegaţiune, care călătoria până Ja locul cel sfânt al destinațiunei în 
sunetul fluerelor, citapoelor şi cobzelor 1). Misiunea hyperboreă mergea mai 
ântâiă la Dodona din Epir (spre sud-vest de Ianina de astă-di), centrul 
cel vechii religios al Pelasgilor din peninsula balcanică, €r de la Dodona 
trecea apoi peste Tesalia în insula Eubea și de aici î-și continuă călătoria 
pe mare până la Delos. 

Mai ântâiii, scrie Herodot 2), Hyperboreii trimiseră la Delos cu aceste 
daruri doue virgine, ale căror nume, după cum spuneai Delenii, ai fost Hy- 
peroche și. Laodicea. Pentru siguranța acestor fete, Hyperboreii trirni- 
seră cu densele, ca să le însoţescă, şi cinci bărbaţi cetăţeni, 6meni, pe cari 
după cum ne spune tot Herodot, Delienii i numiati Perpheres (adecă 
aducători de daruri), şi pe cari denșii i ţinea în mare onsre. Şi fiind-că 
se întâmplase, că delegațiunea acesta trimisă la Delos nu se mai întârse 
înapoi, Hyperboreilor le cădu acesta forte grei, și temându-se ca acestă 
întâmplare să nu se may repete şi în viitorii, dânșii introduseră usul, că 
aducea darurile legate în paie de grâii până la frontiera ținutului lor, apoi 
de aci rugaii pe vecinii lor, ca să transmită darurile aceste sfinte din popor 
în popor până vor ajunge la Delos. 

Incă înainte de Hyperoche și de Laodicea, continuă Herodot, Hyperbo- 
reil trimisese la Delos pe alte doue virgine, pe una cu numele Arge și 
pe alta Opis 3), fete, cari călătorise acolo dimpreună cu Ilithyia, care 

:) Plutarque, Oeuvres. Tome XIV (De la musique) p. 518. 
2) Herodoti lib. IV. c. 33—35, 

3) Virginele trimise de Hyperborei la Delos erai așa dar după Herodot A rge și 
Opis (IV. 35), er cele trimise a doua dră Hyperoche și Laodicea (IV. 33). 
Pausania numesce pe cele de ântâii Hecaerge și Opis (V. 7. 8.) șipe una Achaea: 
trimisă mai târdiă. Resultă aşa dar din aceste date, că Arge era identică cu Hecaerge 
și Hyperoche cu Achaea. Este însă afară de ori-ce îndoiclă, că numele acestor virgine 
hyperboree a fost grecisate, A r g (os) în limba pelasgă însemnă țeră şi câmp (Strabo 
VIII. 6. 3). Homer numesce ţcra Pelasgilor Ilehacrţeniy "Apţos (Iliad, II. 681). Pelopo- 
nesul întreg se numia o-dată Argos (Strabo, VIII. 6. 9). Ast-fel, că Arge în casul 
de față nu pote ave alt înțeles de cât de ţărană scă din țeră; cuvânt identic în 

NIC, DENSUŞIANU, 
6
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apoi a dat ajutoriă Latonei la nascerca deului Apollo. Pe aceste doue 

= 

  
137. —- Statuă de marmoră descoperită 138.— Statuă de femeă din Acropola A- 

la Delos, presentând tipul archaic tenei presentând costumul femeilor pe- 

al femeilor venerate în acestă in- lasge, xo)iituvor pvvatves, cu pepteraş de 

sulă (sec. VII a. Chr.). Costumul iden- piele, cu vâlnic, și încinse peste mijloc 

tic cu cel pelasg din Acropola Atenei cu bete, ale căror capete cu ciucuri 

Fig. 138 (Brunn, Denkmâăler griech. eraii lăsate dinainte în jos. (Brunn, 
und rom. Sculptur. Pl. LVII), Denkmăler, Pl. LVII). 

virgine şi pe Ilithya, femeile din Delos și din insulele ionice le adorai ca 

fond cu Opis, numele virginei a doua, care în limba vechiă pelasgo-latină, insemna 

Terra (Varro, L. |. V. 57. 64). La Pausania, după cum am vădut, numele de Argc 

ne apare în forma de Hecaerge, adecă cu adverbiul grecesc &xâe de departe. He 

cacrge aşa dar ni se înfăţişeză ca o numire cu caracter topic avend înțelesul: Din 

țeră depărtată. 

Tot asemenea numai o simplă traducțiune grecescă este și numele virginei Hyper- 

oche. In limba pelasgă Oche însemneză apă mare stagnantă, cuvânt identic 

cu latinul aqua, cu rădăcina grecescă &ya şi cu germanul vechiă Oche, Ache sei 

Aache. Tot la forma primitivă de aqua se reduce şi etimologia cuvântului Achaei 

cu înțelesul de locuitori riverani, germ. Uferbewohner (Wissowa, Pauly's Real-Ecneyclo- 

pădie ad. v. Achaei). Notăm tot-o-dată aici, că spre nord de gurile Istrului se afla în- 

tradevăr o populațiune numită Achaei. Pliniu (IV. 26. 2.) amintesce aci Portus A- 

chaeoru m. Numirea de Hyperoche ni se presintă ast-fel ca un cuvânt compus din 

Oche cu preposițiunea grecescă dap, de peste, de dincolo, și avend înțelesul : 

De pesteapa mare.
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pe divinități și le invocat în imnele, ce le compusese poetul hierațic 
Olen :), 

Insă nu numai templul cel renumit al lui Apollo de la Delos (şi unde 
mai târdii era depus tesaurul confederaţiunci grecesci 2), î-și reducea is- 
toria înființărei sale la poporul EHyperboreilor, dar Hyperboreii ne apar 
tot-o-dată şi ca întemeietorii oraculului lui Apollo din Delphi 
lângă Parnas, unul din cele mai importante puncte centrale ale vieței grecesci. 
După cum ne relateză Pausania, o semă de păstori, cari venise cu tur- 

mele lor până la locul, unde mai târdiii se afla oraculul din Delphi, ai fost 
cei de ântâiii, cari ati început a se ocupa acolo cu divinaţiunea. 

De altă parte Boo o poetisă din provincia Phocis, ne spune întrun imn 
al săi, că oraculul lui Apollo din Delphi a fost întemeiat 
de nisce 6meni veniți din țera Hyperboreilor 3), şi între aceştia 
densa amintesce pe cel mai învEțat omal Hyperboreilor din aceste epocă, 
pe Olen, un profet al lui Apollo. 

Acest Olen trăise, după cum susțin unii, înainte de Hesiod, €r după cum 
afirmă alții, încă înainte de Orfeu. 

El este cel mai vechii poet hieratic, pe care-l cunâsce literatura: gre- 

Constatăm așa dar, că numele virginelor hyperboree de Argc, Hecaerge, Achaca, Hy- 
peroche (probabil şi Laodice) sunt numai simple designări topico-etnice, şi nu aă de 
a face nimic cu adiectivul grecesc ăpyiie, alb, strălucitoriă, lumin os, nici cu 
verbul Szeptyw, a escela, etc. . 

1) Herodoti lib. 1V. 35.—Pausaniae lib. 1. 18. 5.—Strabo (V. 2.8) ne spune, că 
Pelasgii din Etruria înființase la portul de lângă orașul Caere un templu Ilith yiei. 
Ea era așa dar o divinitate pelasgă. 

*) Thueydidis lib. 1, 36. 
* Pausaniae lib. X. 5. 7, — Geograful Mnaseas din Patrae, discipul al lui Eratos= thene, ne spune, că locuitorii din Del phi eraă de naţionalitate Hyperborui (Frag- 

menta FHist. graec. III. p. 153, frag. 24). — Clearch din Soli, discipul al lui Aristotele, 
scrie de asemenea, că Latona, după ce a născut pe Apollo și pe Diana, a venit la 
Delphi (Fragmenta Hist, graec. Ed. Didot. II p. 318, trag. 46). — Cele mai celebre 
oracule ale lumei antice aă fost cele de la Delphi și de la Dod ona, ambele în- temeiate de Pelasgi. — Pliniu (IV. 4. 1): liberum oppidum Delphi, sub monte Par. hasso clarissimum in terris oraculo Apollinis. — Er la Ovid aflăm următoriul vers: 

Haec mihi si Delphi, Dodonaque diceret ipsa. (Trist. IV. el. 8. v. 43), 
Delphienii adresaă în,fie-care an rugăciuni lui Apollo prin cântări festive, ca deul SE vină în timpul verei de la Hyperborei la denșii. (Preiler, Griceh. Myth. [. 1854. p. 157-158), — Pelasgii din orașul Spinetum, situat lângă gura rîului Pad, trimeteaii la 

Delphi, după cum ne spune Dionysiu din Halicarnas (|. 18), daruri din veni- turile lor maritime,
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cescă. Densul compusese mai multe imne sacre, în cari celebra peregrina- 

țiunile Hyperboreilor la insula Delos, şi în cară el amintea de unele femei 

pi6se, cară luase parte la călătoriile acestea. Lui Olen i-se atribue în special 

şi aflarea hexametrului 1). 

Un alt propagatorii devotat al cultului lui Apollo în ținuturile grecesci, a 

fost Abaris, de origine de asemenea din ținutul Hyperboreilor, un bărbat, 

care prin sentimentele sale cele mari de dreptate și prin vița sa extrem 

de frugală,. desceptase o adevărată sensaţiune în ținuturile grecesci. 

Acest Abaris căl&torise prin Grecia ca profet și propagatoriii al cultului 

Apollo. El arătă menilor o săgâtă, care spunea, că e simbolul lui Apollo. 

EL compunea și distribuia diferite sentințe profetice ale deului săă și vin- 

deca prin descântece pe cei bolnavi ?). 

Aceste legende și imne religiose ne pun în evidență nu numai cultul cel 

puternic al lui Apollo la Hyperborei, dar ele ne mai spun tot-o-dată, că 

înfiinţarea renumitelor temple, ale deului Apollo din Delos și Delphi, două” 

centre de cultură, cari ai luminat mult timp peste Grecia Orientului, se 

datoresc de asemenea unui popor fârte religios, agricol şi pastoral, numit 

de autorii grecesci Hyperborei. 

Dar cine sunt acești Hyperborei admirabili prin sentimentele lor de drep- 

tate, prin religiunea și civilisațiunea lor înaintată ? 

Cestiune importantă pentru esplicarea mai multor probleme dificile din 

istoria lumei vechi. 

Este ast-fel de lipsă a ne da aici semă despre caracterul etnic şi de 

locuinţele acestui popor, representant al etății de aur din timpurile 'preis- 

torice. 

1) Autorii vechi grecescă aă cercat să naționaliseze și pe poetul epic Olen, după 

cum ai făcut cu o mulțime de alți eroi din epoca mitică. Așa pe când unii susțin, că 

Olen era de origine Hyperboreă, și după cum resultă chiar din imnele și aposto- 

latul săi pentru cultul lui Apollo Hyperboreul, alții din contră, i atribue ca patriă ora- 

şul Dyme din Achaia, ori oraşul Xanthus din Lycia. (Vedi Suidas ad v. 9). 

Insă, numele de Olcen are un caracter cu totul pelasg. Acest nume ne apare la E. 

trusci şi la Romani. (Etruriae celeberrimus vates Olenus Calenus. (Plinii Hist. 

nat, XXVIII. 4. 1.). -- La Tacit aflăm numele gentilicii de Olennius (Ann. 1V.72). 

Pausania scrie, că Olen compuseseun imn despre Hyperborei, în care dânsul ce- 

lebra venirea la Delos a virginei Achea(V. 6. 8), șiun altimn despre venirea la Delos 

a Jlithyei sei Lucinei (I. 18.5.), şi că el a fost cel mai vechii poet, care a compus imn € 

pentru Greci (IX. 27. 2) şi primul care a introdus he xametrul (X.5. 7). 

2) Timpul în care a trăit Abaris este incert, Hyppostrat î-l pune în Olimpiada a 

treia, adecă pe la a. 768 a. Chr, Suidas în Olimpiada a 53-a, adecă ps la a. 568 a. Chr.
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3. Flyperboreii din legendele Apolinice. 

In relatările lui Hecateu Abderita ni se presintă diferite cestiuni din geo- 
grafia şi etnografia preistorică a Europei. 

Dintre aceste cele mai principale sunt cu privire la individualitatea et- 
nică şi la locuinţele Hyperboreilor în aceste timpuri, și în fine la noțiunea 
geografică, că ce se înțelegea în timpurile primitive ale istoriei, sub numirea 
de "Oueavâc, 

Geografia vechei teologii egiptene și grecesci, nu mai corespunde geo- 
grafiei din epoca post-troiană. 

O lungă seriă de triburi şi populațiuni preistorice, mai află încă un slab 
răsunet în poemele lui Homer și ale lui Hesiod, apoi numele lor dispare 
din analele lumei. 

De asemenea, se întâmplă şi cu vechile numiri geografice. O mare parte 
din localitățile preistorice se confundă mai târdiă cu cele istorice, unele 
remân cu totul obscure şi un văl mitic se întinde asupra lor, €r altele mi- 
greză de la Dunăre și de la Pontul euxin, spre nord până sub polul arctic, 
în vest până la Oceanul atlantic, &r la sud până dincolo de isvârele Nilului, 
cu tote că acestea erati necunoscute în epoca greco-romană. 

In acestă cunfu iune geografică, produsă încă din timpurile lui Homer, 
apoi moşcenită şi transmisă din autori în autori, sarcina nâstră de a pre- 
cisa și restabili adevărul geografic, cu privire la nisce timpuri atât de de- 
părtate, nu este de loc ușoră. 

Patria Hyperboreilor, și anume în epoca aceea, când religiunea lor 
începe a ave o influență decisivă asupra vieţei grecesci, era, după cum ne 
Spun cei mai însemnați autori, în părțile de nord ale Dunărei de Jos și 
ale Mărei negre. 

După Pindar, (sec. VI a. Chr.), cel mai erudit poet al anticității gre- 

Acest nume ne este de asemenea transmis în formă mai mult ori mai puțin alte- rată, In ținuturile Moldovei şi în particular în județele Fălcii, Roman şi Neamţu, noi intimpinăm 12 numiri topografice de A veresci. Conumele 
menea forte usitat în părțile Moldovei. 

In armata lui Turnus, Virgil ne presintă pe un ostaș cu numele de Abaris (Virg. 
Aen. IX. 344.). Abaris ne apare ca H yperboreă la Herodot (IV. 36) şi la Plato 
(Charmides, c. 6). Er Suidas, ne spune, că Pythagora (ad vocem) a fost discipulul Hy p e r- boreului Abaris, 

Averescu este de ase-
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cesci, Hyperboreii erai locuitorii de pe țărmurii Istrului scă ai 

Dunărei de jos. 

Apollo, deul cel mare și popular al anticităţii, ai cărui preoți, profeți, 

descântători şi peregrini cutrieraii tâte drumurile, ce duceaii de la Hyper- 

borei şi până la Delos, ale cărui imne r&sunai în tote templele, la tâte sa- 

crificiile şi pe tâte căile cele sfinte; acest dei iubit și puternic 2) al lumei 

vechi, după ce construesce împreună cu Neptun şi cu muritoriul Aeac zi- 

durile cetăţii Troia, se întorce, după cum ne spune poetul Pindar, în pa- 

tria sa de la Istru, adecă la Hyperborei 2). 

De altă parte Strabo: 

«Cei de ântâii, dice densul, cari ati descris diferitele părți ale lumei, ne 

spun, că Hyperboreii locuiai de asupra Pontului euxin, a Istrului și 

a Adriei 3). 

În fine, Clemente Alexandrinul, (dec.a. 211—218), care posedă cu- 

noscinţe vaste din filosofia şi teologia greco-păgână, numesce pe Zamolxe 

filosoful Dacilor, Hyperboreii, adecă originar din țera Hyperboreilor 4. 

Amintirea despre locuințele Hyperboreilor în nordul Dunărci de jos, se 

conservase în nomenclatura geografică a Daciei, până târdiii în epoca is- 

torică. , 

Unul din orașele cele mai importante ale Daciei orientale, situat în partea 

de jos a rîului Hierasus (adi Siret), purta în timpurile romane numele de 

Piriboridava 5), numire, ce ne indică, că acest oraș a format o-dată un centru 

principal al poporului, pe care autorii grecesci î-i numesc Hyperborei. 

Primele locuințe ale Hyperboreilor în timpurile preistorice ni se presintă 

ast-fel, după cei mai importanți scriitori ai anticități, în părțile de nord ale 

Dunărei de jos €). 

:) Homer ne spune, că deii se tem de Apollo. Când el merge în palatul lui Joe 

toți deii se ridică de pe scaune înaintea sa. (Hymn. in Apoll. v. 1-3). 

2) Pindari Olymp. VIII, 46: 

ds dpa Dec... 

ZaySov Tnerjev ua "Awatâvas 2diRn0v6 X7 26 Ylorgov SAmbywy. 

Ibid. Olymp. Il. 14—17, 

5) Strabonis Geogr. XI. 6. 2. 

4) Clemens Alex., Strom. 1V. 213 (Apud Pauly, Real-Encyclopădie. IV p. 1394). 

5) Ptolemaei Geogr. lib. III. 10. 

€) După Bessell (De rebus Geticis, p. 39—40) Hyperboreii locuiaii la început în re. 

giunea Geţilor. După Papadopol-Calimach în Dacia (Columna lui Traian. 

An. V. 1874 p. 172).
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Însă, care era originea etnică și caracterul civilisațiunei acestui memorabil 
popor din anticitatea preistorică ? 

După tradiţiunile și datele istorice, ce le avem, Hyperboreii, cari figu- 
reză în legendele cele sfinte ale lui Apollo, ni se presintă ca un ram al 
națiunei celei mari și puternice pelasge. 

Ocupaţiunile lor pastorale și agricole, instituțiunile lor sociale și reli- 
gi6se, sunt identice cu ale celor alte triburi pelasge din ţinuturile Eladei, 
ale Asiei mici şi peninsulei italice. 

Păstorii Hyperborei, ne spune Pausania, — adecă aceia, cari străbă- 
tuse cu turmele lor până în partea de sud a Pindului, — aceştia aiă înte- 
meiat oraculul din Delphi 1); de sigur la început cu un caracter destul de 
modest, am&surat necesităților vieţei pastorale. 

Pe lângă păstoriă, la Hyperborei înfloresce tot-o-dată și agricultura. Ei 
trimit în tot anul daruri la Delos din fructele și prima lor recoltă de grâi 2). 
Hyperboreii ai un organism de stat, politic şi religios. Constituţiunea lor 
este teocratică. Boreadii, sâii descendenții lui Boreas, sunt capii guvernului 
politic și tot-o-dată marii preoți ai lui Apollo. 

Hyperboreii sunt considerați de autorii grecesci ca un popor cu mora- 
vuri fOrte pure, şi cu sentimente de justițiă superidre tuturor 6menilor a- 
cestei epoce. Mela numesce pe Hyperborei «cultores justissimi» 5), er 
Hellanic «popor care practică justiția» 4). 

Hyperboreii ne presintă întru tote caracterul moravurilor și credințelor 
vechi latine. 

Fi sunt blândi și ospitali, religioși, superstițioşi, iubitori de profeţii (ora- 

') Pausaniae lib. X. 5. 7. 

3% Ritul religios al Hyperboreilor de a face sacrificii deului Apollo din prima lor 
recoltă (frugum primitiae) avea un caracter latin. Ast-fel aflăm următârele notițe 
la Festus: Pracmetium de s picis, quas primum messuissent sacrificabant 
Caereri (Ad v. Sacrima). — Ibid.: Florifertum, quod eo die spicae feruntur ad 
sacrarium, De asemenea scrie Ovidiu (Metam. X. 433): Primitias frugum dant s pi- 
cea serta. —- fr Tibullă (|. Eleg. V. 24): 

lila deo sciet agricolae pro vitibus uvam 
Pro segete spica s, pro grege ferre dapem. 

(Cf. Dionysii Halic, II, c, 23), 
*) Mela caracteriseză ast-fel țera și poporul Hyperboreilor : Terra angusta (augusta ?) 

aprica, per se fertilis. Cultores justissimi, et diutius quam ulli mortalium, et 
beatius vivun t. Quippe festo semper otio laeti, non bella movere, non jurgia; sa- 
Cris operati, maxime Apollinis (III. c. 5). 

4 po . 7 Â - a 7 
: ) Tobe “Vmoppâgeoos dezmaiy oixa0sbrrjv. (Fragmenta Hist. graec. [. 58. fragm. 96).
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cule) şi de descântece. La ceremoniile religi6se în onsrea deilor, ei cântă 

din fluere, din cimpoi și din cobze 1). Melodiile lor sunt dulci și armoni6se. 

La hecatombele seă prasnicele, ce le daii în ondrea lui Apollo, ei cântă în 

continui laudele deului cu o voce plăcută ?). 

Er în timpul sărbătorilor celor mari ale acestui dei, (începând de la 

equinocțiul de primăvară și până la jumătatea lunei lui Maiii), ei jâcă la hore 

până 'n6ptea târdiă 3). Peste tot ei sunt Gmeni avuți şi duc o viță fericită. 

Hyperboreii cultivă tot-o-dată şi sciințele, cu deosebire teologia, filosofia 

și poesia. EX trimit în Grecia pe cei de ântâiii literați. 

În genealogia popsrelor preistorice, Hyperboreii sunt de asemenea înfă- 

țişați ca un ram pelasg. Protopărintele lor este Hyperboreii (Inepfâpeos), 

fiul lui Pelasg 4), al puternicului rege și patriarch al întregei ginte pelasge. 

Însă nu numai caracterul lor național este latin, dar şi deităţile lor pârtă 

nume archaice latine: Aplu (Alb 5, Latona (s6ii Leta). Tot nume latine 

:) La Hyperborei mai aflăm tot-o-dată șiun colegii al cântăreților cu cobza 

pentru ceremoniile religi6se, și care corespunde la collegium tibicinum al Ro- 

manilor. Despre aceşti din urmă se esprimă ast-fel Mommsen (Râm, Gesch. 1. 203); 

Auch sie (die Flătenbiăser) fehlten bei keinem Opfer, bei keiner Hochzeit, und bei 

keinem Begrăbniss. 

2) Pindari Pyth. X. 30. 

s Despre caracterul festivităților religiose latine, Mommsen scrie: Die lati- 

nische Gottesverehrung beruht wesentlich auf dem Behagen des Menschen am 

Irdischen . . . sie bewegt sich darum auch vorwiegend in Acusserungen der Freude, in 

Liedern und Gesăngen, in Spielen und Tânzen, vor ailem aber in 

Schmăusen... Aber die Versehwendung wie alle Uberschwănglichkeit des Jubels 

ist dem gehaltenen rămischen Wesen zuwider (Râm. Gesch. I. (1856) p. 159). 

4) Scholiastul lui Pindar la Olymp. III. 28, (Eraymenta Hist. graec. II. p. 387). 

5) Apollo o vechiă divinitate a Lelegilor (trib pelasg) era numit de ci Aplun: 

De asemenea și la Tesali. (Tomaschek, Die alten Thraker, II. 48). — La Etrusci Aplu 

şi Apulu (Wissowa, Pauly's Real-Encyclopădie ad. v. Apollo). Cu privire la eti- 

mologia acestei numiri sunt importante cuvintele lui Festus: Album quod nos dici- 

mus ... Sabini tamen alpum dixerunt. — Românii numesc timpul de la Pască până 

la Dumineca Tomei săptămâna albă scăa Albilor (Conv. lit. XXI p. 355) și 

este de notat, că tot în acest timp începeai şi sărbătorile lui Apollo la Hyperborei. 

0 legendă archaică română din ciclul Apolinic. —— Ni se comunică următârea 

legendă poporală din comuna Floresci, judeţul Dolj: Un împărat a avut o fată fru- 

mosă ca «lumea albă». La sâre te uitai, dar la ea nu, Un smei răpesce fata pe 

când ea se plimba prin pădure, o pune pe cal, sbâră cu ea și se scufundă departe în- 

to mare adâncă şi lată, unde erai nisce prunduri (insule) frumâse a- 

coperite cu €rbă măruntă și desă. Fata furată a fost însărcinată de smei, care-și avea 

palatul săă în mare. Când era aprope să nască, smeul a fost ucis de Făt-frumos, €r
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ai profeţii Olen și Abaris, la cari putem adăuga şi pe Orfeu. În fine, 
resturile de limbă, ce ne-ai rămas de la ei, perpheres (ducători de daruri), 

Nereu (Negru), Helixcea sâi insula fericiţilor, sunt de asemenea latine. 

Religiunea Hyperboreilor era prin escelență Apolinică. Apollo, ca divi- 

nitate a s6relui era mult mai aprâpe de necesitățile vieței pelasge, de cât 
v toți cei alalți dei, 

Pe Apollo, ne spune Hecateu Abderita, ei î-l venerâză mai mult de cât 

pe ori-care alt dei. 

De altă parte întreg caracterul religiunei apolinice, după cum se manifestă 

ea în ținuturile Greciei, ne înfățișeză imaginea vieţei și credințelor pelasge. 

fata s'a pomenit cu palat cu tot în prundul celfrumosalmării, Aici pe prund 

ca a născut doi copii atât de frumoși, în cât se părea că e aur pe ei. Copii crescând 
ceva mai mari, aă plecat o-dată tărîș de lângă mama lor, pe care o furase somnul. O 
slugă a împEratului (tatăl fotei) pășunind vitele în apropiere de mare, a vEdut pe cei 
doi copilaşi jucându-se în năsipul mărei cu nisce mere de aur. «S6relea stătut în 
loc și se uita la ei și luna totasemenea». Sluga spunând împeratului des- 

pre vederea acestor copii, a venit și însu-și împăratul, ca să-i vadă, și a r&mas uimit 

de frumuseţea lor. Apoi apropiindu-se și punând mâna pe acești copii, unul a albit, 
er cel-alt a înegrit de frică. Celui alb i-aă dis Albul, și celui negru, Negru. Cel alb pe 
când î-l ţinea împăratul în braţe a săltat de o-dată în sus şi a plesnit, (Acestă legendă, 

comunicată de învățătorul G. Scânteă, după spusele unui bătrân ț&ran, se continuă apoi 

numai cu privire la al doilea fiă numit Negru). 

Esaminând fondul mitic al acestei legende, ea ne presintă întru tâte caracterul legen- 
delor apolinice. In tradițiunea română, Albul, copilul cel frumos și aurit (Apollo), apare 
ca fiă al unei divinități mari ne (Neptun). Tot ast-fel, ni se presintă și legenda cea 
mai archaică pelasgă. Aristotele scrie, că anticitatea grecescă cunoscea patru dci cu nu- 
mele de Apollo, ori cu alte cuvinte, esistaii patru legende despre genealogia deului so- 
lar. Cei de ântâiă Apollo, dice Aristotele, a fost fiul lui Neptun şi al 
Minervei, al doilea, fiul lui Corybas din Creta, al treilea fiul lui Joe, şi al patrulea 
sei Apollo din Arcadia, era fiul lui Silen, şi pe care Arcadienii î-l numiaă «deul păs= 
torii». (Fragm. Hist. graec. IL. p. 190). După Apollodor (Bibl. 1. 7. 4.), cei de 
ântâiii doi fii ai lui Neptun, aveai numele, unul Opleus şi altul Nereus. Este afară 
de ori-ce îndoiclă, că forma mai vechiă a acestor dâue numiri a fost Aplus şi Nie- 
rus, adecă Albul și Negrul, întocma ca în legenda română. Mai adăugăm aici în 
ce privesce variațiunea dialectală, că în limba română meriu sci mneriu are înțe- 
lesul de venăt, venăt-sur și azur, şi că o fică a bătrânului marin Nercus, purta 
numele de Maera (Homeri Ilias, XVIII. 48). 

Ast-fel, legenda română, după care Albul ne apare ca fiul unei divinități marine, a- 
parţine la cel mai vechii ciclu al legendelor apolinice. In legenda română, întocma ca 
în genealogia comunicată de Apollodor, domineză principiul dualistic, cu dâue 
Caractere opuse; una din cele dâue figuri legendare representând lumina (Albul) și alta 
întunerecul (Negru). 
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Apollo din Delos, din Delphi, din Atena şi din ţinuturile Troiei, nu este 

nică dei grecesc, nici egiptean, ci o divinitare cu legende, cu dogme, și cu 

rituri naționale pelasge; în fine cu o patriă pelasgă, Apollo este cu deose- 

  
139.—A pollo (tip archaic), încoronat 
cu dafin și aşedat pe tripodul săi pro- 
fetic, ține în o mână arcul stă, €r în 
alta o pateră. Pictură pe un vas. (După 
Elite des Monuments cera- 
mographiques, II. p. 46, la Du- 

ruy, Hist. des Grecs. |. p. 741). 

bire venerat în ținuturile pelasge, în 

“Fesalia, în Phocis, în Beotia, în A- 

tica, în Arcadia, în Creta și în ținu- 

turile Troiei. 

El este deul apărătorii al turme- 

lor, şi al păstorilor vepuos. 

Pe șesurile Tesalici, Apollo păzesce 

„ciredile de vite ale regelui Admet 

din Pherae 1), €r în munţii Troiei el 

servesce ca păstoriii la regele Laome- 

don, tatăl lui Priam 2). EI ajută îm- 

preună cu Neptun la construirea mu- 

rilor Troci pelasge î), și pe regele 

Alcatou la zidirea cetății pelasge Me- 

gara 4). El se luptă împreună cu Pe- 

lasgii în contra inimicilor lor. Îndemnă 

pe Troiani la luptă în contra Greci- 

lor, şi doresce, ca victoria să fie pe 

partea lor 5). El ajută adese-ori în 

luptă pe Enea şi pe Hector €). Er a- 

cest eroă din urmă când plecă pe 

câmpul de luptă în contra Grecilor, 

face următoriul vot solemn înaintea 

Troienilor și a taberei inimice: că dacă deul Apollo i va da gloriă, ca 

sE ucidă pe cel ce va eșşi să se lupte cu dânsul, atunci va aduce ar- 

mele aceluia în Iliul cel sfânt, și le va suspenda ca trofee în templul lui 

Apollo departe-săgetătoriul ?). 

3) Apollodori Bibl. 1. 9. 15; III, 10.4. 

2 Iliad. XXI. 441 —44. 

3) Iliad. VII, 452; XXI, 515. 

4) Pausaniae lib. |. 4. 2. 

5) Iliad. IV, 507; VII. 21. — Ovidiu (Trist. IL. el. 2. 5): Pro Troja stabat Apollo. 

6) Iliad. V. 344; XV. 249. 

7) Hiad. VII. 51. seqq.
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Tot în cursul acestui resbel Apollo îndrepteză săgeta lui Paris asupra 
lui Achile și-l ucide 1), 

Apollo apare ca deul protector al Pelasgilor şi atunci, când sârtea pare 
a-i persecuta peste tot locul, şi o parte din ei sunt siliți s& părăsescă ve- 
chile lor locuințe din peninsula balcanică. 

Pelasgii, scrie Macrobiu, alungaţi din locuinţele lor din tâte părţile, se 
adunară cu toții la Dodona și consultară oraculul de acolo, în ce parte a 
lumei să se stabilâscă; &r oraculul, le spuse să meârgă în țera consacrată 
lui Saturn și acolo să ofere dijme lui Apollo, etc. 2) 

Apollo, la Pelasgi este deul luminei fisice și al luminei spirituale; deul 
păstorici, al agriculturei, al sănătății, al r&sbielor, al cetăților și al divina- 
țiunei 3), 

Ca tip, Apollo este de o frumseţă și tinereță eternă. 
Pe vechile monumente de sculptură şi pictură ale Greciei, Apollo cel 

archaic ne apare cu bucle și cu pletele cele frumose pelasge, întocma pre- 
cum portă și astădi păstorii şi țăranii români de lângă muntele Retezatului. 
Din acestă causă, el are la Homer și epitetul de dxepoexcuns (intonsus 4). 

Tot asemenea, ne spun cântările nâstre poporale, că s6rele are plete 
strălucite 5). 

4. "Sdrecvds (Oceanul) în tradițiunile antice. 

Lângă Hyperboreii cei cuvioși ne apare în legendele apolinice și Ocea- 
nul cel archaic din nordul zonei grecesc, și care jâcă un rol atât de im- 
portant în teogonia urano-saturnică. 

Insula lui Apollo din regiunea Hyperboreilor, ne spune Hecateu Abde- 
rita, se află în părțile Oceanului (xară zăy "Oueavdv). 

1) Arctinus în Aethiopida (Homeri, Carmina, Ed. Didot, p. 583.) 
:) Macrobii Saturn. 1. 7. 

3) Calchas, Cassandra, Helenus și Sibylele aveaă darul profeţiei de la Apollo. 
1) Homeri Hymn. in Apoll. v. 134. 

5) In o baladă română apolinică S6rele dice către Lună: 

C'amândoi ne potrivim Tu ai plete aurite. 
Şi la plete și la feţe E am faţa ardătoriă, 
Și la dalbe tinerețe, Tu față mângăctoriă. 
Eă am plete strălucite, (Din Com. Răşvad, jud. Dâmboviţa.)
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Cuvântul Oceanos la început nu avea înțelesul, pe care i lati dat mai 

târdiii autorii grecesci, seă cu alte cuvinte, Oceanul primitiv sâi al vechilor 

legende, nu este Oceanul istoricilor și al geografilor, începând de la b&- 

trânul Herodot în câce. 

Grecii din timpurile lui Homer nu cunosceaii marea esternă, pe care noi 

o numim astădi Ocean. Ei nu străbătuse în aceste timpuri către apus nici 

chiar întrega Marea mediterană. Er în ce privesce părțile de nord ale Eu- 

ropei, noțiunile lor geografice nu se estinseră în acestă epocă mai departe 

de Marea negră și de Dunărea de jos. 

Lumea .n'a fost tot-de-una cunoscută, după cum este astădi, şi chiar în 

timpul lui Herodot, o epocă de altmintrelea destul de tărdiă, orisontul geo- 

grafic grecesc se închideau la Dunărea de jos. «La nord de Tracia, scrie 

Herodot, ce fel de &meni locuiesc, nimeni nu pote să scie; atât însă se 

pare, că dincolo de Istru esistă păment nelocuit şi infinit> 1). 

De altă parte cuvântul 'Qxeayăs nici nu este grecesc 2). El aparține lexi- 

conului archaic pelasg, atât după forma sa originară (aqua), cât și după 

terminațiunea sa în ay-os. După sensul săi primitiv, cuvântul Oceanos în- 

semna o apă mare stagnantă 5). 

La început, autorii anticității întrebuinţară cuvântul Oceanos, așa după 

cum î-l împrumutase de la Pelasgi, aplicându-l esclusiv la Marea n€gră, care 

într'o epocă preistorică fârte depărtată, forma numai un imens lac, ne- 

avend nici o eșire în Marea mediterană 4). 

Ast-fel geograful Strabo vorbind de navigaţiunea Argonauţilor către ţi- 

nutul cel avut de aur (Colchis), ne spune, că în acestă epocă, Marea 

negră era considerată ca un alt Ocean 5), și cine naviga în Marea 

n€gră se considera, că a călătorit tot aşa departe de lumea locuită, ca și 

când s'ar fi dus dincolo de columnele lui Hercule, și peste tot se credea, 

că acestă mare este cea mai vastă din mările nâstre, din care causă i sa 

și dat prin escelență numele de Il&vros. 

:) Herodoti lib. V. c. 9. 

2) Pentru noțiunea de mare, Grecii aveai numai terminul general de Yihssa. 

3) In limba română cuvenul ochii (mai corect oci ti) are înţelesul de locus pa- 

luster (Lexiconul de Buda), și de «lac» «<€tang» (Cihac, Dictionnaire 

d'etymologie Daco-romane. |. 184). Forma de Ocean ni se presintă ast-fel numai ca 

augmentațiune din ochiă sei ociiă, cu înțelesul de lac mare. — După Diodor 

- Sicul (L. 12. 5) cei vechi înțelegeaii sub cuvântul Oceane umiditatea (7 5goy). 

1) Strabonis Geogr. I. 3. 4. 

'5) Strabonis Geogr. Î. 2. 10,
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Chiar și numirea archaică de ”AEevos (Axenus 1), ce s'a datla început 
Mărei negre, era numai o simplă: formă de pronunciare grecâscă a vechiului 
cuvent pelasg Ocean (Oceanos). 

În Galia de altă parte noi aflăm încă în seculul al IV-lea d. Chr. forma 
de Accion (= Ocean), întrebuințată ca o numire pentru lacurile cele 
vaste 2). 

Acest Ocean (s6ii lac imens) al geografiei preistorice, cuprindea în sine 
nu numai basinul idrografic al Mărei negre, dar tot-o-dată și cursul cel lat 
difus, adânc și lin al Istrului, sâi Dunărei de jos. 

Ast-fel în Argonauticele lui Apolloniu Rhodiu, o operă de însemnată eru- 
diţiune alexandrină, partea de jos a Dunărei sâi Istrul cel «lat şi adânc» figu- 
reză sub numele de Golful sei Cornul Oceanului (KEpac "Oueavoto 3). 

Cu deosebire însă în legendele teogonice ale lui Homer şi Hesiod nu- 
mirea de Oceanos fu aplicată esclusiv numai la Dunărea de jos (Oxeavăs 
zotaps 4), şi acsta probabil din causă, că acest mare fluviii al lumei vechi 
se considera ca ultimul rest al maselor mari de apă, ce acoperise în epo- 
cele geologice basinul Țărei-românesci și al Ungariei. Acesta ne esplică 
tot-o-dată causă, pentru care locuințele Hyperboreilor ne apar la Hecateu 
lângă Ocean, €r la Pindar lângă Istru 5), sei Dunărea de jos. 

Constatăm așa dar din punct de vedere geografic, că Oceanul Hyper- 
boreilor, de care ne vorbesce Hecateu Abderita, nu este nici Oceanul 
arctic, nici Oceanul de apus, nici altă mare necunoscută, ori fictivă, ci es- 
clusiv marea de la nordul lumei grecesci, aceea pe care și Herodot o nu- 
mesce «cea mai admirabilă din tâte mările» 6), pe care Pomponiu 

1) Strabonis Geogr. V. 3. 6.-- Melae lib. 1. c. 19: ingens Pontus.,... olim 
Axenus dictus. — Etymologiile antice, că terminul de *9uz4v63 ar deriva de la adiectivul 
dx, repede, şi Axenus ar fi cuvântul grecesc dtevos, inhospital, nu aă nică 
înțeles, nici fundament istoric, 

:) Rufus Avienus (sec, IV.d, Chr.) în poema sa gcografică <Ora maritima» 
amintesce în părţile Galiei un vast lac sub numele poporal de Accion (adecă Ocean): 

inserit semet dehinc 
vastam in paludem, quam vetus mos Gracciae . 

vocitavit Accion (at)que praecipites aquas 

stagni per aequor egerit, 

După Miillerus in CI. Ptolemaei Geographia (Ed. Didot) p. 235, 
3) Apollonii Rhodii Argon. IV. 282, 

*) Homeri Odyss. XII. 1. — Hesiodi Theogonia, v. 242, 959, 
5) Pindari Olymp. IL. 17. 

*) Herodoti lib. IV. s5.
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Mela și Dionisiu Periegetul o numesc «mare imensă» 1), âr tradiţiunile po- 

porale române <Marea mărilor» 2), și care, în fine, pe chartele geografice 

medievale figureză sub numele de «Mare maj us.» 

În acest Ocean așa dar, de la marginile lumei cunoscute Grecilor, se 

afla insula cea sfântă a lui Apollo, și care, după cum vom vede din ca- 

pitulele următâre, ni se presintă întru tâte ca insula Leuce sâii Albă, care 

mai târditi a fost consacrată memoriei și mormântului lui Achile. 

5. Celtii de lângă insula Hyperboreilor. 

În genesa apolinică ni se presintă încă doue cestiuni importante din geo- 

grafia preistorică. 

Insula cea sfântă a lui Apollo, ne spune Hecateu, se află în părțile 

de nord (înțelege ale zonei grecesci), și anume în față cu ţinutul Cel- 

ților 2. 

După tote datele istorice și geografice, Celţii imigrase din Asia în Europa 

numai târdiui, în urma celor doue curente mari neolitice. 

La început, acest popor belicos ocupase o parte însemnată din ținutu- 

rile cele vaste de 'la nordul Mărei negre. Împinși apoi de nduele curente 

etnice (germane), cari se revărsaii din Asia spre Europa, ei se r&spândiră 

prin diterite părți ale Daciei, ale Panoniei și Germaniei, 6r unele cete ale 

acestor noi invasori p&trunseră încă în timpurile pelasge spre medă-di, și. 

se stabiliră în mod sporadic până în Beoţia, 

Diferite fântâni istorice și geografice ale vechimei, amintesc de Celţii de 

lângă Marea negră. 

Ast-fel, renumitul sofist Asclepiade din Tracia, care a trăit în sec. IV 

a. Chr,, ne înfățiseză pe legendarul Boreas (din munţii Rhipae, Carpaţi) 

ca un rege al Celţilor 4). La alți autori, acest Boreas apare ca rege al Sci- 

7 

5) Melae lib. [. c. 19. — Dionysii Orbis Descriptio, v. 165, 

2) Ast-fel într'un descântec de «Dânsele» se dice: «cu mâna le va lua şi în Marea 

Negră le va arunca în Marea Mărilor»>. (Codrescu, Bucium. rom, III 139.) 

3) Diodori Siculi lib. II. 47: 2v mois ventpay afis Rehrvâic săzots pură zăv "Ouenvby 

etvat vicov etc. 

4) Probus ad Virgil. Georg. II, 84. Quidam putant, ut Asclepiades ait, Boream 

fuisse Ceitarum regem (Fragmenta Hist. graec. Ed. Didot. III 306; fragm. 28).
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ților, €r la Hecateu Abderita Boreadii, si descendenții regelui Boreas, 
sunt domnii și preoţii cei mari ai Hyperboreilor din insula cea sfântă a 
lui Apollo. 

Agatyrşii cei renumiţi pentru avuţiile lor de aur, — o populațiune Tur- 
senă (pelasgă), — cară în timpurile lui Herodot locuial în Transilvania de 
astădi, -- suntconsiderați la unii autori grecesci ca Celţi 1). 

În fine, renumitul gramatic și poct Lycophron din Eubea, care a trăit 
în scc. II. a. Chr. ne spune, că insula Leuce se află situată în față de gu- 
rile rîului numit Keltos: ), şi sub acâstă numire dânsul înțelege Istrul, care 
după cum scrie și Herodot venia din ținuturile Celţilor. Despre Celţi, ca 
locuitori în apropicre de Marea n€gră, ne mai amintesce și Diodor Si- 
cul. «Celţii, dice densul, cari locuiesc în regiunea nordică și în ținuturile 
de lângă Ocean şi de lângă munţii Ercinici, precum şi toți aceia, cari sunt 
răspândiți până lângă Sciţia, se numesc Gali. Dintre aceștia, aceia cari lo- 
cuesc sub polul nordic și cci cari se mărginesc cu Sciţii sunt cei mai săl- 
baticiă .. . . Puterea și s&lbăticia lor ajunsese atât de cunoscută în lume, 
în cât se dice, că în timpurile vechi ei cutricrase și predase tâtă Asia, nu- 
mindu-se de pe atunci Cimerii» 3), 

Când Hecateu ne spune așa dar, că insula cea sfântă a lui Apollo, se 
află în regiunea septentrionala (sei din nordul zonei grecesci) și în faţă de 
ținutul Celţilor, el are aici în vedere aceleași fântâni istorice ca și Ascle- 
piade, la care Boreas de la munții Rhipae apare ca un rege al Celţilor, ca 
și Diodor Sicul, care ne presintă pe Cimerii de lângă ț&rmurii Niprului ca 
Celţi, și în fine, ca și Ștefan Byzantinul, care consideră de Celţi pe Agatyrșii 
s6i Tursenii pelasgi de lângă riul Mureșului. 

Vom esamina acum ultima cestiune geografică din legendele apolinice. 
Geografia este una din luminile principale ale istoriei. 

Din insula cea sfântă a lui Apollo, scrie Hecateu Abderita, se vedeaii 
unele înălțimi de păment de la Selina, și care nu era mult depărtată, 

Acestă Selină de lângă insula lui Apollo a avut darul să complice și mai 
mult cestiunea geografică a Hyperboreilor celor pii și virtuoși, de cari ne 

vorbesce Hecateu. Anume comentatorii fragmentelor lui Hecateu Abderita, 

1) Stephanus Byz, Tgavsoi, 25) Kohrây, "E9vos obs vi “Ehmjves 'Aadopsobs dvopă- 

(ovi. — Cf, Taciti Germania c. XXVIII. XLIII. — Diefenbach, Origines Europaeae, 

p. 139 seqq. 

') Licophron Cassandr. v. 189 (K&hler, Memoire, p. 544. 730). 

5) Diodori Siculi lib. V. c. 32.—De asemenea scrie Strabo (XI. 7. 2): Vechii autori 

Srecesci numiau tâte populațiunile nordice Scyţi şi Celtosciţi. (Cf. Ibid. VII. 1. 1.)
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unii din lipsă de cunoscințe precise geografice, alții în fine seduși de textul 

puţin alterat, după cum ni la transmis Diodor Sicul, ai credut că sub a- 

câstă enigmatică XeMym de lângă insula lui Apollo Hyperboreul, este de 

a se înțelege luna de pe ceri, interpretând ast-fel pasagiul lui Hecatev, 

nu în spiritul curat geografic al autorului, ci dându-i un înțeles cu totul 

fabulos. 

Însă Selina din țera Hyperboreilor era o realitate geografică. Insula Leuce 

sei Albă, care după resboiul troian fu consacrată mormântului lui Achille, 

se află situată, după cum scim, în față cu cele due guri de sus ale Du- 

nărei, una Chilia și alta Sulina. Acest braț din urmă al Dunărei, care în 

secului al X-lea al erei nâstre se vede a fi fost cel mai navigabil, portă 

la Constantin Porfynogenitul numele de Selina ?), şi tot sub numele de Se- 

lina ne apare acest braț în periplul catalan de la a. 1375 *). În fine, sub 

numele de Selina ni se întățișeză acestă parte din delta Dunărei în tâte 

cântările nâstre eroice: ?). 

Când Hecateu Abderita scrie ast-fel, că din insula cea stântă a lui A- 

pollo se vedeai re-cari înălțimi terestre de la Selina, el nu avea în 

vedere aspectul ceriului, ori depărtarea mai mică sei mai mare a lunei de 

acest colț de pământ, ci esclusiv numai acea parte continentală din delta 

Dunărei, care şi în evul de mijloc era cunoscută navigatorilor din Marea 

negră sub numele de Selina €). 

Am esaminat aici principalele părți: ale geografiei positive din fragmen- 

tele lui Hecateu Abderita. Aceste date ne vor permite de a fixa cu de- 

plină siguranță situațiunea geografică a insulei, în care se află memorabilul 

templu al lui Apollo Hyperboreul. 

1) Constantiui Porphyrogeniti De admin. Imp. c. 9: zăv zotupdv zdv Sohwvăy, Diferi- 

tele braţe ale deltei Dunărei se mai numiai de geografii vechi şi riuri, flumina (Plinii 

Hist. nat. IV. 22.) 

2) Notices ct Extraiis de manuscrits de la Bibliothăque du roi et autres biblioth&ques 

publies par Pinstitut royal de France. T. XIV. 2-me Partie. Paris, 1843. (Charta a 2-a) 

Pe podmolul Dunării. ,... 

Vedea fete selinence, 
Găsia fete brăilence 
Cu ie şi cu zevelce...... 

Cu cinci-șesă Gălățence 

Şi cu dece Selinence... 

5) Turcii 'n dr6iă se plimba | Cu trei-patru Brăilence, 

| 
| 

| Ibid. p. 543. 
Teodorescu, Poesii pop. p. 562. 

4) O îinprejurare geografică analogă ni se presintă cu Selina din Italia: Luna, scrie 

Strabo (V. 2, 5), este un oraș și port al Etruriei, și Grecii numesc orașul și portul
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6. Insula ev (Leuce) consecrată deului Apollo. 

Insula cea sfântă a lui Apollo, după cum am vădut din datele geogra- 
fice expuse până aici, era una şi aceeași cu insula, care a fost consecrată 
umbrei lui Achile după r&sboiul troian, atunci, când cultul lui Apollo su- 
ferise o mare înfrângere. 

Insă renumele şi venerațiunea, de care se bucura acestă insulă, pe când era 
consecrată lui Achile, și anume autoritatea oraculului de acolo, puterea cea 
salutară a insulei, tesaurele continue, ce se vărsaii la altarele acestui tem- 
plu, eraii numai o simplă moscenire din tradițiunile și institutele cele vechi 
ale religiunei lui Apollo. 

Asupra insulei lui Achile mai rămase chiar și aureola divină, ce o avusese 
0-dată acestă mică bucată de pământ, când puternicul deii Apollo inspira 
de aici întrega viță antică. 

Pindar, în una din odele sale numesce insula lui Apollo qaewăv vâsov 1), 
adecă insula lumin6să, lucitoriă, epitet, care convenia numai reședinței. 
lui Apollo, deul sârelui. 

Er poetul Quintus din Smyrna, care a trăit pe la a. 470 d. Chr., o 
numesce insula divină 2), încă mai înainte de ce acest pământ ilustru ar fi 
ajuns în posesiunea Pontarchului Achile. 

S2Mwa. Portul este înconjurat cu munți înalți, de unde se pote vede marea şi Sar- 
dinia şi o mare parte a țărmurelui atât de dincâce (din Italia) cât și de dincolo (din 
Sardinia). Esistaă așa dar în timpurile vechi, orașe şi porturi dedicate Lunei stă Se- 
lenei, și cari purta numele acestei divinități, Se pote, că astădi din Insula Şerpilor 
(Leuce) să nu se mai vedă punctele mai inalte din delta Dunărei, însă acesta nu este o 
probă, că în vechime relațiunile geologice ar fi fost tot ast-fel. Mai notăm aici, că după 
tradițiunile române, pe cari le publicăm mai la vale, templul din Leuce se distingea prin 
o înălțime considerabilă, 

1) Pindari Nemea 1V. v. 48—50: 
(Exet natpony.) 

“Ry Fota zeharţe: guewăv Aythebe 

Vâ30v ... 

) Quinti Smyrnaei Posthomericorum UI. v. 775: Yzov5ăa visoy, — Chiar şi legenda 
despre pasările albe, cari îngrijiaă de templul lui Achile (pag. 72) este în fond una 
și aceeași cu legenda, pe care ne-o comunică Ilecateu despre lebedele, ce veniaă 
în stoluri nenumărate din munții Ripae și cari mai ântâiă încunjurai cu sborul lor tem- 
plul lui Apollo, ca și când ar fi voit să-l lustreze. 

NIC, DENSUŞIANU, 
7
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În fine, chiar şi numele acestei insule de Leuce sei Albă, ne pune în 

evidență sub o formă destul de transparentă, că ea a stat o-dată în strinse 

raporturi cu cultul lui Apollo, a deului celui alb, numit Aplun de Tesali 

şi Aplu de Etrusci!). 

În apropierea acestei insule, noi găsim în anticitatea greco-romană un 

cult puternic și estins al lui Apollo și al Dianei. 

Sciţii, după cum ne spune Herodot, adoraii dintre toți deii lor mai mult 

pe Apollo 2), cu escepţiune de supremele (şi vechile) lor divinități, numite 

Istia (Vesta, focul), Papaeos (Moşul) și Apia (Pămentul). 

La gurile rîului Borystene sâii Nipru era situat vechiul oraș numit Ol- 

bia sâi Olbiopolis 2), cel mai important centru comercial al Sciţiei în 

timpul lui Herodot; €r partea cea mai mare din monetele vechi ale acestui 

emporiă pârtă efigia deului Apollo 1). Probabil că acest oraș, după cum 

scrie comitele Ouvaroff, a fost consecrat deului Apollo, €r numele de Olbia 

(cetatea Albă) încă pare a confirma acâsta. Din o insulă a Mărei negre, 

numită Apollonia, situată spre sud de gurile Istrului, Romanii luară una 

din cele mai venerate imagini a deului Apollo, o statuă colosală înaltă de 30 

de coți, şi o aşedară în Capitoliu sub numele de Apollo Capitolinus. Cheltue- 

lile acestei antice şi magnifice opere de sculptură ait fost, după cum ne 

spune Pliniu, de 500 talenți seii 2.460.000 lei 5), adecă mai mult de cât 

adunase Grecii (300 talenți) pentru reconstruirea templului din Delphi, in- 

cendiat în a. 548. 

În fine, diferite alte orașe și centre comerciale din apropierea acestei in- 

sule ati purtat, unele în vechime, €r altele până în diua de astădi, numele 

de Alba. Ast-fel ni se presintă Olbia, Cetatea-albă sei Tyras 6), Bol- 

1) Insula Delos încă avea epitetul de « albă» (candida Delos.Ovid. Heroid. XXI, 82.) 

2) Herodoti lib. IV. 59. 

. 3) Scymni Chii v. 804. — Plinii Hist. nat, IV. 26. 

1) Onvaroff, Recherches sur les antiquites de la Russie meridionale. p. 44—45: Dans 

les inscriptions d'Olbic, il est souvent question des sacrifices que ton offrait ă 

Apollon.......: La plus part des monnaies d'Olbie sont frapptesă l'effige 

d' Apollon î... JI] est probable qu'Olbie stait consacree ă Apollon. 

5 Plinii IV. 27. 1. Citra Istrum, Apolloniatarum una, LXXX M. a Bosporo 

Thracio, ex qua M. Lucullus Capitolinum Apollinem advexit.— ibid. XXXIV. 18.1. 

Talis (colossea statua) est in Capitolio Apollo, translatus a M. Lucullo ex Apollonia, 

Ponti urbe, XXX cubitorum, quingentis talentis factus. 

e) Cautemirii Moldaviae Descriptio, Ed. 1872, p. 20: Akierman, incolis Czetate 

alba,..... Polonis Bielograd.—Importantul oraș Apulum (C.I. L.nr. 986) din 

Dacia încă se vede după numele 'săă archaic, şi după numirea poporală de astădi,
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gradul de la gurile riului Ialpug în Besarabia și Belgarod, una din gu- 
rile Dunărei; numiri, ce ne atestă, că o-dată aceste ținuturi aă stat sub 
patronagiul deului celui alb, a lui Aplu sei Apollo. 

Însă un document fârte prețios despre identitatea insulei Leuce cu insula 
cea sfântă a Hyperboreilor, î-l aflăm la Hecateu și la Pliniu. Insula Hyper- 
boreilor după cum ne spune Hecateu, întrun fragment al s&u, mai avea 
şi numele de Helixcea 1), cuvent de origine incontestabilă pelasgă. Este Fe- 
licia s6i insula Fericiţilor, şi tot cu acestă numire, însă în traducțiune gre- 
cescă — de Macaron (a Fericiţilor) — ne apare insula Leuce la Pliniu: 
eadem Leuce et Macaron appellata”). 

Belgrad (Cetate-albă), că într'o epocă depărtată ante-romană, a fost dedicat deului 
Apollo. Apulum devenise cunoscut în lumea romană încă înainte de cucerirea Daciei. 

In Consolatio ad Liviam (Ovide, Ocuvres complătes. Ed. Didot, 1881, p 841) 

cetim următârele versuri: 

Danubiusque rapax et Dacius orbe remoto 

Apulus; huic hosti perbreve Pontus iter. 

1) Stephanus Byz. : “E)itowz, vjooc “Yzepfoptuwv, odu Ehuscoy Surehiae, bă notau.ă Ru- 
pappixa, & “Ewarutoc 6 "ABâmpiene. — In acest fragment Hecateu ne spune, că insula 
Helixcea se afia în faţa rîului numit Carambucas (forte probabil un braț al Dunărei). 
Terminul geografic de Bucis, Buces şi Bucas, este unul și acelaşi cu latinul 
bucca (ostium). In limba italiană bocca mai are înțelesul şi aplicațiunea de «gură 
de rii», ostium, crâp« (Vocabolario della Crusca, L. Ed. 1741. p. 325). — De ase- 
menea constatăm aici, că gurile Dunărei mai apar şi astădi sub numele 'Buhaz. | 

In ce privesce mărimea geografică a insulci lui Apollo în-anticitatea 
greco-romană, datele positive ne lipsesc. Hecateu ne spune, că acestă insulă nu era 
mai mică de cât Sicilia, însă dânsul adauge îndată cuvintele «după cum se vorbesce». 
După cum scim dimensiunile geografice ale autorilor din acestă epocă nu au nici o preci- 
siune sciinţifică, Ele sunt numai simple indicațiuni vage. Chiar și Herodot, se uimesce 
prin ncesactitățile sale geografice. Ast-fel densul scrie despre lacul Meotic, că nu era cu 
mult mai mic de cât Marea n€gră (LV. 86.) De altă parte Pliniu (IV. 27. 1), ne spune 
Că cercuitul insulei Leuce era aproximativ de 10.000 paşi, adecă de 10 miluri ro- 
mane, să de 14 km. 792 m. După Pausania ([Il. 19. 11.) insula aveao circumferință 
de 20 stadii, seă de 3 km. 680 m. Er -Mela se apropiă şi mai mult de adevăr, când 
ne spune, că insula Leuce era fârte mică -— parva admodum (lib. IL. 2.) In fine după 
planul ridicat de ofițerii ruși în a. 1823 circumferința acestei insule era în acest timp de 
925 sagene, scă 1 km. 973 m, (Koehler, Memoire p. 600). 

Pe charta geografică a lui Fredutius de Ancona din a. 1497, acestă insulă mai apare 
și sub numirea de Fidonixi, evident numire coruptă din Il$wvy şi vzcoc, cu înţe- 
Iesul de insula B ălaurului, astădi a Şerpilor. (Cf. Comte Potocki, <Memoire 
Sur un nouveau periple du Pont euxin». Vienne, 1796 p. 7.— Koehler, Memoire. p. 611. 
613). Mai notăm, că Apollo mai avea şi epitetul de Pythios ca putere triumfătâre asupra 
balaurului Python. 

) Plinii H. N, IV. 27, 1—2,
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Reminiscenţe preţi6se despre raporturile religi6se ale luj Apollo şi La- 

tonei cu insula Leuce ne-ai rămas chiar în epitetele acestor doue mari di- 

vinități. Încă în anticitatea Homerică, Apollo, deul pelasg, mai era adorat 

și sub numele de Ayxeros, AVwoG, Avunyevijs, epitete misteriose pentru gra- 

maticii vechi, însă al căror caracter era curat geografic. Originea lor se re- 

ducea la o localitate Gre-care numită Aevwi, (Albă 1). Latona, «Maica cea 

     

  

         

      

   
    

PLAI TI 
(6. BELGARGD: ([/[ 3T

 II, ///////// Vi    
   

  

   

  

    

     

(emo
 HAEORUM 

ee A SNA 

    

| ((PSILONISTOMA 

N N 
       

S
E
 

Z
a
 

   

   

45         
  

140.-— Delta Dunărei. Scara 1: 1.500,000 a lungimei naturale. 

sfântă» a anticităţii preistorice, numită de Greci Leto (Ayrwb,) 6r în dialectul 

poporal pelasg Lete, Letea (Ari) 2), era născută, după cum ne spune Hecateu, 

în insula cea sfântă a Hyperboreilor 3). În legendele vechi apolinice Latona 

mai apare cu epitetul de Ayuouva 4), formă alterată din devxaiva, adecă originară 

din insula Leuce. Chiar şi astădi o parte din delta Dunărei, anume insula 

dintre braţul Chiliei și al Sulinei mai pârtă numele de Ostrovul Letei, €r 

1) Macrobii Saturnaliorum ÎI. 17. Antipater stoicus Lycium Apollinem nuncu- 

patum scribit, ămă zo5 heoratvecYut nova qwritovros “îjitov. — In ţinuturile Troiei (la 

Colonae, Chrysa și la Cillaj Apollo mai era venerat și cu predicatul de xihinos (Strabo, 

XII. 1. 62; XIII. 2. 5, — Frag. Hist. graec. IV. 376). Epitetul este geografic. Însă 

cestiunea istorică, ce ni se presintă este, dacă acest conume al lui Apollo este luat de 

la micul şi neînsemnatul sat (râzos! Cilla, ori din contră Cilla s'a numit ast-fel după 

sanctuariul de acolo al lui Apollo xidhatos, numire, a cărei origine se reduce pote la 

Achillea de la gurile Dunărei. 
2) Cf. Lete (A:qr%) un orașal Macedoniei, care după cum ne spune Stephanus Byz. 

î-şi avea numele să de la templui Latonei, ce era în apropiere. 

3) Diodori Siculi IL. 47. M%ohoţoda: sv adr cv Amr geţovevar. 

3) Aristotelles (Hist. Anim. VI. 35) şi Philostephanus Cyrenaeus (Fragm. 

Hist. graec. III p. 33) amintesc de o vechiă tradiţiune, că Latona, persecutată de 

Juna, a venit de la Hyperborei la Delos în 12 dile sub formă de lupâică (hxatwp).
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pădurea cea frumâsă de stejari din acel ostrov, Pădurea Letei 1); tot 
aci se mai află și un sat cu numele Letea; urme geografice despre un cult 
antic al deiței Latona si Letei în aceste părți. | 

Cercetările archeologice făcute în insula Leuce confirmă în fond aceste 
date istorice și geografice. x, 
În mijlocul platoului acestei insule 

se ati găsit la a. 1823 ruinele unui 
templu de o întindere estra- 

  

ordinar de mare. În unele locuri 
zidurile acestei clădiri mai aveai încă 
o înălțime de o archină și jumetate 
(1 m. 66'/, c.m.). Construirea acestui 
templu, după cum ne spune Kshler, 
se reduce la epoca architecturei pri- 
mitive, sii ciclopice. Murii erai for- 
mați din blocuri fârte mari de pâtră 

  

albă calcară, prea puţin cioplite, și 
aședate unele peste altele, fără nică       

un ciment. Acest templu, din insula | | 
141.— Insula Leuce (Albă, Şerpilor) de 
lângă gurile Dunărei. Reducţiune după charta 

resturi de la anul 1823 ca o operă din Memoires de PAcademie imp. de St.- 
, Pctersbourg. Tome X, tab. XXIV, la Tori- monumentală de artă. EI era bogat lescu, Revista p, ist. Vol, VII. 

Leuce, ne apare chiar în puţinele sale 

împodobit cu marmură albă, după 
cum se constată din numerâsele fragmente de sculptură aflate aci 2). Astădi 
însă, din tâte aceste ruine risipite la anul 1823 pe suprafața insulei, aprâpe 
nu mai subsistă nimic. Proporţiunile cele grandidse ale acestui edificiă sacru, 
de câte 14 sagene fie-care lature (29 m. 76 c.m.), ne atestă în mod fârte 

*) Pădurea Letea are o suprafață de 2.000 hectare. 
) Koehler, Memoire, p. 604: Le temple d'Achille ainsi que les restes des an- 

ciens €difices, que l'on voit ă Leuc€ sont construits avec de tres-grands blocs 
d'une pierre calcaire ordinaire de couleur blanche, rudement tailles et places les uns 
sur les autres sans mortier ...... » le temple Achille de Tile de Leuce ct les &di- 
fices que je viens de citer, sont d'une antiquite€ tr&s reculce et d'une genre que 
lon comprend sous la denomination d'architecture ce yclopeenne. Lorsqu'on 
examine les restes du temple d'Achille, on est frappe de la grandeur de cet 
edifice, d'autant plus que les temples des divinites et des heros &toient ordinaire- 
ment d'une assez petite dimension .. «++ Dans Vantiquite le temple «Achille ctoit 
richement orn€ en marbre blanc. Ce fait est atteste par les nombreux fragmens 
dune corniche bien travaillee dont quelques uns avaient plus de trois pieds; d'autres 
fragmens paroissent avoir fait partie du piedestal d'une statue. Les morceaux
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evident, că destinaţiunea primitivă a acestui maiestos templu de construcțiune 

ciclopică, nu a fost pentru cultul unui simplu eroi, ci pentru o divinitate 

de primul rang. Aci era templul unei religiuni sâi al unei mari puteri divine. 

Forma esteriâră architectonică a acestei construcțiuni corespunde pe de- 

plin la templele archaice ale deului Apollo. 

Poetul Homer, într'un imn al săi, amintesce de templul acestui deii de 

sub pâlele Parnasului, sei de la Crissa, și ale cărui fundamente, erai late 

şi fârte lungi )). 

Afară de murii templului se ati mai descoperit în partea de răsărit şi de 

apus a acestei insule și resturile altor trei construcțiuni de asemenea vaste, 

din același material şi de acecași origine cu vechiul templu. Probabil că 

destinațiunea lor primitivă a fost de a servi, unele ca sanctuare şi locuinţe, 

&r altele ca portice pentru scutirea peregrinilor. Lângă murii templului în partea 

de nord-vest se mai vedeaii pe la a. 1823, săpată în stâncă o fântână adâncă 

de 15 picidre cu deschiderea circulară, şi alte d6ue în partea de apus cu 

deschiderea rectangulară, fântâni, cari după ritul archaic aveai de a servi, 

atât pentru trebuințele templului, cum și pentru lustrarea pe cap şi pe 

mâni a credincioşilor 2). 

les plus considerables et un chapiteau de colonne aussi en marbre blanc, ont ct6 en- 

leves en 1814 par le capitaine d'un navire italien.— Ibid. pag. 607: cette dernitre (île) 

portoit dans Tantiquite€ le nom de Leuce ou île blanche, non pas ă cause de la 

blancheur de ses bords escarpes, puisque ces bords sont plutât d'une couleur brune 

et rougeâtre, mais â cause de la blancheur de ses grandes constructions. După ritul 

vechiă tâte templele lui Apollo erai construite din petră albă (Cf. Pausania, 

|. 42, 5). 

2) Homeri Hymn. in Apoll. v. 295. 

După Hecateu tempiul lui Apollo din insula Hyperboreilor avea o formă rotundă, 

însă este afară de ori-ce îndoiclă, că disposițiunea primitivă a acestui templu a fost 

modificată în cursul timpurilor. Forma sferică aparţine în general templelor primitive 

ale lui Apollo. Ast-fel Pausania (X. 5. 9.) ne spune, că cel mai vechi templu al lui A- 

pollo de la Delphi avea forma unei colibe (xah5âns %ăy exp). Dar mai târqiă însă 

se introduse şi la templele lui Apollo sistemul architecturei rectangulare, după 

cum a fost construit și celebrul templu al lui Apollo de la Crissa, despre care ne vor- 

besce Homer. 

2) În planul insulei Leuce de sub Fig. 141, urmele de fundamente ale vechiului templu 

sunt indicate prin litera A, Interiorul acestui templu, după constatările făcute la a, 1823 

de oficerii rusesci, era divisat prin un mur tras de la nord spre sud, €r partea despre 

apus mai era divisată încă în alte trei apartamente. Lângă laturea de nord a templului 

se afla alipită o mică atenență, ce conținea o cisternă. Resturile celor alalte construc- 

țiuni, cari se mai vedeaă în a. 1823 sunt notate pe planul insulei prin literele a— a,
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Homer face de asemenea amintire de un isvor frumos curgătoriii lângă 

templul lui Apollo de la Crissa 1), er Pausania ne spune, că lângă ruinele 

templului lui Apollo de la Hysiae în Beotia se vedea încă în timpul s&ă 

puţul cel sacru, despre care spuneai locuitorii din Beoţia, că în vechime 

cine bea de acolo căpăta darul profeţiei 2). 

Insula Leuce de la gurile Dunărei, avuse așa dar due epoce de cult și 

renume. Cea de ântâiii a fost înainte de căderea Troiei, când acâstă insulă a 

fost legănul religiunei primitive a lui Apollo, din care epocă derivă și numele 

săi de Leuce seci Albă. Er a doua epocă începe după r&sboiul troian, 

când insula Leuce a fost consecrată umbrei eroului Achile, păstrând însă 

și mai departe vechia organisațiune a cultului lui Apollo, anume institu- 

țiunea oraculului, privilegiu esclusiv al preoţilor apolinici, precum și dreptul 

la ofrande pidse, la rugăciuni, voturi şi sacrificii și peste tot tradițiunea 

unei insule sfinte și salutare. 

b— 8 şi c— c. Fântâna cu deschidere cerculară, şi care se pare a fi cea mai vechiă, este 

marcată în partea de răsărit a templului. ir cu litera e este notată una din fântânele 
(posteridre) cu apertura patrată. Ceea laltă g se află in partea de nord-vest a templului, 

1) Homeri Hymn. in Apoll. v. 300. 

2) Pausaniae lib. IX. c. 2. 1,
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VI. MANĂSTIREA ALBĂ CU NOUĂ ALTARE. 

TRADIȚIUNEA ROMÂNĂ DESPRE TEMPLUL PRIMITIV AL LUĂ APOLLO 

DIN INSULA LEUCE (ALBĂ). 

1. Vastitatea şi magnificența Mănăstirei albe. 

Am espus în capitulele precedente legendele anticității grecesci cu pri- 

vire la insuia şi templul lui Apollo din ţinutul: Hyperboreilor. 

Păşim acum pe un noii câmp de cercetări, ce se deschide înaintea nâstră, 

la tradiţiunile și legendele păstrate la poporul român despre acest templu 

primitiv al lui Apollo de lângă gurile Dunărei. 

În colindele române, imne religiose poporale, a căror origine se reduce 

la cele mai obscure timpuri ante-creștine, se celebrâză şi astădi sfințenia 

şi magnificența miracul6să a unui templu preistoric numit «Biserica cea 

mare cu 9 altare» sâii <Mănăstirea albă sfântă». 

După colindele române, acestă ilustră Mănăstire albă, mare și sfântă, se 

afla în părțile de răsărit ale ţărilor române: în prundul Mărei negre 2), 

1) Intral Mărei negre prund Slujescu-mi nduă preoţi 

la dalbcele mănăstiri, Și cu nduă logofeţi.... 

Ler, Dâmne, Ler, Teodorescu, Poesii populare, p. 43. 

Ecă Dâmne ?n prundul mărei, Lac de mir, părăă de vi», 

Hoi Leronda Lerului Dâmne, Se scaldă Bun Dumnedeiă, 

La mănăstirea cu nduă altare Se scaldă se iordănia, 

Mi-ard nduă luminări, Cu bun mir se miruia, 

Sus 'mi ard și jos 'mi pică, In alt vestmânt se îmbrăca. ... 

Picătura ce pică (Comuna Bălțați, jud, Râmnicul-Sărat).   
Aici sub cuvintele prund de mare se înțelege o insulă mică în mare. Di- 

ferite insule din albia Dunărei încă pârtă numele de «Prun d». (Frundescu, Dicţionariiă 

topografic, p. 383). 

După alte colinde române «Mănăstirea albă» se află situată într'un ostrovel din- 

tre Marea albă și Marea negră: 

Ostrovel de mare, | PrundulețulMărei dalbe 

Cam din Mareaalbă La dalbele mănăstiri 

Şi din Marea negră... | Sunt nuă preoți bătrâni... 

| (Comuna Băbeni-Români, jud. Dâmbovita). (Comuna Ianca, jud. Brăila),
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în ostrovul mărilor, —în ostrovul mărei, —scii întrun ostrovel de mare 
lină, 

Păreţii acestei mănăstiri sunt făcuți din lemn de tămâiă, ușile de ală- 
mâie, €r pragurile sunt de alămâie oride marmură 1). Ea are 9 statue şi 
9 altare 2), ecu 9 uși, cu 9 ușiţe, cu 9 ferestre, cu 9 ferestruțe, cu 9 pra- 
guri, cu 9 prăgurele, cu 9 scaune, cu 9 scăunele, și în ea ard 9 luminări. 

Acâstă legendară Mănăstire, după un text de peste Carpaţi, mai are 9 
stâlpi de câră, 9 de tămâiă şi 9 de facliă 2). Ea este forte vechiă, pe din 

Marea albă din aceşte texte poporale este o numire antică aplicată la partea de 
nord-vest a Mărei negre. Reicherstor [ f, fost tesaurariu al Transilvaniei în seculul 
al XVI-lea, numesce acest sîn al Mărci negre «Mare album»: qui quidem fluvius (Nes- 
ter) trajicitur aditu, atque in Mare album prope arcem Nester Feijerwar munitiss- 
mam continuo suo cursu influit (Moldaviae Chorographia, la Ilarianu, Tesauru de mo- 
numente. III. p. 134). — Din punct de vedere istoric originea numirei de Marc albă 
se vede a se reduce la Insula albă (Leuce), unde sc afla Mănăstirea albă a deului 
celui alb. 

  

1) Colo'n sus și mai în sus, Ruga o fac de stptămâni; 
Domnei bune Dâmne! Şi pe-atâţia patriarci 

Unde sfinţii toţi s'aă dus, Cu o mulţime de diaci... 
E o dalbă mănăstire Dar ruga cine-o ascultă ? 
Şi-i gătită de sfințire, - Măicuţa Îni Dunnedeii 
Cu păreţii de tămâiă, Pe braţe cu fiul stă... 
Uşile de alămâie, Fiul ţipă-un măr în lună, 

Pe la praguri tot de marmuri Face luna tocmai plină, 

Și'n lăuntru-i plin de prapuri. Cum e plină pe la cină, 
Dar în ea re cine sunt? Altu-l ţipă sus pe s6re, 

La altar e Ion cel sfânt Sus pe s6re când răsare 
Cu vre-o nduă popi bătrâni; Și când e la prândul mare... 

Marienescu, Colinde p. 28, 

?) Face Domnu ce-și mai face, Și de mare încă-i mare 3 Y 

Lilior și a nost Domn! Nouă spre, nouă altare, 
Face-și Domnu mănăstire, Cu feresti de către sâre... 

(Comunicată de Gr, Crăciunaş, Ciubanca, Transilvania), 
Șopru (pl. şâpre) este cuvântul unguresc szobo r, Statuă. 

3) Pe feţele munţilor, Și pe-a cincea (atâţia) de făcliă. 
Sus în telia zorilor, Da-i purcesă de demult, 
Nu e țelia zorilor, Din afară-i musciu prins, 
Cii de-o dalbă mănăstir e, Pe din lontru-i zugrăvită, 
Mare-i mare pe picidre, Zugrăvită aurită, 
Pe nouă stâlpuri de ceră Da cu ce-i d'acoperită? 
Și pe-atâţia de tămâiă Tot cu ţiglă mohorită ..,. 

Alexici, Texte din literatura poporală română, [, 159.
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aforă e acoperită cu muschii, €r pe din lăuntru aurită. Ferestrele 

sunt în partea despre răsărit către «sfântul sore». Ușile spre mare, us- 

ciorii sunt de făcliă, &r în partea de asupra biserica este «cu zebrele sus 

la stele> 1). Altariul, în care șede Maica Domnului este de mărgărint, 

Jeţurile sunt de aur. Scaunul cel mai mare are 9 «picături de s6re» ?). 9 

Toâtă Mănăstirea și jețurile sunt scrise 2), şi în lăuntru e plină de pră- 

1) Face biserică mare 

:) 

3 

—
 

Cu n6uă altare 

Către sfântul sore, 

Cu nduă zebrele 

Spre sfintele stele. 

In zebreua mică 

In ostrovulmărei, 

Flori dalbe de'li de mEr! 

Scrisu-i tare, lucru-i mare, 

Mănăstiri cu n6ue altare, 

Cu ferești spre rEsărit, 

Cu 9 uşi cu 9 altare, 

Cu ferestrele spre s6re, 

Şi s'a făcut o biserică marc, 

Cu 9 altare, 

Cu 9 altărele, 

Cu 9 uși, 

Cu 9 ușițe.... 

Cu 9 ferestri, 

Cu 9 ferestrele, 

Cu 9 praguri, 

Cu 9 prăgurele, 

Cu 9 scaune, 

Sus în dalba mănăstire, 

Mănăstiri şi versuri scrise, 

Ce-mi e 'n cer şi pre pământ? 

Scrise înalte mănăstiri. 

Sus mi-e luna, sârele, 

los mi-e dalbe mănăstiri 

  

| 

Şi mai frumoşică 

Cine că-mi ședca, 

La ce se gândia? 

— SŞede Maica Domnului 

Ea tot cetesce și adevcresce . . . 

« Paunilia> (Oradea-Mare) No. 14 din 1889 p- 163. 

Cu zebrele sus la stele. 

Slujba sfântă cinc-o cântă? 

Cânt'o n6uă popi bătrâni 

Si cu ndue diecei ,... 

«Gazeta Transilvaniel» Nr. 282 din 1892. 

Cu ușa în jos spre mare.... 

(Comunicată de Titu Budu, Vicar al Maramureşului), 

Cu 9 scăunele, 

Şi în scaunul cei mare, 

Cu 9 picături de sore, 

Maica Prea-curată şedea 

Şi din o carte cetia, 

Cetia carte mare, 

Carte mică, 

Carte cu slove de aur, 

Cu slove de argint.... 

(Comunicată de G. Cătană, Valeadienit, Bănat), 

Este nisce mese 'ntinse 

Mese 'ntinse făclii aprinse . . . . 

(Comuna Plevna, jud. Iaiomiţa). 

Dar în ele cine șede? 

Şede Bunul Dumnedei .... 

(Comuna Bora, jud, Ialomita), 

Iar în dalbe mănăstiri 

Jeţuri de aur scrise.... 

Marian, Serbătorile la Români, |. p. 49- 

R
I
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pori, Întregă Mănăstirea e ca un «mândru s6re». Lângă Mănăstire se află 
un lac de mir și un pârâi de vin, în care se scaldă și se iordănesce 
«Bunul Dumnedei» și «bătrânul Crăciun», €r după scaldă și 
după miruruire ei se îmbracă în alte vestminte. Calea de la malul ostro- 
vului și până la mănăstire se numesce «Cărăruica raiului» ?). 

«Ruga sfântă» e «multă» și <lungă tare 2), sâra, nâptea și în zori de 
diuă î), și ea «se face de s&ptămâni» de către 9 popi b&trâni, de 9 pa- 
triarchi şi de 9 logofeţi (cântăreţi). Când este slujba cea mare de la a- 
cestă Mănăstire albă, atunci vin aci toți sfinții, sosesc corăbii încărcate de 
ângeri, și vine în corabiă şi însuşi Dumnedeiă 4). 

Scaunele, pe cari șed în Mănăstire «Bunul Dumnedeii» şi cei lalţi «sfinți» 
se numesc «veri de aur» 5). 

Sus în dalbe mănăstiri Şede Moş Crăciun bătrân 
La cel șeț de aur scris... Şi cu bunul Dumnedeă .... 

(Comuna Găvănesci, jud. Buziii), 

Mănăstiri şi jeţuri scrisc, | Şade Bunul Dumnedcă . . 
Dar în jețuri cine şade? | (Comuna Pănărăti, jud. Buztii), 

1) Teodorescu, Poesii pop. p. 43. 

2) Marienescu, Colinde, p. 29. 

2) De cu seră vecernie, Er în zori mai fac o slujbă.,. 
De cu nspte litrosie, Daul, Colindi, p. 12. 

Hecateu amintesce de ritul nocturn al Hyperboreilor la sărbătorile cele mari 
ale lui Apollo de la începutul primăverei. Romanii aveai de asemenea priveghii, per - 
vigilia şi nocturna sacra (Cf. Livii Hist. Rom. lib. XXIII c. 38.— Cicero, 
De legibus II, 9. — Ovid. Fast. V. 421.) 

î) Pe sub nouri, pe sub mare _Incărcată d'ângerei, 
R&sărit'a mândru sore. In mijlocu ângerilor 
Da nu-i s6re răsărit, Şade bunul Dumnedeă 
Căi o sfântă mănăstire; Cu veştment 
Mănăstirea slujba ţine. Până 'n pământ..,. 
Iacă vi ne-o corăbidră Bârseanu, Cincl-deci de colinde, p. 5. 

Cf. Sevastos, Povesci p. 81: «<Dumnedeii la noi sosesce». 

  
„5) Sunt în dalbe mănăstiri Mai în rend cu Dumnedeă 

Sunt veri aurite, Şede Maica Precesta, 
Dar în veri aurite Mai în rând cu Dumnialor 

- Şede Bunul Dumnedeă; | Şede bătrânul Crăciun...; 
(Din judeţul Constanţa). 

Cu privire la «verile de aur» scrie Preller (Gr. Myth. 1. 1854 p. 158): Wenn
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Acest locaş sfânt, apare maiestos nu numai prin splendârea sa incom- 

parabilă, dar și prin dimensiunile colosale ale construcțiunii sale. “Mă- 

năstirea albă este atât de vastă în cât «cuprinde o lume întregă» şi-i cu 

«turnul pân! la nori».Ea mai portă tot-o-dată şi numele de «Mănăstirea 

Domnilor» 1), ceea ce în fond consună pe deplin cu relatarea lui He- 

cateu, că preoții de la templul Hyperboreilor sunt fiii și descendenții re- 

gelui Boreas. 

Aceste sunt preţissele date, ce ni le presintă colindele religise române 

despre miracul6sa Mănăstire albă din ostrovul Mărei negre. Este afară de 

ori-ce îndoi€lă, că acestă mănăstire sumptussă şi sfântă, «mândră ca un sdre», 

dintrun ostrovel al Mărei negre, cu 9 altare și cu ferestrile spre sfântul 

Sre, decorată întrun mod atât de uimitor și de o architectură şi sculp- 

tură atât de incomparabilă, în care ruga sfântă se făcea di şi n6pte, de 

săptămâni întregi, la care venia cu corabia pe mare și însuși Dumnedeii, 

şi care ședea aici în «vară de aur», și unde tot-o-dată preotul cel mare 

observa răsărirea sdrelui2), dicem acestă monumentală și principală ba- 

silică este incontestabil templul cel făimos al anticităţii preistorice, al lui 

Apollo sâi al Sârelui de la Hyperborei, din insula Mărei negre, numită în 

anticitatea grecescă Leuce, adecă Albă. 

După aceste importante tradiţiuni archaice, ce s'aii păstrat în mod hieratic 

în colindele s6i imnele nâstre religisse poporale, Mănăstirea albă din os- 

trovul Mărei negre, aparținea doctrinelor teologice ante-olimpice sii siste- 

mului de 9 dei principali 2). Ea avea 9 altare pentru 9 divinităţi puternice 

Apoll von den Hyperboreern kommt bringt er den goldnen Sommer, (ypvsnăv 

Y£poc) d. h. dic Ernte, deren Erstlinge also ihm gebiihren. 

1) In ostrovu mărilor In ostrovul mărilor 

Mănăstirea Domnilor, : Mănăstirea Domnilor.... 

Mănăstire dalbă sfântă. (Comuna 'Tămşani, jud. Prahova). 

Bârseanu, Ibid. p.7. 

  
3) Venitu-ne-aă nouă scire, Er când popa cel mai mare 

Florile dalbe, Zări eşind sfântu sre 

Că la dalba mănăstire Se bucură fârte tare 

Nouă preuţi preuțesc, Şi la el căse uita 

Nouă diaconi citesc Și din gură așa grăia.... 

In locaș Dumnedeesc; Burada, O călătorie în Dobrogea, p. 47. 

3) In anticitatea greco-romană templele cele mari şi celebre, cu tote că crai dedi- 

cate unui anumit dei, ele însă mai aveai altare și pentru cele-lalte divinităţi principale.
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ceresci sâii de prima ordine, și ruga sfântă se făcea de 9 preoți şi de 9 
patriarchi (preoţi superiori) ai fie-cărei divinități 1), | 

Acestă credinţă religi6să în 9 dei principali, era dogma fundamentală a 
religiunei vechi pelasge 2). 

Însă cui erati consecrate în vechimea preistorică aceste 9 altare, şi pe 
cine representai cele 9 statue din interiorul acestui grandios și admirabil 
locaș sfânt. 

După colindele nâstre religi6se, influențate în cât-va de spiritul religiunei 
creștine, în acestă ilustră Mănăstire stântă albă ședeaii: 

Bunul Dumnedei (Apollo 3). Maica Precesta, sâii Maica 

sfântă, Maica Domnului (Latona 4). 
«Bătrânul» ori <Moș» ' <Cră- Sânta-Maria cea Mare 

ciun» (Saturnus senex). (Gaea, Rhea 5). 

1) După vechile dogme rcligiâse fie-care divinitate î-şi avea sacerdoții săi particulari, 
Divisque aliis alii sacerdotes, omnibus pontifices, singulis flamines sunto. 

(Cicero, De legibus II. c, 8.) Ă 

2) Vechiul cult Alban, religiunea Etruscilor şi a Sabinilor, erai întemeiate pe 
sistemul de 9 dei principali. «Novensiles Dii» era numele unei clase de divinități ar- 
chaice latine, pe cari învEţații din Roma nu le mai puteai precisa. Arnob. III. 38: No- 
vensiles, Piso Deos esse credit novem in Sabinis apud Trebiam constitutos. — 
Er Pliniu (Hist, nat. IL. 53): Tuscorum litterae novem deos emittere fulmina 
existimant. — Doctrina de 12 dei olimpici fu introdusă la Romani numai prin literatura 
grecescă. 

) Sus în dalbe mănăstiri Lângă bătrânul Crăciun 
(Şede) Bunul Dumnedeiă, Şede lon Sânt-lon, 
lângă Bunul Dumnedei Lângă lon Sânt-lon 
Şede Maica Precesta, Şed toți sfinții de-a rândul 
Lângă Maica Precesta, Şi-mi judecă pe Sivo-llio 
Șede bătrânul Crăciun, Vasileo-Ilio.... 

(Comuna Oltina, jud. Constanţa), 

In templul lui Apollo din Amyclae (Laconia), statua deului era aședată pe tro- 
nul, sei scaunul săă (Duruy, Hist. d. Grecs, IL. 331). Tot ast-fel sunt de a se înțelege tex- 
tele colindelor române despre divinităţile, cară șed în «<dalba mănăstire» pe scaunele lor. 

1) In templele lui Apollo eraă de regulă aședate şi statuele Latonei și Dianei. 
(Pausaniae lib. IX. 22, 1; IX. 24, 4). După Herodot (Il c. 156.) Latona era una 
din cele opt divinităţi, pe cari le adoraă la început Egiptenii (adecă vechile tri- 
uri pelasge stabilite lângă țărmurii Nilului în primele timpuri ale istoriei egiptene). 

') Sânta Maria mare corespunde la Magna Dea scă poa) 9:66 (Catull. 63 
Y. 91. — Pausan. 1, 31. 4), numire, sub care cei vechi înțelegeaă pe Gaea (seă Pământul),
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lon Sânt-lon (lanus !). Sânta-Maria cea mică, 

(lana, Diana, Luna). 

Sfânt Sfântul-Vasile (Tro- Siva Vasilcuţa (Consiva sei 

phonius, divinitate chtonică, și pro- Ops-Consivia, divinitatea semănă- 

fetitore și care avea epitetul de turilor 3). 

Baoievs 2). 

Er a n6ua divinitate ne-a rămas necunoscută 4). 

In textul acestor colinde «Bunul Dumnedeii» se amintesce adese-ori 

ca fii «fiuțp sâă «fiti mic» în brațele Maicei Prea-curate, cr locul 

«Maicei Prea-curate», este de regulă imediat lângă «Bunul Dumnedeii». 

Din punct de vedere istoric al credințelor religi6se, acestă divinitate po- 

porală numită «Bunul Dumnedeii fiii» este una și aceeași cu «Bonus deus 

puer» s&ii Bonus deus puer p(h)osphorus (aducătoriul de lumină), epi- 

tete date deului Apollo, al cărui cult î-l aflăm răspândit în țările Daciei şi 

în epoca romană cu deosebire la Apulum, marele oraş, ce pârtă numele 

lui Apollo 5). 

identificată mai târdii cu Rhea seci Cybele. După una din legendele române Sânta 

Maria mare ședea în altariul cel mare, Sânta Maria mică în altarul cel mic, cr 

Maica Domnului în altariul de mărgăritariii (Șezătoarca, Fălticeni, An. ]. 177; 

IL. 143). 

1) In imnele cele vechi latine Ianus, după cum ne spune Macrobiu, mai era numit 

“şi Lunonius (in sacris quoque invocamus lanum lunonium. Sat.[.1.9).0 

formă evident coruptă de spiritul literar. lunonius nu se pote reduce de cât la un pro- 

totip de lonus. 

2) In alte variante (din jud. Dâmboviţa şi Buz&i), în rend după Sfântul Crăciun, se 

amintesce Sfântul Vasile, identic cu Trophonius al anticității, 

2) Siva din colindele române, este atât după nume, cât şi după simbolisarea, ce i 

se dă, identică cu Ops Consiva a Latinilor, protectâria agriculturei (Varro, L. L, 

VI. 21. — Macrob: Saturn. Il. 9). 

1) Este de notat, că în seria acestor divinități ale cultului apolinic nu figureză nici 

Joe, nici Juna. 

5 C.I. L, IN. nr, 1133. 

DEO BONe 

PVERO POS 

PHORo APOL 

LINI PYTHIO 

T- FL- TITVS ET 

T- FL- PHILETVS 

p. S- S. s: 

Cf, Ibid. nr. 1132: Rono Deo Puero Posphoro. — Despre «fiul» Maicei-Domnului
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Atât în tradiţiunile vechi pelasge, cât și în tradițiunile latine, Apollo era 
identificat cu Sorele 2). 

În una din colindele nostre, ce se refer la Mănăstirea albă, acestă divi- 

nitate preistorică este invocată sub numele de «Ilion» 2), cuvânt identic 

cu “Hitos al Grecilor, adecă Sârele. 

Întocma ca în legendele vechi pelasge, acestă divinitate a S6relui mai apare 
în colindele nâstre poporale tot-o-dată ca «Dum nedeii păstorii» şi 

colindele române mai spun: 

În faţăii luce sârele În dos luna 
Cu radele, Cu lumină... 

«Familia» (Oradea-mare An. 1889. p. 163.) 

Că pe faţa fiului Și pe fruntea lui plină 

  

Scrisă-i rada s6relui Luna plină cu lumină ,..,. 
Colecţiunea Reteganul, Partea [, (Academia Română). 

1) Macrobii Saturn. |. c. 17: latinitas cum (Apollinem).... solem vocavit, — 
Sunt importante aceste cuvinte ale lui Macrobiu, că Latinii numiaă pe Apollo, S6re. 
Tot cu acestă numire ne apare acestă archaică divinitate pelasgă şi în colindele române. 

Identificarea S6relui și a Lunei cu Apollo şi Diana o vedem espri- 

    

mată și pe o inscripţiune din Roma: 

SOLI - LVNAE 

APOLLINI + DIANAE 

TI: CLAVDIVS--. . 

(Ephemeris iipigr. IV. p. 269.) 

:) Colo 'n jos mai în jos 

Ilion și-a nost Domn! 

Fac o dalbă mănăstire 

Cu păreţii de-alămâie, 

Cu praguri de marmuri mari, 

Cu poduri de sfântă ceră; 

Nici de largă nu-i prea largă, 

Făr cuprinde lumea 'ntregă; 

Nici de naltă nu-i prea naltă, 

Făr cu turnul sus la nori; 

Sus la turnu-i întraurită,   

Jos la polă-i zugrăvită 

Tot cu spicul grâului 

Și cu raqa s6relui, 

De cu sera-i vecerneiă, 

Med de nâpte itros sfânt, 

Dori de diuă slujbă sfântă. 

Slujba sfântă, cine-o cântă? 

— Nouă popi, nouă dieci 

Și pe-atâţia patrierchi. 

Patriarchul cel mai mare 

Clopot sfânt că clătina . . . 

«Gazeta Transilvaniel» Nr. 281 din 1899. 

Cu numele de leion ne apare numit S6rele scă Apollo în timpurile primitive 
ale istoriei. Maerobii Saturn I, c. 17: Apollodorum in libro quarto decimo zezi Yeây joy 
solem scribit appellari Apollinem.
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cântăreţ «cu fluerul înverigat» 1). Er în altele este înfărișat cu plete 

strălucite 2, ori ca un «dalb călăreț cu părul galbin» vorvo- 

rând» după cum ni se presintă tipul s&ă în picturile anticității 2). Apollo, 

scrie Plato are epitetul «Cu părul de aur», Xpvooxânys, după strălucirea 

radelor sale, cari se numesc pletele sorelui 4). 

De o-dată cu tradiţiunile preistorice despre magnificența mănăstirei albe 

ni S'ai transmis prin colindele române şi o parte din legendele despre ră- 

tăcirile şi suferințele Latonei. 

Deiţa hyperboreă Latona, persecutată de Junona, spuneaii legendele pe- 

lasgo-grecesci, rătăci timp îndelungat prin lume, și nici o țâră nu voia sE 

„o primescă ca s8 pâtă nasce, temându-se de răsbunarea Junonei, a puternicei 

deiţe-regine. 

Și memoria acestei legende despre pribegirea Maicei Domnului, care-și 

caută un adăpost, pentru nascerea geului luminei, este cântată și astădi în 

colindele n6stre apolinice ?). 

1) Colo'n jos mai în jos Ci-i turma lui Dumneqei 

Nu sciii ceță-i o verdeță Pecurarii i Sfântu S6re 
s 3 

Ba qăă ceea că nu-i cetă, Cu soru-sa cea mai mare... 

(Comunicată de Gr, Crăciunaș din com. Ciubanca, Transilvania.) 

Pe cel rit cu flori frumâse, Cu flueru 'nverigat, 

Florile dalbe, | | Cu toporu 'ncolţurat. 

Mândra turmă de oi pasce. | (n) Fluer dice, turma 'ntârce, 

| Turma ?ntârce pe ogâre, 
| 

Ca să pască tămâidră.... 

Da la turmă cine umblă? 

— Umblă, umblă Sfântul Sâre 

Cu soru-sa cea mai mare, | «Gazeta Transilvaniei» Nr. 287 a. 1892. 

2) A se vede pag. 91, nota 5. 

3) Caută 'n sus, caută 'n jos Vede-un dalb decălăreţț .. 
3 J 3 * 

Caută 'm sus la r&sărit, Cu păr galbin vorvorând .. . | 3 

Daul, Colindi, p. 68. 

+) Macrobii Saturn. I.c. 17: Plato solem *Azshhuya cognominatum scibit . .. Apollo 

Chrysocomes cognominatur a fulgore radiorum quas vocant comas aureas solis. 

De asemenea e numit Chrysocomes la Pindar (Olymp. VI. 41; VII. 32). 

5) Coborit'a, coborit, | Până fu Joi de cu seră 

Maica sfântă pe pământ, | S'aşedă într'o poicidră 

I-a venit vremea să nască | Şi-și așternu fân uscat 

Şi umbla din casă 'n casă, i Şi născu mândru 'mpărat... 

. ) 9 > Nime 'nlumen'o lăsa. 277 a. 1897. :«Gazeta 'Transilvaniet» Nr, 287 a. 1895.—Cf. Ibid. Nr.
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2. Legenda română despre originea divină a Mănăstirei. albe. 

Despre întemeierea Mănăstirei albe esistă la poporul român un însemnat 
ciclu de legende, și al căror fond archaic ne este cunoscut, 

După conţinutul 

acestor legende, mi- 

racul6sa Mănăstire 

albă din  ostrovul 

Mărei negre, nu era 

construită de mână 

omenescă. Fa avea 

o origine divină, era 

făcută de Sfântul 

Ssre. 

Anume legenda ro- 

mână spune, că «Pu- 

ternicul S6rezvo- 

ind să se căsătorescă 

<a colindat "ceriul și 

pământul», a umblat 

«prin lume şi prin 

stele», 9 ani pe 9 

cai 3), dar n'a pu- 
tut găsi nici o dină 

de potriva sa, care 

  
  

142.—S6rele, deul luminci, încălecat, eșind pe Porta 
dilci și întindend cu energiă mâna dreptă înainte, face 
semn cailor solari să percurgă universul 5), Metopă din tem- 
plul Atenei de la noul Ilion. (După Duruy, Hist. d, 

” Grecs, |. 27). 

să fie «dalbă soţiă», de cât numai pe soru-sa lana Sândiana, sâi 
Ilna Cosin diana î). Terminându-și acestă lungă căl&toriă de 9 ani, Srele 

) După alte variante Sârele a umblat 18 ani (9X2) pe 18 cai, ca să-și afic soțiă. 
(A Hunyadmegyei târt. €s regesz. târs. €vkkânyve, II. kât, p. 74. — Alexici, Texte, 
L. p. 51). — Despre ciclul apolinic de 19 ani vedi p. 78. 

*) La Hesiod, Luna (Zshivq) încă apare ca sora Sârelui (*Hîhoc), (Theog. v. 371). 
?) Cei patru cai, al căror nume după Ovid (Metam. If. 153) era Pyroeis, Eous, 

Acthon şi Phlegon, representaă cele patru anutimpuri (Isidori Orig. lib. XVIII. 36). 
NIC, DENSU ŞLANU.
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se întârce în urmă la lana Sândiana, «Dâmna florilor», care locuia pe țăr- 

murii Mărei negre, —în prundul mării, — într'o verde poeniţă 1), și unde 

se aflaii 9 argele. In una din aceste argele, care era de marmură 2) și învelită 

cu alamă ?), cr pe jos pardosită, ședea Iana, sora Sârelui 4). Ea țesea și 

chindisia. Răsboiul şi vetalale ei erati de argint, cu aur poleit, €r suveica de 

aur 5). Apoi Sorele adresându-se surorei sale i dice, să termine o-dată cu 

i) La Buhazul mărilor Este o mică argeluță, 

La gura argelelor, Care țese lana m ea... 

La cea verde poeniță (Comuna Glâmbocata, jud. Dâmboviţa). 
| 

| 
Acestă «verde poeniţă» corespunde de la Delta Dunărei. — Valerii Flacci Argonau- 

ticon, lib. VIII. 292: viridem que vident ante ostia Peucen. 

2) Ostrovel verde în mare, Dar sora sa ce mi-şi grăia? 

Pruntu Măriei Sale, Aleă! S6re luminate, 

Esc nouă argele, Trup fără păcate, 

La mijloc de argeluşe Tu mări să-mi faci, 

E argea marede marmură, Peste mare că să-mi faci 

In ea cine ţesc? Pod să-mi faci peste mare 

— lana Ghiuzulcna, La capătul podului 

Soridra S6relui.. Dalbă mănăstire... 

(Comuna Colțea, jud. Brăild). 

ă e 

2) Comuna Petrari jud. Dâmboviţa (Colecţiunea nâstră «Răspunsuri la Cestionariul is- 

toric»). 

4 F'ăl buhaz de mare Cu feresti de sticlă, 

S6rele-mi r&sare, Cu uși de sipică, 

Sunt n6uă argele, Tese lana 'm ca, 

Sora S6ârelui... 

| 
| 

| Colea 'n rechițele | Pe jos pardosită, 

x | 
Este o argea mică, 

i Mică și măruntă, (Comuna Tătăresci, jud. TFeleorma1). 

Argea în limba română însemneză o cămară rectangulară săpată de jumătate în pă: 

mânt, în care femeile ţ&rane ţes pânză: Cuventul este archaic. Ephor, ne spune, că 

Cimmerii (din peninsula taurică) aveaă un fel de locuințe suteranc, pe cari ci le nu- 

mia ăpha, şi comunicaă între dânșii printrun fel de gârliciuri, ăpoppu (Strabo 

V. 4. 5). — Acest înțeles de cămară semi-suterană cu gârliciuri î-l are cuvântul argea 

din textele poporale române. Intr'o variantă din județul Constanța se mai dice: 

La nouă argelc, 

La nouă valccele ..- 

5) Comuna Parachioi, jud Constanţa (Colccţiunea n6stră). 
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țesutul și să se gătescă de nuntă, ca să-i fie mir6să. Insă lana sfiici6să şi 

  

144.— S6rele, deul luminei, 
încunjurat de un cerc radiat. Pic- 
tură pe un vas. Cele 36 rade 
mai mari și 36 mai mici, ce 
încunjură discul solar, par a 
corespunde la 369 dile, ciclul 
anual al s6relui după calcului 
celor vechi. (Din Monumenti 
dell” Instit. archeolog. 

II, tav. LV.). 

piă i răspunde, că unde s'a vădut și 

sa pomenit, ca să ice în căsătoriă 

soră pe frate şi frate- pe soră? In   fine, lana v&dend, că nu pâte scăpa de 

multele insistențe ale S6relui, i pune 

condițiunea, ca el să-i facă mai ântâit   un pod de metal, oră un pod de ceră 
148. — lana stă Luna, una din cele peste mare 2), oră de la țărmurele mă- trei feţe ale Hecatei din museul Bru- | 
Ckenthal în Sibiă (Transilvania 1). După TE până la Ostrovul de unde ese s6- Archaeol,- Epigr. Mitth.V. pl. 1. vele 2), €r la capul podului, să-i facă 

O «mănăstire albă» cu popă de ccră, scii o «biserică de ceră cu 

) Hecate, ca divinitate lunară representa în forma sa triplă pe Diana, pe 
Luna şi Proserpina (Hecate, Diana putabatur et Luna et Proserpina. Festu s, 

E P. 120). Tipul lanei sâă al Lunei, ce-l reproducem aici, formeză figura principală a Hecatei 
Cu trei feţe, una din cele mai originale statue, descoperită la Apulum, ori la Salinae, în 

|  
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popă de câră și cu tâte de cârăt)» şi acolo să se cunune, — ori 

să-i facă dâue mănăstiri, la amândouă capetele podului. <Puternicul și lumi- 

Transilvania. Aici Iana seă Luna are o față calmă emângăietâriă» şi «plete 

lăsate pe umeri, după cum o descriă și cântecele n6stre poporale (Vedi pag. 91) Costumul 

lanci ne apare ca o lucrare remarcabilă în arta de țesut, ori de cusut. Din sus de brâi 

vestmântul ne înfățişeză la mijlocul pieptului bustul Sârclui, și alte dâuă figuri, ce 

întind câte o făcliă către radele S6relui (Phosphorus şi Hesperus). În partea de sus a 

picptului costumul lanci se pare ornat cu o salbă de monete, ori cu patru şiruri de 

flori cusute, ce simboliseză ceriul cu stelele, ori câmpul cu florile. Er partea vestmântului 

din jos de brâă ne înfățișeză în patru zone diferite scene din misteriele Lunci şi o horă 

de dine. Semi-luna, ca simbol a! divinității, e representată de asemenea pe statua origi- 

nală, fiind pusă în spate după cefa figurei, ce-o reproducem aici (Arch.-Epigr. Mitth. 

V. 68). Tot ast-fel e descris costumul Ianci în unul din cântecele nstre poporale. Iana 

doresce ca înainte de cununiă, S6rele să-i facă haine de miresă, și. acest costum să 

represinte: 

Câmpul cu florile, | Ir în umerci 
Ă i luceferei, 

Ceriul cu stelele; Doi lu 
- | NR Sore nu şedea, 
În piept să-mi pui sârele Hainele făcea 

Și n spate să-mi pui luna, Pe cum le cerea... .. 

(Comuna Colțea, jud, Brăila). 

Tigura Ianci, după cum ne-o înfățișeză statua cea triplă a Hecatei din Sibii, are un 

caracter original. Tâte ne arată aici, că sculptorul a cercat să represente imaginea divi- 

nităţii venerate în Dacia numai după tipul, după costumul și tradițiunile indigene, dar 
nu după modele exotice, 

De plimbare ca să-mi fie 

2) Du-te, du-te și-mi fă mie Un pod mândru peste mare, 

Cum nimene nu mai are... 

Burada, Călătorie în Dobrogea, p. a7r. 

Fă-mi un pod de ceră, | Dar la capul podului 

Cu stâlpii de ceră, | Să-mi facă Dumnia-ta 
Cu urșii de ccră, | Due dalbe mănăstiri... 

Cu blănile de ceră; (Comuna 'Tătăresci, jud, Teleorman.) 

«Pod de ceră peste mare» cere Iana Sârclui și în alt cântec poporal din co- 
muna Dracșănei, jud. Teleorman. 

? 

3) Fâia de cicore, Puternicul Sâre, 
În prundul de mare : Dar cl nu-mi răsare 
lute că-mi răsare Ci va să se 'nsâre ,,. 

Teodorescu, Poesit pop. p. 410. 

„.4) Daca tu vei face Şi popă deceră, 

Un pod peste mări, - Biserici de ceră.... 

- Alexîci, Texte, [, p. s2. 

După legenda din comuna Socet, judeţul Teleorman, Iana Sândiana puse condiţiune
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natul Sdre» indeplinesce tâte cererile lanci. Podul de câră și Mănăstirea albă 

sunt construite și popa de ceră încă este gata. Apoi amândoi plecă pe podul de 
ceră către mănăstirea albă din ostrov, ca să se cunune !!. Insă, pe când tre- 

ceai, podul de ceră se topesce de puterea radelor sârelui 2) și amândoi cad 

şi se în6că în mare î). Dumnedeii însă i scâse îndată din apă, și-i puse pe 

Srelui, să-i facă pod peste mare, biserică de ceră, cu popi de ceră. 

cu tâte de ceră.— 

1) S6rele pleca Apoi se 'ntorcea 

Cu gândul gândia A se cununa ..... 

Pre loc se făcea La Mănăstirea albă 
Ce luna poftia; | Cu popă deceră..... 

Comunicată de S. Liuba, Măidan, Bănat, 

Io că te:oi lua, Er la cap de pod 
Cum dici dumne-ta, 

Vitez dacă-i fi 

Și te-i bizui 

Cam d'o mănăstire 

Chip de pomenire, 

Chip de cununie, 
De mi-i isprăvi S&-mi placă şi mie. 

Pod pe marca neagră. 

De fier, de oțel; 

Cu scară de fer 

Pân la naltul cer. .... 

Teodorescu, Poesii pop. p. 4il. 

1) Cântecele Ianei din comunele Drăcșănci şi Tătăresci jud. Teleorman. (Colecţiunea 

nâstră). 

În colecțiunea Reteganul «Cântece bătrânesci» (Academia română): 

Dar amedi venia Răi se necăjesce 

SGrele pripia Şi de-atuncia €rnă 
Cera se topia. Îi 

El nu mai pripesce..... 
S6rele pe Ana | 

) Unele legende române ne spun, că S6rele şi Luna sc-ar fi înnecat în Du- 
năre (A Hunyadmegyei târt. €s regesz. târs. Evkânyve, III p. 73. — De asemenea 
într'o legendă din comuna Petrari, jud. Dâmboviţa.) Urmele acestei tradiţiuni poporale 
le aflăm și în literatura antică. După Diodor Sicul (Il. 57) Sârele, “Ihos, a 
fost înecat de frații săi în rîul numit Eridan, e Luna, Xehvm, care avea o deo- 
sebită iubire pentru fratele s&ă, audind de acestă nefericire s'a precipitat de pe acope- 

rişul caset. Tot la gurile rîului numit Eridan a cădut şi sa înecat Phaeton, fiul 

Ssrelui (Ibid. V. 23.). Argonauţii, după Apollodor (1. 9. 24. 4) se întorc din Marea 

ncgră în Marea tyrhenică, pe rîul numit Eridan. Din punct de vedere geografic şi eti- 

mologic fluviul Eri-dan este unul și acelaşi cu Dun-ăre; elementele, din care 
se compune acestă numire, fiind întrebuințate în ordine inversă. Cuvântul ari în geo- 

grafia preistorică ni se presintă cu înțelesul de rîi. Ast-fel aflăm Aris, riă în Me- 

senia (Pausanias, IV.31. 2.); Arar scă Araris,afiuent al Rhodanului (Ammian.
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ceriii, pe unul la răsărit și pe altul la sfințit: cu ochii să se zărescă, dar 

vecinic s€ fie despărțiți, arși de foc nestingătoriii ei vecinic să se alunge, 

însă nici o-dată să nu se întâlnescă, când unul va fi la răsărit, celalalt să 

fie lă apus. 

Legenda română atribue așa dar Mănăstirei albe o origine divină. 

Ea a fost construită de însuși deul sârelui (si de Apollo), ca ea să fie 

«chip de pomenire», s6ii monument pentru căsătoria sa cu soru-sa lana. 

Acâstă preți6să legendă preistorică despre întemeierea bisericei apolinice 

a Hyperboreilor de către însuşi deul S6relui sâit de Apollo, era cu- 

noscută şi r&spândită în ţinuturile grecesci până târdii în epoca romană. 

Locuitorii de la Delphi, după cum ne spune Pausania, povestiaii, că A- 

pollo a trimis la Hyperborei o biserică, pe care o făcuse albinele din 

ceră și din planta numită mac, ntegs, lat. filix 1), 

Acest templu al Hyperboreilor, era așa dar atât de vechii încât înce- 

puturile sale ajunsese să fie mitice în timpurile grecesci, €r de altă parte, 

magnificenţa și sfințenia sa r&măsese legendară, chiar şi la locuitorii din 

Delphi. 

Acestă legendă română stabilesce ast-fel cu deplină certitudine, că re- 

numitul templu al deului Apollo sei al Sorelui de la.Hyperborei, care 

a strălucit cu atâta gloriă în lumea preistorică, se afia situat într'o insulă 

a Mărei negre de lângă gurile Dunărei. 

lana Sândiana, după cum spun legendele române, î-și avea locuința sa 

într'o verde poeniţă de la țărmurele ori din ostrovul mărei, și aci se afla 

argcua ei cea frumâsă de marmoră, în care țesea și chindisia 2). 

XV. 11); Ararus, afluent al Dunărei (Herod. 1V. 48.); Arauris, fluvii al Galiei 

Narbonense (Mela, II 5.) 

1) Pausaniae lib. X. 5. 9.-Dianei i erai consectate albinele. Simbolul Dianei din 

Efes era o albină (Pauly, Real-Encyclopădie. ad v. Diana p. 994.) — Într'o inscrip- 

țiune de la Apulum, Diana pârtă epitetul de «<mellifica» (C [. L. III, nr. 1002), 

:) lana, acestă divinitate archaică danubiană, ne mi apare în legendele poporale ro- 

mâne și sub numele de Ilena (Helena.) De asemenea esista în anticitatea greco-ro- 

mană o tradiţiune, că Elena (Troiană) se afla măritată în insula Leuce după Achile 

eroul, care ducea aci o viță eternă semidivină (Pausan. III. 19. 11). Er după alte le- 

gende grecesci, soția lui Achile din insula Leuce era Iphigenia scă Diana taurică 

(Antonin. Liberal. Metam. c. 37. — Colebatur ibi [in Leuce insula] cum Achille 

Iphigenia...... quae... dea Luna fuisse videatur etc. Boeckhius, Pindari 

Opera, Tomus II. 2. p. 385.) Simple confusiuni cu legenda forte vechiă de la Dunărea 

de jos despre căsătoria lanei sei Ilenei Cosindienei cu Şsrele, şi cultul lor comun în 

insula de la gurile Dunărei.
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Incă în anticitatea romană «lana» era considerată de identică cu Diana 

şi cu Lunâ. 

Macrobiu, unul din cei mai distinși scrutatori ai credințelor archaice 

latine, ne spune, că Iana în sacrele vechi era una și aceeași cu Diana ?); 

& Varro mai adauge, că lana ca divinitate represintă «Luna» ?). 

Delta Dunărei în nemijlocită apropiere de insula Leuce a avut în tim- 

purile preistorice și până în epoca lui Alesandru cel Mare, caracterul unui 

pământ sfânt. 

Aci se afla reședința și imperiul Dianei, chiar şi după vechile legende 

grecesci. 

Eruditul poet Pindar în una din frumâsele sale ode, ne spune, că Her- 

cule fiind trimis de regele Eurystheu,.ca s& prindă şi s&-i aducă viă cer- 

bdica cu cârnele de aur, pe care nimfa Taygcta o dedicase Dianei, den- 

sul a persecutat pe acest sprinten animal din Arcadia și până în ținu- 

turile Hyperboreilor în ţera numită «Istria». Aici densul a venit la re- 

şedinţa Dianei, fica Latonei, care l'a primit cu bună-voință 2). 

O deosebită importanţă istorică ne presintă acest pasagiii al lui Pindar, 

care pe basa vechilor tradițiuni religi6se ale vechimei, ne spune, că reşe- 

dința Dianei era în ţera Hyperboreilor, în ţinutul numit Istria, sub căre 

Istriă în particular este de a se înţelege regiunea de la gurile Dunărei, care 

1) Macrobii Saturn. 1. c. 9: Pronunciavit Nigidius Apollinem lanum esse Dianam- 

que Ianam, apposita literra Z quac saepe 2 litterae decoris causa apponitur. Er Varro 

(R. R. 1. c. 37) scrie: Numquam rure audisti,.,., octavo lanam (lunam) ct 

crescentem, et contra senescentem, et quae crescente luna fieri opoiteret. 

:) În unele cântece poporale române, cară se refer la acest ciclu, lana mai este numită 

Ana și Dana. Despre Ana, considerată ca divinitate a lunci, amintesce Ovid (Fast, 

IL, v. 657.) Er Dana ne apare în următuriul text poporal: 

Colo 'n jos mai în jos, | Nici mi frate nice ver, 

Şede Dana, fată daibă, Da mi mire tinerel, 

Cu junelul lângă ea, | Mi Va trimis Dumnedei 

Jos pe mare se uita... | SE facem o mănăstire 

Dană, Dană, fată dalbă | S'o cheme Dumnedeire... 

Ce ți ție acest junel ... Comunicată de Gr. Crăciuna, com, Ciubanca 

  

în Transilvania. 

3) Pindari Olymp. LII. 26-—28: 
în md Ec spratray nopebzty Yopâe pp 

"lsrpiay vi, îvYa Amato ÎnnoGom Soarmp 
d» 

Bta 3hdov Apei e.
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și alt-cum era mai mult cunoscută comercianților greci și unde mai târdiia 

noi aflăm un oraș însemnat numit Istria și Istros 1). 

Tot în delta Dunărei cra adorată fica Latonei în epoca romană sub nu- 

mele de «Diana regina» ). In fine, aici mai aflăm şi ostrovul numit Letea 

după numele Latonei (Leto, Ayo) și portul numit Selina (sei Luna), de 

care amintesce și Hecateu 3). 

1) La Herodot (Il. 33) oraşul “lorpos de lângă gurile Dunărci ne apare în forma feme- 

nină de "Iorga, 6r la Arrian ($ 35) "lorpiu. 

2) O inscripțiune din a. 223 d. Chr. aflată în ruinele castelului roman de la mănăstirea 

Taiţa între Isaccea și Tulcea (C. [. L. 1], nr. 749): 

DIANAE  REGIN(ae) 

SACRVM . PRO 

SALVIT : IMP, (44) 

(Au) R.S (eo) ER (2) A 

(lexandri) s.... 

3) Originea numirei Iloyzos pentru Marea nâgră Tradiţiunea despre podul S6- 

relui pe Marea negră, ori pe Dunăre, după cum ne spun alte legende române, 

ascunde în sine, incontestabil, Gre-cari importante elemente istorice. Vechile legende 

grecesci amintiai de asemenea, că Sârele avea o barcă de aur, pposcby dinas 

(Pherecydis Fragm. 33; Apollodori lib. 1. 5. 10. 5) cu care dânsul se întorcea 

în timpul nopţii pe Ocean (Dunăre și Marea ne€gră) crăşi la reşedinţa sa din insulă. 

Aceeași tradițiune o aveati și Egiptenii. După credințele acestora, barca S6relui se 

afla pe riul divin numit Nun, Dunăre, după cum vom vede în capitule despre divini- 

tățile primitive ale Egiptenilor. La Romani cel mai înalt ministru al cultului religios se 

numia pontifex, adecă făcătoriii de poduri, și întru adevăr, după cum ne 

spune Varro și Plutarch (Numa, c. 9) în atribuţiunile vechilor Pontifici romani mai 

cra construirea şi restaurarea podurilor. (Pontifices... egoa ponte arbitror, 

nam ab his sublicius est factus primum, et restitutus saepe. Varro, L. L. V. 83). 

Numirea de pontifex se basa așa dar pe Gre-cari tradițiuni și usuri antice ale preoţimei 

latine. De fapt vechia religiune a Latinilor era apolinică. Ianus ca divinitate repre- 

senta cultul Sdrelui. Tot asemenea și sărbătorile numite Latinae feriac, cari se 

țineaă în fie-care an la Alba longa, ne presintă întru t6te acelaşi caracter al ritului și 

iastituţiunilor apolinice, ca și Hecatombele să prasnicele Hyperboureilor (Pelasgilor) de 

la Istru, ca și festivitățile cele mari comune ale Pelasgilor insulari la Delos. În particular 

tradițiunea română despre podul construit de S6re pe Marea negră, ori pe Dunăre, 

ne presintă o lumină neașteptată cu privire la originea numirei Pontos dată Mărei negre 

în timpurile ante-helene. Grecii numiai cu deosebire Marea negră Pontos. Însă 

pentru ce, și care era sensul fundamental al acestui cuvânt, nici un autor nu ne-a-putut 

spune. De fapt însă acestă numire de Pontos dată Mărei negre devenise învechită 

încă în timpurile lui Homer și Hesiod. În literatura istorică modernă s'a esprimat de 
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Peste tot cultul și rcligiunea cea severă a Dianei sei Lunei, ca o vir- 

gină piă și nemăritată, î-și avea originea sa, după cum recunsce și Hero- 

dot la poporul Hyperboreilor, de lângă Marea negră. Peste tot locul, pe 

unde era adorat Apollo, Diana ca divinitate a lunei î-şi avea templele: și 

sacrificiele sale. De asemenea și Latona. 

unii scriitori părerea, că probabil numirea de Pontos se reduce la un cuvânt archaic de 

pons (punte sc pod), ce ar fi csistat în timpurile preistorice la strîmtorile dintre 

Asia mică și Europa. Din punct de vedere istoric însă nu la pons, ci la ponto 

(Onis) se reduce originea acestei numiri archaice. În limba cea vechiă a populaţiunilor de 

„origine pelasgă, cari se estindeai de la Marea ncgră până la Oceanul atlantic, cuvântul 

ponto mai avea încă în epoca romană însemnarea de luntre stă pod umblă- 

toriă pe rîuri, (Caesar B. civ. [Il. 29: pontones, quod est genus navium. 

— Apulejus: et si vado non poterunt, pontonibus transibunt. — Papinianus: 

flumen, in quo pontonibus trajiciatur. În greca mediă: novroţizoga, pod de luntrii. Cf. 

Diefenbach, Origines, p. 402). Podul S6relui de pe Marea ncgră, ori de pe 

Dunăre, de care ne fac amintire legendele române, și care ne apare în tradiţiunile gre: 

cesci ca o barcă pe Oceanul din nordul Traciei, €r în legendele egiptene ca o barcă 

pe riul Nun, se numia așa dar ponto încă în primul period al dominaţiunei pelasge 

la Dunăre și Marea ne€gră, În acestă epocă depărtată preistorică, comunicaţiunea pe 

Marea ncgră, ori pe Istrul de jos, ni se înfâțișeză ast-fel ca un privilegii particular al 

templului lui Apollo Hyperboreul din insula de la gurile Dunărei, Hercule, după 

cum ne spun legendele grecesci, voind să vină din ţinuturile sud-vestice ale Asiei la 

Hyperborei, a trecut peste mare cu barca S6relui (Apollodori lib; Il. 5. 11. 11). Partea 

de jos a Dunărci de lângă deltă (s6ă a Eri-danului, vedi nota 2 pag. 117), mai purta 

încă, în epoca română, numele geografic de Pad-os (Diodori lib. V. 23. 3) adecă «Pod». 

Er lornandes, care probabil a fost născut în Mesia de jos, ne spunc, că regina Geţilor, 

Thamiris, după o luptă, ce o avuse cu regele Cyr, a trecut în Scythia mică și aci 

în locul numit «podul Mesiei» (pons Moesiae) a întemeiat orașul numit Thamiris, 

unde era şi adorată (De reb. Get, c. 10. Ed. Didot p. 431). Împrejurarea, că numirea 

de Pontos s'a dat nu numai Mărei negre, dar şi la o parte din țErmurii de nord-ost ai 

Asici mici, pe unde se făcea comunicarea peste mare între părțile de sus ale Eufratului 

şi între Sciţia, confirmă pe deplin, că originea acestui termin geografic de Pontos se 

reduce la numele, ce s'a dat în vechimea preistorică staţiunilor, de unde se fâcea 

îmbarcarea cu luntrile numite ponto (rom pod).
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3. Tradiţiunile române despre templul lui Apollo 

diu insula Delos. 

Afară de sfințenia Mănăstirei albe de la gurile Dunărei, colindele și cân- 

tecele poporale române mai celebreză şi astădi memoria strălucitului tem- 

plu al lui Apollo din insula Delos (Așhos, astădi Dili), situată în mijlocul 

Cicladelor din Archipelag. 

Delos a fost în anticitatea preistorică insula cea sfântă a tuturor popu-. 

laţiunilor pelasge meridionale, €r mai târdiii a Grecilor. 

Intro epocă depărtată istorică insula Delos a fost numită Pelasgia, adecă 

pământ locuit de Pelasgi. Acestă insulă a mai fost numită și Scythias 1), 

spre caracterisare, că după origine, acei Pelasgi erai o migrațiune din nor- 

dul Dunărei de jos. Chiar și numele de Del-os, care nu se pâte esplica 

din limba grecescă 2), este de origine pelasg. El însemneză d6l sâi colină 

(fără pădure). 

In centrul acestei insule se ridica muntele seci delul numit Cynthos, 

ne acoperit de pădure după cum ne spune Strabo 2), și pe care Latona r&- 

dimată a născut pe «Domnul Apollo» ('Anchuva ăvaxra 4). Er pe şes la 

pâlele delului se afla orașul Delos și templele cele magnifice dedicate lui 

Apollo și Latonei. La picidrele acestui del se arată în anticitatea greco- 

romană palmierul (epoiw?), sub care Latona, virgina pribegită de la Hy- 

perborei, sâii de la Dunărea de jos, a născut pe marele deii Apollo. 

Aici, în Delos, Apollo avea o statuă de o mărime colosală, care esista încă 

pe la anul 1420 cădută jos, şi după cum ne spune Bondelmonte, care vi- 

sitase insula Delos în acâstă epocă, ai fost acolo o miă de 6meni și nati 

putut s& o ridice în picire 5). Er lângă templu, după cum scrie Herodot, 

se afla un lac decorat frumos cu margini de pâtră, numit «lacul rotund» €). 

1) Stephanus Byz.y v. Afjhos. 

2) O amintire despre etimologia rudimentară grecâscă a cuvântului Del-os o aflăm la 

Pliniu (H. N. IV. 22): Hanc (Delos) Aristoteles ita appellatam prodidit, quoniam 

repente apparuerit enata. — Cf. Isidori Hisp. Orig. XIV. 6.21. 

5 Strabonis Geogr. lib. X. c. 5. 2. 

4) Homeri Hymn, in Apoll. v. 17. 

5 Bulletin de Correspondance hâllânique, XVII. (1893) p. 134. 

$) Herodoti lib. LI. c. 170, 
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Apollo, marea divinitate a rasei pelasge din insulele Archipelagului, era 

celebrat aici prin o lungă serie de sărbători, de petreceri, jocuri, cântări 

şi spectacule 1). La festivitățile cele mari, cari se celebraii aci, tâte orașele 

din Cyclade trimeteai delegaţiuni cu daruri şi corură de virgine ?). Er fetele 

Delenilor, după ce sărbătoriaii mai ântâiii pe Apollo, apoi cânta laudele 

  

  = y ja i 
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142. — Vederea insulei Delos de la o mică distanță din port. În față se văd 
ruinele templului lui Apollo, în fund la stânga acropola scă muntele Cynth, la drepta 

ruinele teatrului. (După Expedition scientifique de Morce.T.III. pl. 2, 

la Duruy, Hist. d. Grecs, Il. 159). 

Latonei şi Dianei, și în fine imne despre bărbații și femeile străvechi 3). 

Aci se făceaă adunările solemne ale confederaţiunii Pelasgilor maritimi 

(Ioanilor), cară veniaii la aceste sărbători, cu femeile lor cele caste şi fru- 

mos încinse 4). Aici, după cum spune Pliniu, era tergul ce! mare al întregei 

lumi 5), 

1) Cultul lui Apollo şi al Dianei în insula Delos, avea un caracter archaic pe- 

lasg. Aceste divinități erai adorate aci întocmai ca în nordul Dunărei de jos și în 

Laţiu, ca personificarea celor due astre mari și bine-făcătore, a Sârelui şi Lunci. 

(Strabonis Geogr. XIV. 1. 6.) 

:) Strabonis Geogr. lib. X. 5. 2. 

3) Homeri Hymn. in Apoll. v. 157. 160. 

*) Homeri Hymn în Apoll. v. 147. 154, 

5) Plinii H. N XXXIV. 4. 1: mercatus in Delo concelebrante -toto orbe.
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Orașul Delos avut și magnific, de şi era deschis şi ne întărit cu muri, 

însă nime n'a cutezat să-l atace în vechime, nict chiar Perșii din timpul lui 

Darie 1). Acest oraș, după cum ne spune Pausania, şi-a apărat pe locuitorii 

săi în contra tuturor injurielor numai prin religiune ?). 

In tradițiunile cele vechi ale poesiei poporale române, insula Delos ne 

apare sub numele de «Del» să «Delul mare din marea mare». 

Aici după cum ne spun legendele române, Maica Domnului avea o «Bi- 

serică de aur» întocma după cum era faima și în epoca grecescă 3), — aci 

se afla o «mănăstire înaltă», în care se făceaii rugăciuni de 9 popi, 9 dieci 

și 9 patriarchi, și acestă rugă multă o asculta Maica Domnului cu fiul săi 

în brațe €). 

:) Herodoti lib. VI. c. 97. 

2) Pausaniae lib. III. 23, 3. ă . 

3 În delul (Delul) mare, ! (Maica Domnului) 

În Mări mare, | Avea biserică de aur 
Marian, Descântece, p. 276.— Cf. Ibid. p, 388. 

. 

) După delul (Delul) cel mare ! Şi pe-atâţia patriarși, 

Resăritai sfântul sre Carii sta şi se ruga 

“Tâtă lumea luminând | Şi lui D-gei cânta. 

Și mană 'n ea revărsând; Dar acestă rugă multă 

Er pe del într'o lărgire Ore cine o ascultă? 
| 

Este o naltă mănăstire; | — Măicuţa lui D-dcii 

Da într'insa cine șede? | În braţe cu fiul s&ă. .,. 

— Nsuă popi, nduă dieci Sbiera, Colinde, p.9. 

După delul (Delul) cela mare, i Cu păreţii de tămâiă, 

Ră&săritaă sfântul s6re, - Cu uşorii de făclie 

Acela nu-i sfântul sâre Şi cu praguri d'alămâie.... 

Ci-i o sfântă mănăstire, | Marian, Sărbătorile la Români, I. p. 1ș. 

Pe delul (Delul) mare mare În mănăstire cine şede? 

Este-o mănăstire tare, | — Maică-sa cu fiul s&ă,... 

Sbiera, Colinde, p. 11. 

Spre s6re-răsare 

Este un del (Del) mare. | Acolo cin' se vede? 
După delul mare | — Şede şi se vede 

Este-un măr de aur.,,. 

Este un scaun de aur.... 

Sântă Măria-mare... 

Sub mărul de aur | Marian, Descântece, p. 188, 
Templui archaic al lui Apollo din insula Delos, a fost pe muntele Cynth după cum 

resultă din Homer (Hymn. in Apollo v. 141 seqq.) și din Aencida lui Virgil. 

(INI. 85 seqq)., €r templul posterior de marmoră pe șes, la o mică depărtare de munte. — 

În colindele române mai aflăm şi o reminiscență despre lacul cel frumos de lângă
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Hyperboreii, după cum ne spune Herodot, trimisese la început dâue 

virgine însoţite de cinci cetăţeni, ca sE ducă la templul lui Apollo din Delos 

darurile din prima lor recoltă. Dar s'a întâmplat, că aceste fete nu sati 

mai întors înapoi, din care causă Hyperboreii sup&rându-se, introduseră usul, 

că aduceau darurile numai până la frontiera lor, şi de aci rugaii pe vecinii 

lor s& le transmită din popor în popor, până vor sosi la destinațiunea lor 

în Delos 1). 

Reminiscenţa despre trimiterea acestor fețe la Delos, cum şi despre în- 

tristarea, de care erau ele cuprinse, că nu se vor mai întârce înapoi, ai 

rămas până astădi în tradiţiunile nâstre. 

Reproducem aici următârele versuri elegiace dintrun cântec poporal din 

Transilvania: 

Cum soruță io n'oi plânge, 

Că maica sa lăudat, 

Ca pe noi să ne despartă, 

Una m del (Del) spre răsărit, 

Că acolo-i loc sfinţit, 

Una 'n jos către apus, 

Că acolo-i loc ascuns %.... 

Preţi6se amintiri despre dâue locuri celebre ale anticităţii preistorice. Una 

despre «Delul cel depărtat de la răsărit și unde era loc sfinţit» 

sâii despre insula cea sfântă Delos, atât de cunoscută în lumea antică, 

şi care întogma ca insula lui Apollo de la gurile Dunărei a dat un lustru 

atât de mare poporului Ilyperborei, și o altă amintire istorică, despre un 

loc depărtat de la apus numit «locul ascuns», — Italia s6ă Laţiu, — 

templu, de care face amintire și Herodot: 

Colo n del (Del), 

După d€l, 

Florile dalbe, 

Este-un tei 

După delul (Delul) cel mai mare, 

Unde s6rele răsare 

Este un mândru fercdci 

Şi se scaldă Dumnedeiă .. . Şi-un feredeă 

Si se scaldă Dumnndei..,.. 
Marian, Sărbătorile lă Români, 1. p. 17. ? 3 

1) Herodoti lib. IV. c. 33. 

2) Publicat mai ântâii în «Osszehasonlit iradalomtărtenelmi lapok» 

Nr. din 31 Oct, 1881 (Vol. VI nr. V-VI), revistă literară-istorică, ce apărea în Cluş sub 

redacțiunea lui Dr. Meltzi Hug6 și Brassai Samuel. De. aici acest cântec a fost reprodus 

în <A Hunyadmegyei târt. €s regesz. 1ârs. Evkânyve>, III (1886) pag. 78. 

| 
| 
| 
i 

| 
l Ibid. p. 19.
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țera de retragere a triburilor pelasge în cursul mai multor secule de ca- 

lamități politice 1). | | 

Ondrea cea mare a insulei Delos, a fost în timpurile eroice sei ante- 

homerice. | 

La acestă epocă depărtată se reduc tradițiunile istorice române despre 

insula Delos, când religiunea lui Apollo devenise religiune universală în 

lumea grecescă, când magnificul templu din Delos avea relaţiuni strînse 

religise cu Hyperboreii de la nordul Dunărei de jos, și când acestă in- 

sulă purta numele de Pelasgia și Scythias. 

4. Conclusiune despre templul ni Apollo Hyperboreul 

din insula Leuce si Albă. 

Am esaminat aici vechile relatări ale autorilor grecesci cu privire la tem- 

plul lui Apollo din părțile Hyperboreilor. 

Cundscem de asemenea și legendele române despre sfințenia, magnifi- 

cența și originea miracul6să a Mănăstirei albe din ostrovul Mărei negre. 

Ca resultate positive pentru sciința preistorică, putem resuma aici urmă- 

torele: 

Pe o insulă a Mărei Negre, situată în nemijlocită apropiere de gurile Du- 

nărei, insulă, căreia în literatura grecâscă i s'a dat numele de Leuce, a- 

decă Albă, a esistat într'o epocă depărtată ante-troiană, cel mai important 

monument religios allumei vechi, templul lui Apollo Hyperboreul stă 

al Sdrelui. 

Originea acestui templu este pelasgă. 

Hyperboreii diu nordul Dunărei de jos și din partea de nord-vest a Mărei 

negre, constituiaii în acestă epocă, cel mai religios, „cel mai avut și cel 

mai progresat popor al lumei vechi. 

*) Virgilii Aen. VIII. 322—323: 
(Saturnus) Latiumque vocari 

Maluit, his quoniam latuisset tutus in -oris. 

Ovidii Fast. 1, 238: 

Dicta quoque est Latium terra, latente Deo (Saturn). 

Er la Isidoru s, Orig. XIV. 4. 18: Italia olim,... Latium dicta, eo quod idem 
Saturnus, a love sedibus suis pulsus ibi latuerit.
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Epoca de înflorire a acestui templu cade în timpurile ante-troiane și a- 

nume în era primitivă a religiunei apolinice. 

“Acest ilustru templu al lui Apollo de la gurile Dunărei de jos a avut 

un rol imens în istoria civilisațiunei Europei orientale. EL a fost templul- 

mamă al celebrelor locuri de adora- | 

țiune al lui Apollo (ca dei al Sorelui) 

din Delos şi din Delphi. Influenţa sa 

culturală s'a estins peste tâtă Grecia 

continentală și insulară, peste părțile 

  

de apus ale Asiei mici, în Africa, 

peste Egipet, €r la nord și la apus 146. — Monetă de argint (tetradrachmă), 

peste Scythia, Dacia și ţinuturile bătută în Dacia, reprezentând pe revers 
SIR 5 imaginea deului Apollo (figură de ju- 

Germaniei numite în anticitatea pre- mătate) încălecat pe calul solar. In jur 
istorică Celtica. legenda AHNAYE. Pe avers tipul unui 

RA rege, mare-preot al lui Apollo. (După 
De la acest templu peregrinai în  Archiv d. Vereines f, siebenb. Landes- 

continui spre țările de medă-di a- kunde, N, F. XIII, Taft. XIV +). 

postoli și profeţi de ai lui Apollo. La el veniai din orașele meridionale că- 

peteniile cultului apolinic și alte cete de credincioși inspirați de acâstă reli- 

giune, ceea ce se esprimă în mod simbolic prin legendele vechi de căl&- 

1) O mare parte din monetele de argint ante-romane, ce s'a găsit pe teri- 

toriul Daciei, ne înfăţișeză pe revers imaginea deului Apollo pe calul s&ă solar. Preţiâse 

documente contemporane istorice pentru imperiul religiunei apolinice în nordul şi la 

sudul Dunărei de jos. O speciă din aceste moncte descoperite în Bănat la an. 1840 ne 

presintă pe revers legenda cu litere archaice AIA YI (Aplus), er în partea de jos fi- 

gura unui altar. l'orma de "Arc5s era cunoscută și lui Plato (Cratyl. Ed. Didot, p. 299). 

Este aceeași numire archaică a deului Apollo, pe care o aflăm și la Etrusci sub forma de 

Aplu și Apulu (Wissowa, Paulys Real-Encyclopădie, v. Apollo), &r la Tesali ca 

Aplun și Aplon (Plato, Cratyl. p. 299.) Legenda Aplus de pe acestă monetă, ce 

o reproducem mai sus, a rEmas până astăgi «neceteţiă». Suntem cei de ântâii, cari o 

"“descifrăm. Modul de scriere este așa numitul Boustrophedon, de la drepta spre stânga 

şi de la stânga spre drepta, formă, care era considerată în tâmpul lui Pausania ca apar- 

ținând unci anticități depărtate. Inscripţiunea nu este în limba grecescă, ci într'un di a- 

lect pelasgo-latin. Din punct de vedere geografic și istoric acestă importantă 

monetă aparține incontestabil Daciei și probabil, că ca a fost bătută în Apulum si 

Aplum. Pe alte monete dace, capul călărețului, scii al lui (Apollo), este radiat, cr 

pe unele în locul figurci lui Apollo ni sc înfățișeză de asupra calului, numai simbolul 

Sârelui, o râtă cu 8 spiţe. (Cf. Archiv des Vereines fir sichenb. Landeskunde, 

N. F. Band XIII, Taf. 1V, şi Band XIV, p. 76 seqq.) — Tipul de pe avers nu repre- 

sentă capul lui Joe, după cum din erâre s'a credut de unii, ci figura unui rege, mare- 

preot al lui Apollo, având pe cap o mică căciulă flaminică, semi-sferică (apex, tiara), 

legată jur împrejur cu o baieră de lână (sacra vitta). în jurul tâmplelor o cunună de
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toria lui Apollo la Hyperborei, €r prin colindele scii imnele poporale ro- 

mâne, că Dumnedeii împreună cu ângerii și sfinţii, veniaii cu corabia pe 

mare la s&rbătorile cele mari ale acestei Mănăstiri. 

Acestă metropolă religi6să de la gurile Dunărei, a fost tot-odată și un 

centru de cultură teologică și literară. 

De aci ati fost profeţii şi poeţii Olen şi Abaris, cari pe lângă propa- 

parea religiunii apolinice, ai introdus tot-o-dată în Grecia, cele de ântâiit 

începuturi ale poesiei literare, sentențele oraculelor și forma hexametrică a 

versurilor. 

Tot din aceste ţinuturi, se pare a fi fost și cântărețul divin cu fluerul, 

Lin (Linos?), fiul lui Apollo 2), carea descris faptele lui Bach în limba 

pelasgă ?), şi ai cărui discipuli a fost Hercule, Thamyris și Orfeu 4). 

La radele de lumină ale templului lui Apollo Hyperboreul se pare, că 

a fost inspirat și preotul, profetul și cântărețul peregrinatoriii Musaeu 

(Movoatos) din timpurile ante-homerice. El ne apare ca un fi al lui Linos, 

ori al Selenei (Lunei), și în particular ca un favorit al regelui Boreas de 

la Hyperborei 5). Patria sa, după cum scrie Aristoxen, a fost Tracia 6), 

foi de dafin, €r partea din apoi ă capului acoperită cu un văl (velato capite), ornament 

pontifical. Conferesce următârele versuri ale lui Virgil (Aen. III. 80—82) despre Anius, 

regele preistoric și marele-preot al lui Apollo din insula Delos: 

Rex Anius, rex idem hominum Phoebiquc sacerdos 

Vittis et sacra redimitus tempora lauro 

Occurrit ; veterem Anchisen adgnoscit amicum. 

1) Virgilii Eclog. VI. 67. Linus.... divino carmine pastor etc. 

2) Pausaniae lib. 1. 19. 8. 

3) Diodori Siculi lib, III. c. 67. 4: Toy %odv Atvoy praz mots Ilehuoyzoie pupa: abvo 

matăusvov năc rob RgUtob Aovbsov păci uni zăs ăhus uotohoyizs ănohasiy îv zoîc 

Smopyijpasw. “Opotws 33 rodrots ypiisacdat noi Ilehaoyiroie “ppăppast zâv "Oprta vai Ilpo- 

vand zăy “Opripov Gădorahov, 

4) Diodori Siculi lib. III. 67, 2. — Pausania ([X. 29. 8.) scrie, că Pamphos, cel 

mai vechiii poet imnic al Atenienilor şi poetisa Sapho ai cântat în imnele lor pe 

Lin sub numele de Qirchwoc. La Eschyl (Agamemnon, v. 121) aceste cuvinte sacra- 

mentale ne apar sub forma de zihwvov, de asemenea la Sophocle (Ajax, 2. 627). În 

colindele române, ce ni se presintă ca imne antice religidse, se mai repetă și astădi invo- 

caţiunea <Haidă Lin, eră Lin» (după comunicarea d-lui T. Budu, vicariul Mara- 

mureşului). Oizohw-os și «Haidă Lin» este una și aceeași rugare adresată geniului lui Lin. 

5) Pausaniae lib. I. 22. 7. 

€) Aristoxeni fragm. 51,in Frag. Hist. graec. II. p. 284. — În ținuturile Atenei, Musaeu 

se pare a fi fost numai un simplu peregrin, după cum ai fost Olen, Abaris, Lin şi 

Anacharsis,
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seu ținuturile dintre Macedonia și Istru ; însă, după cum resultă din nu- 

mele s&u, acest celebru representant al literaturei preistorice se vede a fi 

fost originar din Mesia (Mugia, lat. Moesia). 

Probabil că un discipul al acestei șcâle apolinice a fost şi Anacharsis, 

contemporanul lui Solon, unul din cei 7 înţelepţi ai lumei vechi, și care, 

după cum ne spun autorii vechimei, era după origine din Sciţii păstori 1), 

însă nu din cei de la nordul Mărei negre 2). In fine, chiar și teologia lui Or- 

feu se basa pe dogmele lui Apollo Hyperboreul. 

Aici începe primul period al literaturei europene, deși productele acestei 

literatură unele ai perit, €r altele ai căpătat mai târdii forme grecesci, 

după cum s'a întmplat cu imnele cele vechi ale deilor şi cu cântările 

eroice, cari mai conţin și astădi o mare mulțime de elemente din limba 

pelasgă. | 

Templul lui Apollo Hyperboreul sii Mănăstirea albă de la gurile Du- 

nărei a avut destine mari în lume. Cu tâte că în realitate sârele nu r&- 

săria din acâstă mică insulă a Mărci negre, — după cum afirmă poeţii e- 

pici ai Greciei, și după cum ne spun colindele române, — însă aci a fost 

cu drept cuvânt locașul cel sfânt ale primelor zori de civilisațiune morală 

în Europa. 

Imaginea sfântă a acestui templu a rămas până astădi în memoria şi ad- 

mirațiunea religi6să a poporului român ?), 

Mănăstirea 'albă de la gurile Dunărei nu are rivală în tradiţiunile altor 

popâre europene. 

1) Sivabonis Geogr. VIL. 3. 9. 

) Herodoti lib. IV. c, 76. 

3) Cuvântul <Mănăstire» (monasterium), a cărui etimologiă după Isidor (Orig. 
XV. 4. 5) ar fi de la monos şi sterium, id est habitatio solitarii, apar- 
ține unci epoce ante-creștine. În Laţiu, la marginile Campaniei, aprâpe de gu- 
rile riului Liris, se afla un vechii oraş al Ausonilor numit în limba oficială romar?. 

Minturnae, localitate celebră pentru templul şi pădurea sfântă a nimfei Marica, una 
din vechile divinități latine. După formă, putem dice și după sens, numirea de Min- 
turnae ni se presintă numai ca o transformaţiune din monasterium, rom. mănăs- 

tire, în care siluba a doua ncaccentuată a fost contrasă, ca și în franc. mousti er, moâtier 

= monasterium. 

NIC, DENSUŞIANU, 
93
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VII. MOVILELE COMEMORATIVE ALE LUI OSIRIS, 

ESPEDIȚIUNEA LUI OSIRIS LA ISTRU. — TRADIȚIUNILE: ȘI LEGENDELE 

DESPRE LUPTA SA CU TYPHON DIN ȚERA ARIMILOR. 

Întro epocă preistorică fârte depărtată, cel puţin cu 3.000 de ani înainte 

de era creștină, un important eveniment s'a petrecut în țările Daciei, eve- 

niment, care a avut o mare influență asupra civilisațiunii născânde a Europei, 

și care a sdruncinat tot o-dată din fundamente primul imperii lumesc al 

rasei pelasge. 

Acestă mare transformaţiune politică și culturală în istoria Europei a pro- 

dus'o espedițiunea lui Osiris în părțile Istrului și luptele sale cu Typhon 

în. Oltenia de astădi, €r drept consecință a acestui r&sboiă a fost înteme- 

ierea supremaţici egiptene peste Europa. 

Osiris, regele Egiptenilor, adorat după mortea sa ca divinitate și iden- 

tificat cu S6rele din religiunea pelasgo-grecă, a fost unul din cei mai mari 

eroi ai anticităţii preistorice, şi a cărui memoriă se mai păstreză până astădi 

în ţările nâstre, 

Tradiţiunile egiptene, grecesci și române despre Osiris sunt însă acoperite 

de vălul credințelor religisse antice. 

Noi vom cerca a estrage din aceste tradițiuni și povestiri figurate adevă- 

ratul înțeles pentru sciință, și a restabili caracterul real istoric al unor im- 

portante evenimente petrecute în țările Daciei în nisce timpuri atât de 

obscure. 

În județul Teleorman din România, pe delul de lângă comuna Liţa, 

se înalță o măgură mare, care portă şi astădi numele de Ostrea. 

„ Despre acestă măgură legendele poporale române ne spun următârele: 

La răsărit de comuna Viiș6ra din județul Olt se află un del ascuţit 

numit Piscul lui Șerpe. Aici se vede o cavernă, în care, după cum se spune, 

se ascundea în vechime un șârpe uriaș (bălaur). Pe acest șârpe l'a ucis un 

vitez cu numele Ostrea, care a făcut o măgură mare pe dâlul comunei 

Liţa din judeţul Teleorman, lângă Turnul Măgurele, de unde a tras cu 

săgcta asupra acestui bălaur. Șerpele rănit se întârce asupra lui Ostrea. Dar 

acesta trece Dunărea, ceea ce voind s'o facă și șerpele, i se ră&ci rana şi se 

înecă. Din acest loc ese și astădi un fel de grăsime din care se formeză țințari 1), 

1) Legendă comunicată de oficerul St. Stratilescu. — După o tradiţiune din comuna 

 



MOYVILELE COMEMORATIVE ALE LUI OSIRIS. 131 

În altă variantă a acestei vechi legende vitezul Ostrea ne apare sub nu- 

mele de Stroe Novac. 

În timpurile vechi, ne spune acestă tradițiune, era un bălaur mare, care 

locuia într'o pesceră aprâpe de comuna Almaș din judeţul Dolj. Acest 

șerpe înspăimentase prin grozăveniile sale pe toți locuitorii din ţinuturile 

aceste, și ororile sale ai mișcat chiar și pe un mare vitez din timpul acela 

pe Stroe Novac. Acest vitez a hotărit, că scit să picră el, sei să ucidă 

bălaurul. Ast-fel Stroe Novac vine la Craiova, în apropierea căreia se afla 

o mare pădure și unde se arăta adese ori acel bălaur. Novac vădend 

șerpele încolăcit de. asupra pădurei, trage cu săgeta asupra lui; bălaurul se 

repede atunci spre Craiova; Stroe Novac însă trage a doua săgâtă și-l lo- 

vesce în frunte. Atunci acest șerpe se aruncă cu șuerături înfiorătâre prin 

județul Romanați, îndreptându-se spre Olt, €r când ajunse în malul Oltului, 

Novac trage de noi cu săgeta și-i reteză coda. Bălaurul trece Oltul şi 

apucă spre Ialomiţa, âr Novac î-l gonesce merci tot retezându-i câte o 

parte din corp, până când i r&mase numai capul, care a intrat în Marea 

negră, de unde apoi es nisce musce veninâse, cari mușcă vitele la nără şi 

la ţițe și le causeză răni 1). Mai esistă în fine încă o altă variantă a acestei 

legende. După acestă tradiţiune a timpurilor eroice, «bălaurul cel mare», 

care a îngrozit întregă lumea antică, locuia în munţii de apus ai României. 

El a fost ucis de Iovan Iorgovan <Braţ-de-buzdugan» (Hercule al ve- 

chimei), care dimpreună cu Stroe Novac aii fost întreprins acâstă espe- 

dițiune, €r capul şerpelui fugind pe Cerna în jos s'a ascuns în «Pescerea 

cea rea» de la Porţile-de-fer 2). 

Slobodia-Mândra (jud. Teleorman) Măgura Ostrei se află in partea de răsărit a 
acestei comune pe muchea delului, ce pârtă acestă numire. — De pe acestă măgură de 

la Slobodia-Mândra, vitezul Ostrea ar fi tras cu săgeta asupra șerpelui (Legenda din 
com, Vispesci, jud. Olt). Culcușul acestui bălaur se aflu în o cavernă de la comuna $Șo- 

pârlița (jud. Romanați). ” 

1) Legenda din comuna Prisaca, jud. Olt, 

) Legenda din comuna Floresci, jud Dolj.-- De asemenca după o altă tradiţiune, din com. 
Costesci, jud. Vâlcea, acest bălaur locuia în munți. Voinicul numit “Novac, călare 

pe un cal negru, s'a dus în munți, ca s&-l urmărescă, şi aci s'a început o luptă grâz- 

nică între ci. Novac a persecutat bălaurul până la Porţile-de-fer, retezându-i capul, 
care a intrat într'o vezuină din munţii, ce sugrumă Dunărca, — Acest bălaur, după o le- 

gendă din comuna Pleniţa, jud. Dolj, ar fi avut 9 capete, din cară 8 i sai tăiat, €r al 
9-lea a scăpat într'o crepătură de la Porţile-de-fer., — Pe unde fugea acest balaur gi- 

gant, el lăsa urmă prin păment, numită dâra șcrpelui (Legendă din com. Scă- 
iesci, jud. Dolj),
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Aceste tradițiuni poporale despre Ostrea vitezul, care sa luptat cu bă- 

laurul cel puternic al lumei vechi, ne înfățișeză, atât după numele eroului, 

cât și după conținutul lor mitic, legenda preistorică egiptenă despre Osiris 

și Typhon. 

Diodor Sicul, care a cercat să aducă o lumină asupra evenimentelor mai 

importante preistorice, ne spune, că autorii anticității relataii următorele 

despre vi€ţa și faptele acestui vechiii rege egiptean: 

Osiris, regele Egiptului a fost fiul Ini Saturn, om muritorii, care însă în 

vieța sa și-a câștigat merite mari pentru genul omenesc 1). Anume soția 

lui Osiris, regina Isis, a fost cea de ântâii, care a descoperit impor- 

tanța grâului și a orzului, plante, cari până aci cresceai sălbatice pe câm- 

puri întogma ca și cele lalte buruieni, fără ca bunătatea lor să fie cu- 

noscută Gmenilor. Osiris însă a fost acela, care a inventat modul de a cultiva 

aceste plante cereale, anume el a introdus agricultura 2). Sub domnia lui 

Osiris se începu prima lucrare a minelor de aramă și de aur din ținuturile 

Thebei, și tot atunci artele metalurgice luară o întinsă desvoltare 3). El a cu- 

noscut cel de ântâiă bunătatea viței de viă şi a întrodus cultura că 2. Acest 

Osiris, dorind apoi, ca să facă cunoscute în tâtă lumea bunătățile, ce le des- 

coperise dânsul, și-a adunat o 6ste numerâsă și puternică cu intențiunea, ca să 

căl&torescă în totă lumea şi să înveţe pe 6meni, cari atunci trăiaii o vi€ță săl- 

batică, ca să cultive grâul, orzul și vița de viă. Apoi regele Osiris încredință 

soției sale administraţiunea civilă a Egipetului, er de comandant militar al im- 

periului săi numi pe Hercule, un bărbat distins nu numai prin bravura sa, dar 

și prin puterea sa individuală, şi care tot o-dată era și înrudit cu densul 5). 

După ce Osiris făcu ast-fel tâte pregătirile pentru espediţiune, luă cu sine pe 

fratele s&i Apollo și apoi trecând peste Etiopia și Arabia €) înaintă prin India 

până la marginile lumei locuite de 6meni. În India dânsul întemeiă mai multe 

oraşe şi ridică peste tot locul semne în memoria espediţiunei sale 7). Din India 

apoi el se întârse la cele lalte popâre barbare din Asia și trecu peste 

1) Diodori Siculi lib. 1. c. 13. 

2) Ibid. |. 14: e5pobame piv ”lc:doc my rs mod mvo0d vi afis vie mupnâv, ODOLEvOV 
i> V i p > 

păv Ge Enoye zată Tv xipay perâ ris Eh Borâwns, &voobpevov 5 bn râv văpnwy, 

mob 08 *0aipr5os înonsautvov ai my nobriov zunepțastay bv AnpRăiV. 

2) Ibid, [. c, 15. 
4) Ibid, L. c. 15. 
5) Ibid, 1. c. 17. 
e) Ibid, 1. c. 18. 
1) Ibid. [. c. 19. 
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Helespont în Europa. Pe tînărul Macedon, care-l: însoțea în acestă espe- 
dițiune, î-l puse rege peste ţinutul Macedoniei și înv&ţă peste tot locul pe 
Smeni, ca să cunsscă bunătăţile agriculturei 1). 

De asemenea ne mai spune Diodor Sicul, că după cum relatză unii scriitori 
ai anticităţii, mormântul lui Osiris şi al soției sale Isis ar fi fost în oraşul 
Nysa din Arabia, unde era înălțată o columnă având următârea inscripțiune 
cu litere religi6se: 

<Tatăl mei a fost Saturn, cel mai tânăr dintre toți deii. Er ei sunt 
Osiris, regele acela, care a condus oștile sale prin tâte țerile, până în ţinu- 
turile cele nelocuite ale Indienilor și până în ținuturile, cari se înclină spre 
nord, până la isvorele rîului Istru, şi înapoi în cele lalte părți până la 
Ocean... . Nici nu esistă vre-un loc pe pământ, pe unde să nu fi umblat ei, și 
prin bunătatea mea am distribuit tuturor 6menilor lucrurile aflate de mine 2)» 

Din aceste puţine fragmente istorice, ce ne-ai rămas la Diodor Sicul, despre 
vicța și faptele lui Osiris din o epocă atât de depărtată, resultă, că acest rege 
al Egipetului făcuse o espedițiune în părțile Europei, Și că el, după cum ne 
spune inscripțiunea de la Nysa, înaintase victorios până la isvârele Istrului, 
şi supusese întreg continentul european cunoscut celor vechi. 

Dar pe când, acest Osiris domnia în mod legitim peste Egipet, fratele stu 

Typhon, după cum ne spun legendele osirice, un om violent și impiă, îl 

înșelă și î-l închise întrun sicriiă, apoi î-l ucise și-i tăiă corpul în 26 bucăţi, pe 

"cari le distribui între soţii conspiraţiunii sale spre a-i face părtaşi pe toți 

la acestă fără-de-lege, și în modul acesta să fie pe deplin sigur de aju-. 

toriul lor. Însă regina Isis, soția lui Osiris, cu ajutoriul fiului săi Horus, 

se ridică cu armele asupra usurpătoriului Typhon, și într'o bătaiă, care se 

întemplă lângă satul Anteu, în partea de jos a Egipetului, Typhon fu învins 

și ucis. Er regina Isis, ocupând de noi domnia Egipetului şi dorind 
ca decedatul săti soț să fie adorat în mod religios de către toţi supușii săi, 

dispuse să i se facă chipul de câră în mărime naturală spre a distribui 
aceste figuri în tâte ținuturile regatului s&ii. Tot odată regina Isis chiemă 
la sine pe toți preoții supuși dominaţiunei sale, și asigurând pe fie-care în 
parte, că numai la densul se vor depune pentru înmormântare osemintele 
decedatului rege, obligă prin jurământ, pe fie-care în parte, ca s& înmormân= 
teze la reședința sa, corpul sâii chipul de câră al lui Osiris, să amintescă 

poporului d: bine-facerile acestui rege şi să-l adoreze cu onori divine. 

) Ibid. 1. e. 20. 

?) lbid, Ic, 27,
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Preoţii îndepliniră întocmai, ce li se ordonase; de o parte fiind-că ei î-și 

aduceaă aminte de binefacerile lui Osiris, 6r de altă parte, ca s€ îndepli- 

nâscă mandatul reginei, și în fine, fiind-că așa cereaii și interesele lor proprii. 

Din aceste cause —scrie Diodor Sicul -- fie-care preot egiptean mai sus- 

ține şi astădi, că la reședința sa se află înmormentat corpul lui Osiris. 

Tot o-dată Egiptenii mai consideră de sfinți şi pe taurii dedicați lui Osiris, 

cu numele de Apis și Mnevis, de re ce cu ajutoriul acestor animale, Isis 

și Osiris, descoperitorii cerealelor, ail introdus beneficiele agriculturei 1). 

După ce ast-fel divinitatea și cultul lui Osiris at fost stabilite, vechia 

teologiă egiptenă înfățișă pe Typhon, puternicul inimic al lui Osiris, ca 

principiul cel r&ă, ca un spirit demonic, ca un bălaur '), din care s'aii născut 

1) Ihid. |. c. 21. 

2 În vechile papire manuscrise depuse lângă mumiele din mormintele egiptene, Ty- 

phon, adversariul lui Osiris, pârtă diferite numiri, de Apap, de Sati ş.a. Eleste 

înfățișat ca un bălaur de la marginile pământului, sei din hemisferul nordic, 

lung de 70 de coți, și care î-şi avea culcușul săi pe un munte înalt, cr şanţul, în care 

zăcea acest şerpe, «fiii al pămentului» era săpat în petră dură, larg de 

10 coți și înalt de 3 coți la suprafață. -— Reproducem aici următârele texte din aceste 

monumente ale teologici egiptene după traducțiunea francesă publicată de Pierret sub 

titlul de: <Le Livre des morts des anciens Egyptiens» (Paris, Edit. 

Leroux, 1882): 

Ch. LXXXVII. 1. 2: Je suis le serpent, fils de la terre, aux confins de 

la terre.... 

Ch. CXLIX, 13. 14: O cette montagne tr&s haute... Sur elle un serpent 

nomm€ Sati qui a soixante-dix coudees d'etendue.... 

Ch. CVIII. 2. 3. Sebek est le seigneur de cette montagne, ..... Il y a un scrpent 

au front de cette montagne, il a 30 coudâes de long et 10 de large et 3 

coudees a sa partie anterieure qui est en pierre dure. Je connais' le nom de ce 

serpent qui est sur sa montagne: «Celui qui est dans sa flamme» est son nom. 

Ch. XXXIX. 5—9: Apap est renverse, li€, enchaînc, garrote par les dicux du Sud, 

du Nord, de L'Ouest et de VEst... Apap, Lennemi de Ra (al Sorelui) est ă terre, ren- 

vers, le grand Apap est tomb6... O (Apap), deteste de Ra, toi qui regardes derritre 

toi, on tranche ta tâte, on la coupe en la divisant en deux partie... Osiris brise 

tes os, coupe tes chaires sous le controle d'Aker. 

Tot ast-fel ne spun şi legendele române, că acest bălaur încunjurase cu lungimea cor- 

pului săi muntele Oslea, seă vre-o şâse virfuri de munți (anume Pestișanul, Stâna 

Ştirbului, Stâna Ursului, Oslea, Osliţa și Grâprle din jud. Mehedinţi şi Gorj), er urma 

sii dâra șerpelui se cunâsce prin pământ și prin petră pe coma munţilor, cu 

deosebire la muntele Oslea, unde se numesce Troianul Șerpelui, că însuși riul 

Cerna ar curge pe șanțul, ce a fost tăiat prin pământ de acest urieș bălaur când 

fugea. (Legendele din com. Busesci, Hirisesci. Tismana şi Isvernea.) 
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tâte relele fisice şi morale pe lume, în particular tâte animalele și plantele 

veninosc și tâte venturile periculse 1). 

De asemenea în monumentele istorice egiptene, Typhon pârtă și numele 

30, adecă Smeu 2), cuvent de origine pelasg, având în casul de față același 

înțeles cu terminul de bălaur ?). 

În mitologia antică grecescă care adoptase” tâte divinităţile şi credințele 

religi6se parte de la Egipteni, parte de la Pelasgi, Osiris, puternicul rege- 

dei al vechimei, este identificat cu Joe, €r regina Isis cu Juna. Chiar și 

genealogia acestor dvi monarchi divinisați este una și aceeași. La Egipteni 

Osiris și Isis, &r la Greci Joe şi Juna sunt fiii bătrânului și legendarului rege 

Saturn 4), care domnise în aceste timpuri primitive ale istoriei peste partea 

cea mai mare a Europei, peste Asia de apus şi Africa de nord. 

Cu tote că legendele grecesci, ca monumente scrise, sunt mult mai pos- 

teridre de cât cele egiptene, însă noi aflăm în versiunea grecâscă detaiuri 

fOrte preţidse despre decursul acestui memorabil răsboiii preistoric întâmplat 

între Osiris sâă Joe şi Typhon. 

«După ce Joe alungă din ceriii pe Titani, ne spune Hesiod în Teogonia sa, 

Pământul cel gigantic (Gaea, Terra, Țera) născu pe fiul să cel mai mic, 

pe Typhon. El avea mâni robuste, capabile de lucru, întocmai ca și omul, 

şi picidre întocmai ca un dei puternic și neobosit, însă din umerii lui se ridicati 

în sus o sută capete înfiorătâre de bălaur, cu limbi negre licăritâre, și 

focul strălucia din toți ochii acestor capete de bălaur. T6te aceste capete 

înfiorătâee aveai voci şi produceaă fel de fel de sunete, ce nu se pot de- 

1) Plutarque, Ocuvres. Tome XI (1784) p. 346. — Dupuis, L/origine de tous les 

cultes. Tome I. p. 477; II. p. 300. 351. — Întocma ca în legendele române esista și în 

anticitate credința, că din Typhon s'aă născut tâte animalele, cari rănesc prin 

mușcăturile lor (Acusilai frag. 4, in Fragmenta Hist. gracc. I. p. 100). 

:) Manothonis Sebennytae, frag. 77 in Fragm. Hist. gr. 11. p. 613. 

2) Lexiconul de Buda, și Cihac, Dictionnaire, v. smeu. Epitetul de smeu și 

de bălaur, î-l aflăm şi în poesia nâstră poporală ca un predicat simbolic dat eroilor 

distinși pentru curagiul lor intrepid. 

Radul din Calomfiresci, A înviat ghiaurul (eroul Vâlcan) 

Zmeul țării Românesci.... Este el bălaurul.... 

Alecsandri , Poesii pop. 196. Teodorescu, Poesii pop. p. 557. 

Er despre lorgovan: 

Este el bălaurul..., 

Este Iorgovan copilul. . . « 

Tbid. p. 568. 
$) Diodori Siculi lib. 1. c. 13.
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scrie, câte o-dată vocile sale sunaii ast-fel, ca să le pâtă înțelege deii 5, altă 

dată ele semănat cu mugetul unui taur puternic și neîmblândit, ori cu urletul 

unui leii teribil, ori cu lătratul cânilor ?), €r altă dată se audiai ca un şuer 

înfiorătoriii, încât răsunaii munţii cei înalți 3). Şi întru adevăr s'ar fi întâmplat 

un lucru fatal în diua, când el ar fi ajuns s& domnescă peste muritori și 

peste dei, dacă nu cum-va părintele 6menilor și al deilor (Joe) ar fi în- 

țeles forte bine gravitatea acestei situațiuni. Ast-fel Joe adunându-și tote 

puterile sale, luă armele, tunetele și fulgerele cele roșii, și dând năvală din 

„Olimp, lovi şi arse tâte capetele cele gigantice ale acestui monstru înfio- 

rătorii, €r după ce-l învinse şi-i aplică în continu la lovituri, el cădu mu- 

tilat. Apoi Joe întristat în sufletul s&ă î-l aruncă în Tartarul cel vast, Din 

Typhon s'ai născut furtunile cele periculbse, fiind-că esistă unele vânturi, 

cari suflă pe mare fără nici un folos şi cari deslănțuindu-se asupra mării 

întunecate, causâză Gmenilor mari calamităţi, produc volbure înfiorătâre, 

risipesc corăbiile şi prăpădesc pe navigatori. De asemenea esistă unele 

vânturi rele, cari suflă pe suprafața pământului celui vast acoperit de flori, 

și aceste venturi ruineză munca 6menilor celor născuți din pământ 4). 

1) Homer amintesce la diferite ocasiuni de limba deilor, care era limba antică 

" religi6să (pelasgă). 

2) Alusiune la o limbă poporală negrecescă (barbară). 

3) Legenda Hesiodică pare a ne indica prin aceste cuvinte, că Typhon era și un mare 

cântăreţ. Era o nobilă mândriă pentru eroii vechimei, ca ei să esceleze tot-o-dată și 

prin cântecele lor voinicesci. Achile, supărat de nedreptatea, ce i-o făcuse Grecii, î-și 

petrece timpul pe ţărmurii Helespontelui lângă trupele sale, cântând faptele bărbaţilor 

iluștri. Acest nobil și înălțătoriă sentiment î-l ai și eroii din cântecele nâstre bătrânesci. 

La delul Bărbat Un cântec duios, 

Pe drumul săpat Atât de frumos, 

Merge hăulind Munţii că răsun, 

Merge chiuind Şoimii se adun, 

Mihu copilaş, Codrii se trezesc, 

Mândru Păunaș,. Frundele șoptesc, 

Merge el cântând Stelele sclipesc 

Din cobuz sunând Şi 'n cale s'opresc.... 

Codrii desmierdând. ... Alecsandri, Poesil pop. p. 62—66, 

4) Hesiodi Theog. v. 820—880. — După Hesiod, Typhon, bălaurul cel mare 

şi puternic, era tot-o-dată și părintele fur tunelor. Acestă tradițiune mai esistă 

și astădi la poporul român. +(Omenii, cari aă trăit înaintea nostră pe aici (ni se comu- 

nică din com. Orbic, jud. Nemţu) descântai șerpii și mergeai cu ei la bătăliă, 

Şerpii aceia erai puii <voinicului», un bălaur mare, care merge 
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Alt= date caracteristice despre acest puternic rege-bălaur al preistoric, 

le aflăm la Apollodor. 

După ce deii învinseră pe Giganţi, -— ne spune acest autor, — PămEntul 

(Gaea) indignându-se și mai mult, avu relațiuni de dragoste cu Tartarul, 

și născu în Cilicia pe Typhon, care avea o natură mixtă de fiinţă ome- 

nescă și de monstru, şi care întrecea cu mărimea și cu puterea corpului 

săi pe toți, pe câţi i născuse până aci Pămentul. Anume corpul săă avea o 

formă umană până la picidre, însă era de o mărime imensă şi mai înalt de cât 

ori-care munte. El atingea adese ori cu capul săi stelele, cu o mână el 

ajungea la apus, şi cu alta la resărit, €r din umeri i se ridica în sus o 

sută de capete de bălaur. Corpul săi de la mâni și până la picidre avea 

spirale de viperă (curele), și aceste spirale întindendu-i-se până la capete pro- 

duceai șuierături înfiorătbre. Peste tot corpul el era acoperit cu pene, €r ple- 

tele sale cele aspre și sbârlite, și barba, ce-o avea pe fălci, fâlfăiai în aer la 

suflarea vântului. Din ochii săi strălucia focul, €r din gură el vărsa o vă- 

paiă mare de foc. Când deii vădură, că el dă asalt asupra ceriului, se gră- 

biră cu toții să fugă în Egipct, și ca s€ potă rămân6 acolo ascunși din- 

aintea furiei acestui bălaur, care i urmăria, ei se transformară în diferite 

forme de animale 1). Însă Joe când vădu că Typhon e încă departe, îl 

lovi cu fulgerele sale, âr când Typhon se apropiă, Joe î-l înspăimântă cu 

toporul s&ii de oțel şi-l persecută până la muntele Casiu din Siria de 

dincolo. Aci Joe ajungând pe Typhon și vădendu-l ostenit puse mânile 

pe el, însă “Typhon prinse pe Joe, și-l legă cu spiralele (curelele) sale, apoi 

luându-l pe umeri trecu cu el peste mare în Cilicia, aci unde-l închise în 

șuierând înaintea puhoiului. Omenii se temeaii de furtună şi de pu- 

hie, cari ascultai de «voinicul», și de aceea descântai ei șerpii și-i luai cu dânşii 

la bătaiă ca s€ nu dea puhoiă peste denşii (apă mare turbure torențială, ce vine în urmă 

ploilor). 

Conferesce: Alecsandri, Poesii pop. 19. 

Doi Căplesci și trei Buzesci 

Zmeii țetrii Românesci 

Purtătorii oştilor..,. 

O deosebită importanţă ne presintă legenda din Orbic cu privire la numele de Ty- 

phon şi Typhoeus, datacestui eroă-bălaur al anticităţii preistorice. În limba vechiă 

grecescă rvuwv însemneză o furtună distrugătâriă, un puhoii (scă povoiă) 

de plse, şi de 6re-ce în dialectul eolic şi doric z se schimbă, adese-oră cu 1, cuvântul 

românesc puhoiă ni se înfățișeză, atât după înțeles, cât și după etimologia sa, ca 

identic cu grecescul 'Torâv şi Topweds,
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pescerea numită Coryciu şi puse pe fata sălbatică, de jumătate şer- 
p6ică, cu numele Delphina, ca să-l pădâscă. Însă Joe scapă din pescere 
cu ajutoriul lui Mercuri și dede de noă asalt asupra lui Typhon, pe care-l 
persecută cu fulgerile sale până la muntele Nysa. Atunci “Typhon vEdend, 
că Joe vine de noii asupra sa, se retrase în Tracia şi lupta se în- 
templă la muntele Hem, de unde el arunca cu munți întregi asupra 

lui Joe, &r Joe î-l isbia cu fulgerele sale şi întorcea asupra lui munţii, pe 
cari i asverlia, Mult sânge (aîpa) s'a vărsat la muntele acesta, de unde, după 
cum se spune, acest munte și-a căpătat numele săi de Haemos. De la 
Hem apoi Typhon fugi peste marea Siciliei, €r Joe aruncă asupra lui mun- 
tele cel mare Etna, de unde şi adi es flacări de foc, acesta după cum se 
spune, din causa multelor fulgere, ce s'aă aruncat aci 1, 

Aceste sunt reminiscențele antice, ce ni s'a păstrat sub vălul religiunei 
osirice despre marele r&sboiă al preistoriei, întâmplat între Osiris din Egipet 
și Typhon de la Istru, doi regi tradiționali, ambii fiii lui Saturn, unul divinisat, 

er altul condemnat de teologia egiptenă şi grecescă. 

Aceleași elemente istorice ni le presintă tradițiunile române. Eroul în- 
vingătoriit este Ostrea sei Osiris (în forma grecescă Ostris 2), ori Iovan 
Iorgovan (Hercule), comandantul militar al lui Osiris peste Egipet în timpul 
espediţiunii sale, 

Er eroul învins este puternicul rege-bălaur al anticităţii preistorice. 
Ambii adversari se luptă pentru dominațiunea lumei vechi, şi în par- 

ticular pentru succesiunea în imperiul cel vast al lui Saturn. Însă în fine 
regele-titan de la Istru e silit a se retrage spre munți, unde el este învins, 

mutilat și închis într'o pescere adâncă şi întunecâsă. 

În legendele române, eroul Ostrea-Novac, care s'a luptat cu bălaurul, este 

înfățișat ca un <cîmp&rat al Jidovilor», sei al rasei semitice. EI avea, 
după tradiţiunile romane, curți forte mari în părţile despre Țarigrad, 

seu de medă-di, în cari curți se aflaii sfeșnice de pâtră, luminări de p&tră și 

câni încolăciți de petră (sfinxi egipteni), că peste tot ela fost un 
mare crai, «toți se închinaii lui ca la D-qeii» şi se supuneai la po- 

runcile lui 2). 

Legenda lui Osiris despre lupta sa cu Typhon, este o legendă cu multă 

) Apollodori Bibl. I. 5.3. 

2) Pauly, Real-Encyclopădie, V. Band, (1848) p. 1011. 

*) Tradiţiuni din comunele: Maldăr (Olt), Ciocănesci (Ialomiţa) şi Vertop (Dolj), în 

colecțiunca nâstră,. 
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autoritate. Ea a format cea mai gloriâsă tradițiune a lumei cgiptene și 

ebraice, un fel de istoriă religi6să poporală, care a aprins mii de ani spiri- 

tele și care a întemeiat pe şesurile Nilului autoritatea imperiului lumesc şi 

divin a lui Osiris, €r în ținuturile grecesci puterea autocrată a lui Joe, fie că 

acesta a fost una şi aceeași personă cu Osiris, fie că i-a dat numai ajutoriil. 

Cestiunca, ce ni se presintă acum din punct de vedere a! sciinței este” de 

a cunbsce fondul positiv al acestei legende, de a restabili adevărul istoric 

în acestă sintesă teolugică, şi în particular a ne da semă, că unde sa în- 

templat acest grandios r&sboiti, care a decis sortea lumei vechi, și a cărui 

memoriă, o repetăm încă o-dată, ni sa transmis numai sub forma unor 

descrieri figurate, redactate şi, propagate de preoții egipteni 1). 

Iliada lui Homer, cel mai antic monument al literaturei grecesci ne 

spune, că patria lui 'Typhon seii Typhoeu, după cum î-l numesce dânsul, 

se afla în țâra Arimilor, și anume lângă muntele Typhoeu, unde era și 

patul sci culcușul acestui vitez și legendar bălaur 2). 

Aceşti Arimi, după cum ne spune Hesiod, locuiaă la marginea de me6dă- 

nspte a pământului cunoscut de Greci 2, acolo, unde se afla și suterana 

cea vastă, în care a fost înfundat acest vechiă și puternic monarch al 

Istrului €). 

Însă de o-dată cu răsboiul cel mare dintre Osiris și Typhon înceteză și 

rolul politic al Arimilor. Numele lor dispare cu totul din literatura helenică. 

Ei aparţinea unei lumi străvechi și amintirea lor chiar și în poemele lui 

Homer și Hesiod ni se presintă numai ca un r&sunet depărtat. 

") Lepsius, Uber den crsten aegyptichen Gâtterkreis (Berlin, 1851 p. 55): Es scheint 

mir daher fast unabweislich, dass wir dicse Erzâhlung fir den symbo- 

lichen Ausdruck der grossen geschichtlichen Ereignisse zu 

halten -haben, welche das Reich ....durch die endliche wicderholte Besiegung 

der nărdlichen Erbfeinde auf dem Gipfelpunkt seines Ruhmes crhoben und 

die nationalen Gefihle der Acgyptier im Innersten aufregen mussten. 

2) Homeri Ilias, II. v. 782-—783: 

re app Topo spaiay îndasg - 

cv "A pipote, 8% vos Toowtos Eppeva! ebyăc, 

Forma de Arimi corespunde la Rimi. Grecii diceaii ”Agwnes în loc de “Pires, 

la o populaţiune din Achaia (Phercydis frag. 114 in Fragm. Hist graec. I.p. 9%). 

3) Hesiodi Theog. v. 304—306; 731. 

4) Localisarea Arimilor în Asia mică (Cf. Strabo, XII. 8. 19; XIII. 4. 6) este 

cu totul nesciințifică și stă în cea mai evidentă contradicere cu geografia homerică, he- 

siodică şi cu legendele egiptene,
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Aceşti Arimi, după importanţa, ce li-o da încă Homer şi Hesiod, con. 

stituiaii în prima epocă eroică cea mai întinsă populaţiune pelasgă din i- 

nuturile “Traciei, de la Dunărea de jos și din Sciţia, €r spre apus urmele de 

stabilimente etnice ale Arimilor noi le aflăm până lângă Alpii Cotici și 

până dincolo de valea Renului. 

Typhon este de naţionalitate un Arim sei Ariman, și elementul do- 

minant în imperiul sei erai Arimii. 

Sub numele de Ariman, Typhon este înfățișat ca părintele sei princi- 

piul r&ului și în religiunea națională a vechiului Iran. 

Marele eveniment petrecut Ja Istru avuse un adânc răsunet în tâtă lumea 

preistorică până lângă ț&rmurii rîului Gange. Se ruinase un imperii mare 

și unitar, cel mai vast, ce a esistat vre o-dată pe lume, întemeiat de Saturn, 

tatăl lui Typhon și Osiris, — imperiă, în a cărui orbită cădea o mare 

parte a Europei, a Africei de nord și a Asiei de apus, ceea ce ni-o indică 

Apollodor prin cuvintele, că Typhon ajungea cu capul săi până la stele, 

& cu o mână la apus și cu alta la resărit. | 

Acest Ariman, ne spun doctrinele lui Zoroastru, cercă sub formă de 

bălaur, s& se măsure cu ceriul. N6uă-deci de dile și nduă-deci de nopți, 

toți deii se bătură în contra lui, în fine el fu alungat de Ormazd, deul 

luminei, și precipitat în infern. 

În fond și în formă, teologia lui Zoroastru nu conţinea nimic noii. 

Personalitatea lui Ariman din Zendavesta este una și aceeași cu perso- 

nalitatea lui Typhon din teologia egiptână și grecescă 1). 

Zoroastru, întemeiătoriul vechii religiuni a Perşilor, trăise cu o lungă 

serie de secule, putem dice mii de ani, în urma memorabilului eveniment 

petrecut la Dunărea de jos, și el resumase numai vechile tradiţiuni, cre- 

dințe și legende ale apusului, transmise în Media și în Parthia prin imigră- 

ţiunile și peregrinățiunile Sciţilor 2). 

1) Dupuis, Origine de tous les cultes. Tome II, 285: Osiris et Typhon, qui comme 

a tres bien observe Plutarque repondent ă !Ormusd ctă l/'Ahriman des Perses.— 

Ibid. 1V. 410: Typhon est incontestablement IA hriman des Perses. 

2) Isidori Origines XIV. 3. 9: Parthiam Parthia Scythia venientes occu- 

paverunt. — Ibid, 1X, 2. 43: Bactriani Scythiae fuerunt, qui suorum factione a 

suis sedibus pulsi iuxta Bactron Orientis fluvium consederunt. .. . Huius gentis rex fuit 

Zoroastes, inventor magicae artis. — Ibid. IX. 2. 44: Parthi quoque et ipsi ex 

Sceythis originem trahunt. Fuerunt enim exules corum.... Nam Sceythico sermone 

exules Parthi dicuntur, Hi similiter ut Bactriani domesticis seditionibus pulsi 

Scythia solitudines iuxta Hircaniam primum . . . occupaverunt etc,
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Însă numele etnic al Arimilor ne dispăru cu ruina lor politică. 

Diferite urme omonime și geografice despre locuinţele lor la Dunăre şi 

în nordul Pontului euxin le găsim 

încă amintite în aceste regiuni până 

târdii în timpurile istorice. 

În lista diferitelor seminții etnice 

stabilite lângă ț&rmurii Mărei negre, 

Pliniu cel b&trân face amintire de 

populaţiunea numită Arim(ph)aei, o 

naționalitate cu aceleași moravură şi 

pe același grad de civilisațiune ca și 

Hyperboreii, şi ale căror locuinţe, 

după cum ne spune acest autor, erai     lângă munții Riphaei, legănul cel 

vechii al 6menilor celor juști 1), și 

  

cari munţi, din punct de vedere geo- 

grafic, format frontiera de apus a o, 
, ap 147.— Typhon din țera Arimilor, 

șesurilor numite Scythia, erai ast-fel 

identici cu Carpaţii 2), 

Tot Pliniu, acest ilustru bărbat al 

Romei, care cu spiritul și cu sciința 

sa cea vastă, a voit să îmbrățişeze în- 

tregă lumea, ne mai spune, că într'o 

vechime depărtată, diferitele triburi 

etnice ale Sciţilor purtaă numele na- 

țional de Aramaei ?). 

fiul lui Saturn, înfățișat după doc- 
trinele tcologici egiptene în figură 
de jumătate om, de jumătate bă- 
laur. În mâna dreptă el ţine cârja 
pastorală, emblema autorităţii im- 
perialce la Pelusgii de nord, în mâna 
stângă un toiag, simbolul puterii mo- 
narchice peste ţerile de sud 4). După 
Planisferul egiptean des- 
coperit de Bianchini în Roma și tri- 
mis Academiei de sciințe din Paris, 
la Dupuis, Origine de tous les 

cultes. Atlas, pl. 5. 

Aceste numiri etnice de Arim(ph)aei și de Aramaei, pe cari din fericire 

ni le-aii păstrat isvârele geografice ale lui Pliniu, ne presintă una și acceași 

1) Plinii Hist, Nat. VI. 7.1. Arimphaei, quiad Ripaeos pertinent montes.— Ibid. 

c. 14. 2: fluvius Carambucis, ubi lassata cum siderum vi Ripacorum montium defi- 

ciunt juga. Ibique Arimphacos quosdam accepimus, haud dissimilem Hyperborcis 

gentem. 

) Justini Historiarum Philippicarum lib. 1], c. 2: Scythia autem ....... inclu- 

ditur ab uno latere Ponto, ab altero montibus Rhipacis, a tergo Asia ct 

Phasi flumine. 

2) Plinii Hist, nat. VI. 19. 1: Ultra sunt Scytharum populi...... antiqui (illos) 

Aramaeos (appellavere). 

1) Costumul lui Typhon, după cum resultă din acestă figurare simbolică, se compunea 

din o cămeșă cu mâneci largi și ițari lungi cusuți cu flori, avend în partea de jos forma
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formă grecisată a numelui de Arimi sei Arimani, după cum Grecii aă 

întrebuințat tot-de-una espresiunile de “Pwpatos și “Popatar, drept corespon- 

dente pentru terminii de Romanus și Romani. 

O preţissă revelațiune etnică cu privire la Arimi, o aflăm la înv&țatul geo- 

graf alexandrin Ptolemeu, care trăise în timpul lui Adrian și al lui Marc 

Aurel. Singur dintre toți geografii acestei epoce, dânsul ne amintesce de 

un vechii oraș ante-roman în Dacia, numit Ramidava 1), adecă cetatea 

Râmilor, localitate, care cădea în zona meridională a acestei provincii și 

anume în apropiere de riul numit astădi Buzău. 

O altă grupă însemnată de Rami scă Râmi preistorici se afla în tim- 

purile aceste cu locuinţele lângă lacul Meotic 2), €r dincolo de Ren espe- 

dițiunea lui Cesar ne-a făcut cunoscuți pe Remi s6i Rhemi (Pip), una 

din cele mai mari, cele mai nobile și mai puternice populațiuni ale Galiei 

Belgice, amici şi aliaţi ai poporului roman ?). 

De asemenea şi Iliada lui Homer ni-a păstrat memoria unui duce pelasg 

cu numele de Rigm-os, fiul lui Pirou din Thracia «cea cu pămentul 

gras», eroii, care luase parte ca aliat al Troianilor la r&sboiul cu Grecii 4). 

Între Drava şi Sava ne apare în epoca romană o localitate cu numele de 

Ramista 5) sei Remista€), în Mesia de sus Remisiana!) sei Rome- 

siana 5); spre răsărit de Filipopole Ramlum ?) și Rhamis 10) €r la picidrele 

Alpilor Cotici în Galia Narbonensă orașul Ramae 11), — numiri geografice 

de dâue aripi la fic-care picior, cum sunt șalvarii oltencesci; €r peste mijloc Typhon era 

încins cu o curea. — Preoţii egipteni aii mai atribuit lui 'Typhon şi un caracter sideral, 

Pe Planisferul egiptean, întreg emisferul nordic pârtă numele de «Statio Typhonia» 

sâă «Statio Typhonis». Er Plutarch (Oeuvres, XI, p. 308), ne spune, că preoţii 

egipteni consideraii constelațiunea Ursei ca simbolul astronomic al lui Typhon. Sub 

«Ursa cea mare», după ideile geografice ale celor vechi, locuiaă Sarmații şi Geţii 

(Ovid. Trist. II. 11. 8; V. 3. 7—8). 

1) Ptolemaei Geogr, III. c. 8. 

2) Plinii H. N. VI. 7. 2: Sunt qui circa Maeotin ad Ceraunios montes has tradant 

gentes: .... Rhymozolos... Ramos. 

3) Caesaris B. G. II, 3; III, 5; VII, 90. — Plinii lib. 1V. 31: Remi foederati. 

3) Homeri Ilias, AX. v. 484—5, 

5) Hinerarium Hierosolymitanum, Ed. Parthey, p. 266. 

î) Die Peutinger'sche Tafel, Segm. V. 3 (Ed. Miller, 1988). 

?) Ktiner. Antoniui (Ed. Parthey) p. 63. 

8) Die Peuting. Tafel, Segm. VII. 5. 

%) Ibid. Segm. VIII..2. 

10) Itin, Hierosol. p. 269. 

1) Ibid. p, 263,
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a căror origine se reduce la populaţiunea cea vechiă, întinsă şi omogenă a 
Rimilor s6ă Arimilor, care devenise atât de celebră în timpurile preistorice. 

Noue elemente geografice cu privire la patria lui Typhon și la centrul 
“de putere al vechilor Arimi, le aflăm în importanta descriere, ce ne-a 
conservato Apollodor. 

Prima luptă cu Typhon, după cum ne spune acest autor, s'a întâmplat 
la muntele numit Casiu, K4otov &pos, şi de astă-dată succesul armelor a 
fost pe partea lui Typhon. Titanul rege de la Istru, prinse pe adversariul 
stii Joe şi-l închise în pescerea numită Coryciu. 

Acest munte Casiu, care devenise atât de celebru în r&sboiul lui Osiris 

(Joe) cu Typhon, a avut un rol istoric și în primul r&sboiă al lui Traian 
cu Dacii. | 

Traian, ne spune Suida, a dedicat lui Joe din muntele Casiu (adecă 
unui sanctuariit de acolo) nisce cratere de argint și un corn enorm aurit 
de boi, drept pârgă sit daruri pentru învingerea sa asupra Geţilor 1). 

Incontestabil că acest «<Casion oros» a cărui amintire ni se presintă în 
due r&sbâie mari întemplate lângă Istru, nu putea să fie în Siria Antio- 
chenă, unde autorii grecesci ati cercat să localiseze şi primele lupte ale 
lui Joe cu 'Typhon și sacrificiile solemne făcute de Traian pentru învin- 
gerile sale asupra Dacilor 2). 

După vechile dogre şi rituri religidse ale Romanilor sacrificiile de mul- 
țămire pentru succesul fericit al armelor nu se puteaii face de cât numai 
deilor principali ai religiunei statului român, și în casuri e;tra-ordinare, sei 
de r&sboiii, deilor străini, sub a căror protecțiune se afla cetatea, ț&ra și 
poporul inimic. 

Istoria acestui r&sboiii legendar dintre Joe și 'Typhon se petrece la Dunărea- 
de-jos, unde de altmintrelea memoria acestui important eveniment o aflăm 
atât de adânc imprimată în tradiţiunile poporale. 

1) Snidas v. Nasa ăpoc. 

-*) Muntele Casiu se afla după Apollodor (|. 6. 3) în «Siria de dincolo» 

sprztrat Sngias), — Care cra însă 
acestă Siriă de din colo? Terminul de dap... pe care-l întrebuințeză în casul de față 
isv6rele lui Apollodor, ne indică în mod destul de precis, că aici nu e vorba de o Siriă 
asiatică, ci de o Siriă din nordul ținuturilor grecesci (Cf. o: Snepueipsvot mis Maxedovius 

bippaţoi. Polyb. IV. 29, 1.) Stephan Byzantinul amintesce în Tracia un 
oraș ori un ținut (zâi+6) cu numele Sizţa, a cărui situațiune geografică însă ne-a rămas 
necunoscută. Er sub Tracia în timpurile vechi se înțelegea întreg.nordul Eu- 

Topei din sus de Grecia (Steph, Byz. v. x59%w)).
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O parte însemnată din culmea Carpaţilor, ce se întinde de la Porţile-de- 

fer în sus către Retezatul a purtat într'o vechime depărtată și ea mai pârtă 

și astădi numele de Coșiu, numire în fond și în formă identică cu Kdotcy 

ăpoc, de care ne face amintire Apollodor. 

În sînul acestui vast semi-cerc al Carpaţilor, care închide șesurile de 

apus al României, și anume la punctul de origine al văii numite Topolnița, 

ni se presintă una din cele mai importante posițiuni naturale de apărare 

ale acestei regiuni, anume muntele numit Grădeţ, & la basa acestui 

munte o altă calme abruptă numită Coşuri, termin, ce aparține la același 

gen de numiri ca și Kdowvy şi Coşiu 1). 

Pe virful acestui pisc înalt al Grădeţului se mai văd şi astădi ruinele 

unei întinse zidării urieșe numite <Zidina Dachilor». 

Resturile acestei puternice și colosale fortificațiuni aparțin unui sistem 

archaic de apărare. Este o vastă incintă fortificată a cărei destinaţiune pri- 

mitivă a fost de a protegia pe locuitorii de apus ai Olteniei în contra inva- 

siunilor inimice din părţile de jos seă ale Dunărei. 

«Nu am întimpinat până astădi, scrie Cesar Boliac, nici o altă cetate. 

Dacă cu așa întindere și tărie și pe o așa înălțime. Aici ne spune acest 

distins archeolog, pâtra este ruptă din munţii vecini şi aruncată pe acest 

pisc cu o forță de titan, apoi aședată prin grămădire și încleștată prin un 

ciment ca şi pâtra» 2). 

În împrejmuirile acestui puternic centru de apărare întărit de natură și 

de mâna omuluizse mai găsesc și astădi diferite instrumente de pâtră 

și de olăriă neolitică. Aici ne mai spun tradiţiunile a fost în vechime 

teatrul unei mari acțiuni de r&sboiii cu un popor din părţile de medă-di 3). 

Aici se mai vedeai până în dilele nâstre, între comuna Balotesci și Scân- 

teiesci, bolovanii enormi ai unci întinse necropole numite de popor <mor- 

mintele Jidovilor» sei urieșilor 4). 

Dar ceea ce ne presintă o deosebită importanță în studiul acestor eve- 

) Numit «Cosiu» pe charta institutului geografic militar din Viena, scara 1: 75.000, 

şi «Coşeiii» în «Expunerea de motive» la convenţiunea de delimitare (1887 p, 121), 

având ramificaţiunile « Petra lui Coşei» şi «Poiana Coșei». 

:) Trompeta Carpaţilor Nr. 785 din 1869. | 

2) Spineanu, Dict. geogr. jud. Mehedinţi, p. 166. — Despre «răsboiul cu jidovii», 

sub care numire aici se înțeleg vechii Egipteni, mai amintesce şi o tradițiune poporală 

din comuna Gârla-mare în colecţiunea nâstră. 

4) Conferesce: Spineanu, ibid. p. 166; şi Filip, Studii de geografie militară asupra 

Olteniei, p. 96. 
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nimente istorice, este, că tot în acestă regiune, între comuna Balotesci și 

Isvorul Bârzei, nu departe de muntele Grădeţ, se află satul și plaiul numit 

Curecea, Er în fața acestui plaiii o pescere cu o tradiţiune poporală parti- 

culară, analgă cu cea de la Kwpyxtov vrzoy, anume că în acestă pescere 

de la Curecea a fost un jidov 

s6i uriaș; —închis, ori nu, tra- 

dițiunea, pe cât o cundscem 

noi, nu spune mai mult 1). 

Putem ast-fel s€ afirmăm, că 

după tradițiuni și legende, cum 

şi după identitatea numirilor to- 

pografice, primul episod al a- 

cestui mare răsboiti dintre Joe 

și Typhon, sâii așa numita luptă 

de la muntele Casiu, s'a petre- 

cut în Oltenia de apus, în sînul 

  

munţilor, ce purta în vechime 

numele de Coșii, în apropiere  148.—Pescerea de lângă plaiul Curecea, 
într munele Balotesci şi -Bârzei (jud. de pescerea de la Curecea, între co iun e alot sci Şi Isvorul Bârzei (jud 

Mehedinţi, România), considerată de iden- 

tică cu Kwg5xtoy Gvrpov, în care după legendele 

phon a format'o muntele Gra- antice Typhon din ţera Arimilor a închis 

unde basa de apărare a lui Ty- 

deţ de Ja punctul de origine al pe Joe (Osiris). Vederea de pe țermurele 

stâng al rîului Topolnița. Desemn după o fo- 
văii Topolnița, care domină în- tografiă din a. 1900. 

treg șesul Severinului. 

Însă Joe, după cum ne spune Apollodor, scapă repede din pescerea de 

la Coryciu, şi r&sboiul . gigantic “dintre cele două coalițiuni de rase, ale 

1) Acestă pescere se află in faţă de «plaiul Curecea» în delul numit «Petra 

cu cidrele» şi care estc situat, în partea dreptă a rîului “Topolnița, între comunele 

Balotesci şi Isvorul Bârzei, în apropiere de Severin. — Etimologia positivă a numirei de 

Kugăitov ăyrpov pare a se reduce la cuvântul xâgzi, lat. corax, corb, cidră. O formă 

anal6gă o afiăm la geograful Mela (lib. |. 19; III, 5), care amintesce întrun mod vag de 

o lungă catenă numită «mons Coraxicus», ce se unia cu munții Rhipaei. — De a- 

semenea mai aflăm la Mela (|. 13) o importantă notiță topografică cu privire la acestă 

pescere (specus Corycius). Lângă acestă cavernă, ne spune densul, se mai află și un rîă 

„mare, ce isvoresce din o gură vastă și care, după ce percurge o mică distanţă, se 

scufundă și se perde crăși în pământ. Aprâpe același fenomen ni-l presintă astădi riul 

Topolnița, care curge pe lângă polele dslului, în care sc află pescerea de lângă Cur- 

ceea, Acest riîă intră în pământ la delul numit Prosec, şi ese €răşi la suprafață la gura 

Pescerei despre mănăstirea Topolnița, 

NIC, DENSUŞIANU, 10
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sudului și nordului, se începe de noii. De astă dată luptele se dai cu o 

estremă înverșunare lângă muntele Hem. | 

Ne aflăm în nisce timpuri, cari trec departe de limitele istoriei, și o 

constatare gevgrafică este de lipsă să facem aici. 

Muntele Hem din legendele cele sfinte ale vechimei, nu este muntele 

Hem al timpurilor istorice, sâii catena Balcanilor de la sudul Dunărei-de-jos. 

La Suida și la Stephan Byzantinul, corâna cea puternică de munți a 

Carpaţilor ne apare sub numele de Hem :). Chiar și fântânile geografice, 

de cari s'a folosit în parte Herodot, mai spuneai, că rîul Atlas sei Oltul 

isvoria din virful muntelui Hem 2). 

La acest munte Hem din nordul Dunărei-de-jos se încheiă ultimul act 

din drama cea mare preistorică, a cărei amintire s'a eternisat în o formă 

simbolică în istoria cea sacră a lumei vechi ?). 

Lăsând acum la o parte învelișul .mitic, în care a fost îmbrăcat acest 

important eveniment al timpurilor ante-troiane, noi putem resuma în urmă- 

târele fondul istoric al acestor tradițiuni. 

Întro anticitate preistorică forte depărtată, epocă, care coincide cu înce- 

putul dismembrărei imperiului celui mare pelasg, doi regi puternici, ambii 

fiii lui Saturn, născuți din două mame diferite, după patriă, după naţio- 

nalitate și educaţiune, unul domnind la sud, cu reședința în Egipet, și altul 

la nord, cu centrul de putere în Dacia, se luptă pentru dominațiunea lumei 

vechi. Imperiul lui Typhon era de o imensă vastitate. Puterea sa se în- 

tindea, după cum scrie Apollodor, de la apus până la răsărit, și acest le- 

gendar monarch al preistoriei, voia să domnescă nu numai peste Gmeni dar 

și peste cerii. El aspira la onoră divine întocmai după cum le avuse Uran 

moşul, și Saturn tatăl s&ă. Re&sboiul este lung și de o estremă violență. 

Espediţiunea lui Osiris peste Etiopia, Arabia, și până în părțile cele estreme 

3) Agathyrșii, după cum ne spune Herodot (IV. 38), locuiaă lângă rîul Maris, 

adecă în părţile centrale ale Transilvaniei de astădi. Er după Ştep han Byzantinul 

și Suida, ci locuiaii în părțile intericre ale munţilor Hem. "AydOdwpoo: F9vog 2vBortpw 

că Aiuov. (Stephanus şi Suidas, v. "AyYopoo). 

2) Herodoti, lib. IV. c. 49. — Cf. Tomaschek, Die alten Thraker, |. p. 10. 

3) După Pherecyde, un vechii istoric grecesc (sec. V.), Typhon persecutat de Joe 

s'a retras în munţii Caucas, aici însă aprindându-se munții, el a fost silit să fugă în 

Italia (Fragmenta Histor. Graec. I. 72. Fragmentum 14). — In geografia antică Car- 

pații figureză adese-ori sub numele de Caucas. O probă în acestă privinţă este in- 

scripțiunea din epoca lui Traian: Ad Alvtvm flvmen secus mont(is) Caucasi. (Hroeh- 

ner, La Colonne Trajane. Append. nr. 16. (Cf. Jornandes, De reb. get. c. VII). 
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ale Indiei, apoi întârcerea lui peste platoul iranic și trecerea lui peste Heles- 

pont în Tracia avu de consecință stabilirea unei puternice coalițiuni formate 

din Egipteni, Greci, Arabi, Indieni și alți barbari asiatică pentru înfrângerea 

dominațiunei Pelasgilor de la nord, a Arimilor, şi cucerirea munţilor Ri- 

phaei. Acţiunea cea mare de răsboiii a lui Osiris are în vedere Istrul, &r 

teatrul luptelor principale este pe teritoriul vechii Dacie în apropiere de 

Porţile-de-fer. Cumpăna victoriei alterneză. În primul r&sboiti Typhon este 

învingătorii; el prinde pe Joe sâii pe Osiris și-l închide în pescerea de la 

Coryciu (Curecea). În al doilea r&sboiii, Typhon se radimă și se apără cu 

o estremă energiă pe posiţiunile cele tari de lângă culmile Cernei (Hem). | 

În fine el este învins de puterile aliate ale Egiptenilor, Grecilor, Arabilor 

şi Indienilor, și silit a se retrage spre Italia, ultima țeră, unde-și căută re- 

fugiul triburile pelasge de lângă Marea negră și Marea egeă, când destinele 

sorții încep a-i persecuta. 

Cu înfrângerea lui 'Typhon se stabilesce supremaţia și influența religi6să 

egiptenă la Dunărea-de-jos, în Sciţia și în părțile centrale ale Europei, &r 

legendele osirice formate de teologia egiptenă ne înfățișâză pe eroul învins, 

ca părintele întunerecului, ca tipul și incorporaţiunea tuturor relelor mo- 

rale şi fisice, ca un bălaur-demon, inimic al deilor și al menilor. 

În acestă formă simbolică, s'a stabilit și sa propagat apoteosa lui Osiris 

nu numai în Egipet și în Asia, darși în Europa, şi ast-fel s'a păstrat până 

astădi în legendele române. | 
La acestă espedițiune a lui Osiris în părțile Daciei, se raportă un im- 

portant pasagiii din Argonauticele lui Valeriu Flaccu, care pe basa unor 
fântâni vechi istorice, amintesce de torentele cele mari de popâre, ce 
năvăliai din Egipet, din Arabia și din India, ca s& cucerâscă munții 
Rhipaei 1). 

«Profetul cel sfânt Varus (Abaris?), scrie densul, aduce roiuri de po= 
pore din pădurile cele sfinte ale Hyrcaniei (spre a se lupta în contra 
Argonauţilor). De trei ani el profețesce Scitiei, că vor veni vitezii Argo- 

1) Yalerii Flacei Argonauticon, VI. 114—119: 

Ducit ab Hyrcanis vates sacer agmina lucis 

Varus; eum Scythiae jam tertia viderat aetas 

Magnanimos Mynias Argoaque vela canentem. 

Ilius et dites monitis spondentibus In di 

Et centumgeminae Lageo novalia Thebes, 

Totaque Rhipaeo Panchaia rapta triumpho.
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nauți cu corabia numită Argo (ca să răpescă lâna de aur). Încredinţaţi în 

oraculele sale, naţiunile cele avute ale Indiei și câmpurile cele cultivate 

ale Tebei cu o sută de porți din Egipet şi întrega Arabiă, năvălesc, ca să 

cucerescă munții (cei avuţi de aur) Rhipaei. Ă 

Locul, unde a fost înmormântat Osiris a r&mas celor vechi necunoscut ). 

Acâsta a fost şi dorința reginei Isis, care luase disposiţiuni, ca în fie-care 

oraş să se înmormânteze câte un simulacru de ceră al decedatului săii soţ. 

Din care causă, scrie Diodor Sicul, fie-care preot egiptean susținea, că la 

reşedinţa sa se află înmormântat corpul lui Osiris ?). 

"Pe teritoriul Terei-românesci esistă însă «d6ue monumente primitive, drept 

mărturii ale acestor evenimente, d6ue movile mari, fârte vechi,ce pârtă 

numele lui Ostrea sii Osiris. Una din aceste movile se află pe teritoriul 

judeţului Teleorman, lângă comuna Slobodia-Mândra 3), €r alta în judeţul 

Dolj, la comuna Comosceni 4). 

După tradițiuni, aceste tumule archaice ale țărilor nâstre, ni se presintă 

numai ca simple movile comemorative. 

Osiris, ne spune Diodor Sicul, după ce cutreieră India până în ţinuturile 

cele nelocuite de 6meni, lăsă acolo mai multe semne monumentale în 

memoria acestei mari espedițiuni 5). 

Probabil, că o parte din aceste monumente despre «sosirea» lui Osiris 

în India, aă fost numai simple movile comemorative, după cum făcuse și 

regele Darie al Perşilor, care ajungând la riul Artiscus din ţinutul Odrysilor 

în Tracia, puse pe ostașii sti să ridice acolo mai multe movile de petrii, €), 

drept semne posterităţii, că vastul imperii al Perşilor se întinsese și în 

Europa. 

1) Diodori Siculi 1. c. 21. 

2) Esistă la poporul român încă unele tradiţiuni cu privire la mortea şi mormcntul 

acestui distins eroă. Ostrea-Novac, ne spune o legendă din comuna Şopârlita, a fost în- 

mormentat de viă într'un munte, & după alte legende din comunele Bursucani, jud. 

Covurlui, și Topal, jud. Constanţa, Novac și Iorgovan eraă mari meșteri în aruncarea cu 

arcul, şi ei s'aii înmormântat de vii, când în locul armelor eroice ai eşit armele cele în- 

şelătâre cu foc, dicând, că se duc <acu sub pământ». Tradiţiune în fond identică cu le- 

genda antică despre descinderea lui Hercule și Dionysus (Osiris) în infern (Plato, 

Axiochus). 

3) Vedi pag. 131. 

4) Raportul învăţ. Stănculescu din comuna Comosceni, jud. Dolj. 

5) Diodori Siculi lib. c 19: Ilphhă 8 Za oqpeia ris Euozob Ragobsta€ ănohehontvuL 

ma Zastvny Thy UGO. 

6) Herodoti lib. 1V. c. 92.   
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Insă nu numai în țările Daciei, dar şi dincolo de Dunăre ai esistat ast-fel 

de monumente comemorative ale espedițiunei lui Osiris. 

In partea de sud-vest a orașului Filipopole se mai află și astădi un sat, 

ce pârtă numele de <Ostra Mogila», adecă Movila lui Ostrea sc Osiris. 
O altă movilă cu numele acestui legendar monarch se afla la Pârta cea 

vechiă a muntelui Hem. De la Filipopole spre Dunăre drumul cel mai scurt 
și mai practicabil era în anticitate prin pasul dintre Karlovo și Trojan 1), și 
acestă strimtâre a catenei balcanice mai pârtă și astădi numirea de <Os- 
tra Mogila» ), o reminiscență importantă despre trecerea pe la acest punct 
a marelui cuceritoriit egiptean, care venia asupra Nordului cu colânele sale 
infinite de africani și asiatici 3), 

Un promontoriă de la strimtorile Bosforului de pe teritoriul Bithyniei aii 
purtat în anticitate numele de "Oîbppovs dxpa 4, probabil, că pe acestă 
înălțime a fost ridicată o movilă, ori o columnă, în memoria sosirei lui O- 

siris la cel mai important punct al lumei vechi, unde drumurile apusului 

şi resăritului se întâlniaii cu ale nordului și ale sudului. 

Tot asemenea și regele Darie al Perşilor, după cum ne relateză He- 
rodot, sosind la Bosfor se duse cu corabia la insulele numite Cyaneae, 

de unde privi frumseţa cea admirabilă a Mărei negre, apo! întorcându-se 

înapoi la podul, ce-l construise architectul Mandrocle, ridică pe țărmurii 

Bosforului dâuă columne de petră albă cu numele tuturor popsrelor, pe 
cari le ducea la răsboiii în contra Sciţilor 5), . 

Movilele de pe teritoriul "Țărei-românesci și din peninsula balcanică, cari 
mai portă și astădi numele de Ostrea, ni se presintă ast-fel ca nisce mo- 

numente primitive, însă solemne, destinate de a perpetua memoria espe- 

diţiunii şi a gloriei acestui făimos monarch. 

Ele corespund pe deplin la itinerariul acestui celebru cuceritorii al lume 

vechi, care din Asia a trecut peste Helespont în Tracia şi a înaintat către 

isvârele Istrului, cari atunci erait considerate la cataracte. 

?) direcek, Die Heerstrasse von Belgrad nach Constantinopel, p. 156—157.-— Kanitz, 
Donau-Bulgarien, II. 97. 

*) Kanitz, Donau-Bulgarien. II. 171. 

3) La capătul de nord al acestui “pas se afla în epoca romană oraşul numit Sostra 

(Tab. Peut.). O simplă variantă oficială a formei poporale Ostrea, Osiris fiind identic cu 

Sesostris, 

1) Dionysii Byzantii Anaplus Bospori, in Fragm. Hist, graec. V. p. 188. 

5) Herodoti lib. IV. c. 85—87.
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VIII. BRASDA CEA URIAŞĂ DE PLUG A LUI NOVAC (OSIRIS) 

UN MONUMENT COMEMORATIV PENTRU INTRODUCEREA AGRICULTUREI. 

Mai esistă în țările Daciei un important monument preistoric, a cărui o- 

rigine, după tradiţiunile poporale, este strîns legată de faptele, pe cari an- 

ticitatea le atribuia lui Osiris. 

Anume de a lungul 'Țărei-românesci și peste partea de jos a Moldovei, 

se mai cunosc și astădi urmele unui şanţ adânc și de o lungime estraor- 

dinară, care taiă în dâu& șesul dintre Carpaţi și Dunăre. 

Acest șanț urieș apare în județul Mehedinţi, lângă cotitura cea mare a 

Dunărei, trece peste judeţele Dolj, Romanați, Olt și Argeş, de unde, după 

cum ne spun tradițiunile poporale, se prelungesce pe lângă Târgoviște, 

Ploiesci și Buzăit până la Măxineni. Acest şanţ apare de noii în partea de 

apus a Galaţilor, lângă cătunul Traian, unde ia numele de «Troian», apoi 

apucând direcţiunea spre nord-ost trece peste Prut, se prelungesce peste 

Besarabia în dâue linii paralele, €r din Besarabia se întinde mai departe 

către Rusia meridională 1). 

1) După relatările ce le avem, urmele acestei «Brasde» se mai cunosc în următorele 

localităţi: In județul Mehedinţi pe teritoriul comunelor Hinova, Broscari, Poroiniţa, 

Oreviţa, Padina mare și mică, Corlăţel, Dobra, Gvardiniţa, Bălăcița, Clenov și Terpediţa, 

unde se spune, că se află şi masa şi scaunul de pământ allui Novac. In judeţul Dolj: 

la comuna Bresta, în suburbea Craiovei numită Belivaca (Laurianu, Magazinu, II. 102), 

şi la satele Gârlescă (c. Ghercesci). In judeţul Romanați: la Popânzelesci, Viișora, 

Dobrun, Pârscoveni, Şopârliţa, Osica-de-sus, Vlăduleni, Brâncoveni şi Greci. In jud. Olt: 

pe la comunele Coteana, Bărcănesci, Mosceni, Tâmpeni și Ursdia. In judeţul Argeș: 

la comunele Urluieni, Bârlog şi Negrași. In județul Dâmbovita: pe teritoriul comu- 

nelor Brosceni, Morteni și Puntea-de-Greci. De la Puntea-de-Greci acest şanţ nu se mai 

pâte urmări cu siguranță sub numele de «Brasdă», Pe «Charta Daciei Romane» a d-lui 

Tocilescu însă continuitatea acestei brasde este notată «ca explorată» și pe la co- 

munele Finta şi Mănesci (jud. Dâmboviţa), cum şi spre apus şi spre răsărit de Ploiesci. 

In partea de apus a Galaţilor acest șanț începe lângă satul numit «Traian» de unde a- 

pucând direcţiunea spre N. apoi spre NO. trece pe la Fântânele, prin Odaia lui Ma- 

nolachi și se prelungesce până în partea de medă-di a satului Tulucesci. În Besara- 

bia ni se presintă dâuă șanțuri scă troiane vechi de pământ cu direcțiunea de la a- 

pus spre răsărit. Unul din aceste șanțuri scă troianul de jos, începe lângă Prut 

la Vadul-lui-Isac, de unde urmându-și cursul spre răsărit trece rîul Cahul pe la nord 

de Vulcănesci, er rîul Ialpug pe la Tabac (spre nord de Bolgrad) și de aci prelungin- 
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Tradiţiunile poporale române numesc acest șanț <Brasda lui Novac» 
și spun despre ea următorele: 

  

149. — Brasda lui Ostrea-Novac (Osiris), de pe teritoriul comunci $o- 
perlița (jud. Romanați, România) vădută din partea de la nord spre sud. Figura 
din drepta având posițiune pe șanțul, €r cea din stânga pe înălțimea Brasdei. In fund 

câmp de arături și grădini ale satului. După o fotografiă din a. 1899, 

«Acestă brasdă este trasă peste mijlocul pămentului. Ea vine tocmai 

du-se pe la satul Catlabug, trece pe la satul Troianul-vechiă de lângă lacul Chitai, taiă te- 
ritoriul comunei Spascaia şi se întinde până la lacul Cunduc spre sud de comuna Bo- 
rizsovka. La Troianul vechiă din plasa Ismail se cunâsce, că pământul este aruncat spre 

medă- di. Un ai doilea șanț, numit şi troianul de sus, începe în partea de 
nord-ost a tergului Leova, și urmându-și cursul pe teritoriul comunelor Sărăcina, Ialpu- 
zel, Blagodati-Grădiesci şi Baimaclia trece peste rîul Botna pe din sus de Sălcuţa, apoi 
prelungindu-se pe la nord de Căușiani și pe teritoriul comunei Ursdia,i se perde urma 
lângă satul Chircăiesci spre sud de Bender, în apropiere de Nistru. Acestă liniă din 
urmă ne apare la Cantemir ca o prelungire a șanțului, care vine din Țera-românescă și 
se întinde până la Don. Intru adevăr, acest troian din partea de sus a Besarabici, se pare, 

că a format o-dată una şi aceeași liniă cu troianul de lângă Galaţi, fiind-că de la târgu- 
șorul Leova (de a lungul Prutului în jos) până la Vadul-lui-Isac din fostul judeţ Cahul, 
se văd de asemenea rămășițele de urme ale unui val (Arbore, Basarabia, p. 379). Este 

de notat, că în apropiere nemijlocită de acestă brasdă, ce se întinde de la Mehedinţi 

către Nistru, ni se presintă două localități cu numele de sUrsâia», una în județul Olt 

şi alta în Besarabia. La preoții egipteni, după cum ne spune Helanic, Osiris mai avea 

şi numele “orgie (Frag. 154).



152 MONUMENTELE PREISTORICE ALE DACIEI. 

de unde apune, sârele și se stirșesce la răsăritul srelui 1). Acâstă 

brasdă e trasă de Novac, împăratul Jidovilor, care a eșit la arat cu 

un plug mare, forte mare, pe care la târât cu mânile sale, ori avend 

înjugați doi bivoli negri, oră doi boi mari negri, s6ii doi bivoli albi 

urieși, ori doi boi prii (cu o vargă albă naturală peste mijloc); că acâstă 

brasdă este trasă chiar prin albia rîului Olt, şi că apa acestui ri face 

și acum tălazuri în locul unde se împedecă de acest val de pământ; că 

brasda acesta mare este făcută ca probă pentru arat și mijloc de 
pu A 

hrană; — că e trasă pentru pomenslă, s6ă ca să rămână de pome- 

> 

nire până va fi lumea și pământul; că Românii at învățat plugăria 
; 

3 3 

de când Novac a tras brasda acesta mare; și că pământul acestei 

2 pi 4 

brasde este aruncat spre me&dă-di, în semn că spre medă-di st ne în- 
E) 3 3 ? 

chinăm> 2). 

1) Annalile Societatei Academice. Tom. X. 2. p. 187, Pământul scos din acest șanț, fiind 

aruncat în partea despre medă-di, dă acestei linii săpate forma unei brasde Jate trase 

de la apus spre răsărit. — Tot asemenca și la Romani, după un vechii rit agrar, linia 

de demarcare numită decumanus limes se trăgea de la apus spre răsărit. Nam decu- 

manum limitem traxerunt, sicut Hyginus describit, ab occidente in orien- 

tem (Lachmanni Gromatici veteres, pag. 108). 

2) Aceste tradițiuni poporale având o deosebită importanţă în ce privesce o- 

riginca şi destinaţiunea primitivă a acestei brasde, noi le publicăm aică în extens, după 

cum ni s'aă comunicat de către învățătorii sătesci. Ast-fel ni se relateză din comuna 

Măldar, județul Olt: «Novac a tras acestă brasdă pe lângă comuna Urluieni din 

jud. Argeș şi pe la comuna Tâmpeni din jud. Olt. Acestă brasdă a tras'o Novac cu un 

plug, pe care Pa târât cu mânile sale. Novac şi Iorgovan ai fost tovarăși. Novac, se 

dice, că a fost împăratul Jidovilor, (uriașilor), 6menilor mari» (Inv. Pr. C. Pâr- 

vulescu). — Din comuna Vișina, județul Vlașca: «La comuna Brosceni din judeţul 

Dâmboviţa, în delul rîului Nâjlov, se văd urmele unei brasde mari de plug, lungi și late. 

Bătrânii satului spun despre acestă brasdă: A eșit Novac la arătură, cu un plug mare 

fârte mare, tras de 12 boi cu cârne mari, cu picidre înalte şi cu putere de urieș . . . 

A arat în lung și lat, în cruciș și curmediş. El avea o fată fârte frumâsă cu numele 

Sorina» (Inv. G. Vasilescu). — Din comuna Vârtop, judeţul Dolj: «Brasda Tro- 

ianului, trasă de Novac, ajutat de un nepot de soră şi un nepot de frate. Acestă 

brasdă e trasă pe mijlocul pământului de la apus la răsărit. Şanţul făcut de acest plug 

e ca probă pentruarat, mijlocde hrană, €r brasda aruncată la drepta, în- 

semnă, că la drepta să re închinăm» (Inv. Paul Popescu). — Din comuna Slobo zia- 

Mândra județul Teleorman: «Se află brasda lui Novac. Bătrânii spun, că acestă 

brasdă a tras'o un vitez, anume Novac, cu plugul tras de doi bivoli pentru pom eneală, 

Despre Novac se mai povestesce, că s'a luptat cu un şerpe gros ca butea de 100 ve- 

dre, până când Pa r&sbit> (Inv. M. Mihăilescu). — Din comuna Odobesci, județul
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Lărgimea şi profundimea acestei brasde sit șanț, varieză astădi după 

diferitele localităţi, pe unde se mai cunosc urmele sale. 
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150. -— Profilul Brasdcei 151. — Profilul Troianului, sei Brasdei lui No- 

lui Novac de la punc- 

tul unde se încruciseză cu , . 
drumul roman, ce merge nord de oraşul Galaţi, După Archacol.-epigr. 

pe țermurii Oltului către Mitth. IX Jahrg. p. 216. 
Turnul-roșu (s. Vlădu- 
leni, județul Romanați), 
După Archaeol.-epigr. 
Mitth. IX Jahrg. p. 212. 

vac, de pe teritoriul comunei Tulucesci, la 

In unele locuri, după cum ne spun raportele învăţătorilor sătesci, ea era 

Dâmboviţa: <Se povestesce, că ar fi fost o brasdă trasă de Novac cu un plug cu 

2 boi, de la răsărit spre apus, ca să remâie pentru pomenire câtvafi 

lumea şi pământul» (Inv. M. Al, Mândricel). — Din comuna Galiciuica, ju- 

dețul Dolj: «Românii, se dice, că ai învăţat plugăria de când a tras Novac brasda 

cea mare». Intr'un descântec din județul Dolj publicat în revista «Tinerimea română» 

Vol. II. p. 218: 

Se sculă un om mare negru., (Prinse) Doi boi mari negri, 

Făcu un plug mare negru, , Trase o brasdă mare ne€gră.. 

Apis şi Mnevis, cei doi tauri consecrați lui Osiris și cari după tradițiunile egip- 

tene Laă ajutat la aratul pământului, încă eraă de coldre negră (Herodot, III. 29, —: 

Piutarch, Is. c. 34). — Din comuna Clenov jud. Mehedinţi: «Acest uriaș (Novac) 

Sa apucat să tragă o brasdă prin buricul pământului. A înjugat doi bivoli la plug, o fată 

i-a mânat, er el ținea cârnele plugului. A început să tragă brasda de la apus la r&- 

sărit. Pe când s6rele era la prând el ajunsese cu plugul aprâpede Târpeziţa, a- 

colo a oprit să mănânce, locul acesta se numesce până adi «mesele» (gr. ronet, 

masă). Acolo a pus Novac lăutari s€-i cânte în delul lui Cinghir (așa se numia lăuta- 

riul) și care del este spre răsărit de Târpeziţa». Er Diodor Sicul (1. 18) scrie: «0-. 

siris era iubitor de petreceri, lui i plăcea musica și horele. Astfel, ela dus cu 

sine în espediţiune o cetă de musicanți, între carise afaii și 9fete maestre în arta 

de cântat». — In colecţiunea lui Odobescu (Dosare archeologice, jud. Olt. p. 487), 

încă aflăm următârea tradițiune : «Şanţul, brasda lui Novac, este făcut cu doi boi pe 

vremile când cu Jidovii». — Er A. Treb. Laurianu scrie cu privire la acestă brasdă 

legendară : «Unul (dintre ţărani) 'mi răspunse: Ler împărat, cândatrecut de 

la apus către răsărita trascu plugul acestă brasdă; alţii dic, căo 

ar fi tras cu sulița, şi ca să întinde către răsărit până la Ierusalim» (Magazinu is- 

toriku, II, p. 102). Despre acest <Ler împărat» ni se comunică următorea importantă 

tradițiune din comuna Avrămesci, jud. Tutova: «Lerui Dâmne» era un mare îm-
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pe la anul 1871 largă de 1:/, stinjini, €r înălțimea pământului scos afară 

din șanț aprâpe de 1 stinjin 1). 

Pe teritoriul comunei Şop&rliţa din județul Romanați, unde noi am esa- 

minat în persână la a. 1899 și forma și dimensiunile acestei brasde, fundul 

șanțului are o lărgime de 4.25 m., adâncimea sa este de 60 cm., €r înălțimea 

pământului scos afară din șanț de 48 cm. Puțin mai departe spre r&sărit, 

la cătunul Vlăduleni de lângă comuna Greci, acestă brasdă a fost măsurată 

în a. 1885 de archeologul german Schuhhardt. Aici adâncimea șanțului 

era de un metru, âr înălțimea pămentului aruncat pe suprafaţă de 80 cm. ?). 

Principele Dimitrie Cantemir, Domnul Moldovei, sedus mai mult prin 

numirea de «Troian», ce o pârtă tote șanțurile şi valurile vechi ale Mol- 

dovei, numesce acâstă brasdă «fossa Trajani imperatoris». Acest șanț, 

dice densul, după cum m'am convins însu-mi cu ochii mici, se începe în 

Țera-ungurescă la Petrovaradin în formă de d6uă valuri, apoi descinde și 

trece în "Țera-românescă pe la Porţile-de-fer și de aci se prelungesce sub 

formă de un singur val peste tâtă Tera-românescă, trece peste Siret la 

satul numit Traian și peste Botna la satul numit Căușiani (Besarabia), apoi 

percurge întrga Tartaria și înceteză la riul Tanais (Don), în fine, că în 

timpul săi (pe la anul 1716), acest şanţ era adânc de 12 coți, de unde 

dice dânsul, putem presupune, că spaţiul acestui şanţ, când sa construit, 

va fi fost încă o-dată pe atât de lat şi adânc ?). 

Spre a ne pute însă da sâmă de vechimea cât și de caracterul ori- 

părat de la Răsărit, care trecuse multe ţări și mări până aici cu oşti nenumărate de 

multe, dar rele și ncascultătâre, așa că pe unde aă trecut n'aăi lăsat de cât isvore de 

lacrimi, atâta erai de răi cu Românii, dar și Dumnedeiă le-a luat minţile de ai fu- 

gitpe unde aii putut, până când s'aii strîns unul câte unul, tocmai hăt departe 

la ţe:a lui Relian» (Inv. C. Solomon). La Greci, în misterii şi în riturile religiose, O- 

siris figura sub numele de Dionysos (Herodot, II. 144). Er la Romani, acest Dio- 

nysos avea numele de Liber pater (Solem et Liberum patrem ejusdem numinis ha- 

bendum; Dionysus qui est Liber pater. Macrob. Saturn. |. 18). Ast-fel că «Ler împE- 

ratul», cunoscut la Romani sub numele de «Liber pater», era unaşi acecași figură 

legendară cu Osiris al Egiptenilor. 

1) Annalele Societatei academice, Tom. X. Sect. II p. 336. — După Laurianu (Ma- 

gazinu, ll. 102) acest şanţ avea în unele părți ale Olteniei o lățime de 8 paşi. — În ju- 

deţul Olt, <în multe locuri brasda lui Novac are o lărgime de peste 2 metri și o înăl- 

țime de 1.50 m.» (Alesandrescu și Sfinţescu, Dict. geogr. jud. Olt, p. 157). 

:) Schuchhardt, Wâlle und Chausseen im sidlichen und &stlichen Dacien, in Archaeol.- 

epigr. Mitth. Jahrg. 1X p. 212, 

3) Cantemirii Descriptio Moldaviae, p. 23: Fossa Trajani imperatoris...»
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ginal al acestei brasde, o deosebită importanță ne presintă tradiţiunile po- 
porale române. După aceste reminiscențe istorice păstrate în ţările vechii 
Dacie, acest șanț represintă în dimensiunile sale, «o brasdă uriașă de plug, 
trasă de un mare împărat al jidovilor (vechilor Egipteni) ca probă pen- 
tru arat şi mijloc de hrană, și ca să fie de pomenire până va fi 
lumea și pămentul». 

Originea acestei brasde se reduce ast-fel la timpurile primitive ale civilisa- 
ţiunei omenesci, când pentru prima Gră, pe şesurile cele întinse, ocupate de 
triburile pastorale, se introduse agricultura în o formă oficială şi solemnă, cu 

tote că începuturile activității agricole la poporul pelasg eraă mult mai vechi. 
In fond acestă tradițiune poporală este în deplin acord cu relatările ve- 

chilor scriitor despre vi€ța și faptele lui Osiris, care dorind s& faciliteze 
modul de subsistență al genului omenesc, a cutrierat Asia și Europa în- 
soțit de o armată puternică, învățând peste tot locul pe Smeni să cultive 
grâul, orzul și s& planteze viţa de viă. 

Lui Osiris i se atribuia în anticitate aflarea celei de ântâiii forme de 
plug. Despre el se spunea, că a tras cele de ântâiit brasde, și că ela fost 
cel de ântâiă, care a aruncat sămînța cerealelor în sînul încă virgin al pă- 

mentului 1). | 
Despre șanțul sâi brasda lui Osiris ne fac amintire chiar şi vechile pa- 

pire depuse în sînul mumielor egiptene. 

Osiris, ne spun aceste manuscrise hieroglife, este acela, care <a deschis 

şanțul din regiunea nordului și din regiunea sudului» 2), cuvinte, sub 

cari în teologia egipteană se înțelegeaii teritoriele cele vaste din părțile de 

nord și de sud ale Mediteranei. 

Haec, ut ipse ghrozras testis sum, duplici aggere a Petrivaradino in Hungaria in- 

cipit, ad montes Damarkapu, ferream portam, descendit, inde simplici vallo per to- 

tam Valachiam et Moldaviam transit, Hierasum ad pagum Trajan dictum, Bot- 

nam ad oppidum Causzen secat, transactaque tota Tartaria ad Tanaim flumen 

desinit. Ipsa ultra 12 cubitos hodie adhuc profunda est. 

1 Tibulli Eleg, lib. 1. 7 v. 29. | 

Primus aratra manu solerti fecit Osiris, 

Et teneram ferro sollicitavit humum. 

Primus inexpertae commisit semina terrae ... 

*) Piervet, Le livre des morts des anciens Egyptiens. Ch. CXLII: Osiris, ouvrant 

la tranchee de la double terre... Osiris, residant dans les grains... O- 

Siris dans la region du Sud... Osiris dans la region du Nord .., Osiris en 

sa demcure de la terre du midi. Osiris en sa demeure de la terre du nord.
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Din punct de vedere istoric, faptul este positiv, că acestă construcțiune 

uriașă de pământ a esistat pe teritoriul Daciei și la nordul Mărei negre 

încă cu mult mai înainte de ce dominaţiunea romană se ar fi întins în a- 

ceste părți. 

Unul din drumurile principale romane, care lega centrul Daciei de Mesia 

de jos, anume linia Celeiă-Turnul-roșu-Apul, trece pe la cătunul Vlădu- 

leni din județul Romanați de-a curmezișul peste corpul acestei brasde. 

Acest important drum militar construit incontestabil încă în timpul împ&- 

ratului “Traian ne apare ast-fel posterior brasdei, pe care o calcă 1). 

O tradițiune ante-romană despre brasda lui Osiris din nordul Mărei ne- 

gre o aflăm în vechia literatură grecescă. 

Incă în timpurile lui Herodot esista în peninsula Crimeei un șanț vechii, 

lung şi lat, care se întindea de la munții Taurică până la lacul Meotic ?). 

La acest șanț preistoric al Crimeii se reduce tradițiunea poporală, pe care 

ne-o comunică Stephan Byzantinul (sec. VI. d. Chr.), anume, că Osiris 

a prins în jug, unul sii doi boi, șia arat pământul acesteipe- 

ninsule 3). 

In fine, de brasda vechiă a Sciţiei, mai fac amintire și oraculele sibiline. 

In Sibila cea vechiă sei erythreică, scrisă de un evreii din Egipet 

pe la a. 160 a. Chr., noi aflăm următorele versuri: 

«Şi se vor arăta crăşi Gmenilor semne forte mari și înfiorătâre, fiind-că 

adâncul rii Tanais (Don) va părăsi lacul Meotic și în albia sa cea a- 

dâncă se va vede urma brasdei fructifere» 4). 

Aici Sibila egiptenă amintesce sub forma de profețiă o credință vechiă 

1) Annalile Societatei academice. Tom. X. 2. 185. 187. 

:) Herodoti lib. IV. c. 3.—Herodot (IV. c. 12), mai amintesce tot-o-dată de nisce 

valuri vechi din Sciţia numite ale «Cimeriilor»: Bai văv for îvrg Emo Rip 

pir Tipe. — Er întrun document de la a. 1505 cetim: lacessitur (Polonia) continue a 

sex atrocissimis hostibus ,.. uno Caffe propinquo ad latus Borysthenis trans fossam 

residente (Densuşianu, Documente priv. la ist. Românilor. Vol. II. 2, 536). 

2) Stephanus Byz. v. Tuvgtx4. — Eustathii Commentarii in Dionysii periegesin, 306: 
a Oţ 03 Topor mb E%voc mă mod eubpoo mob (ibob, pact, wahobyrat, dă mă îuzi săy "Dotptv 

tebăzvea Body ăpâsu iv (Măllerus, Geographi graeci minores, Il. p. 271) 

4) Friedlieb, Oracula Sibyllina, lib. III, v. 337-—340: 

S-npurarra dtocerut abăs, îv ăvâpuzotet pătat 

De
ci

 

a
 

Kai ăp Merv Mpowmy Tăvaie Budviivns 

Acte, xaddi fbov Budby uShanos Toner, Dhxbe 

Kougiovâpob . «e
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poporală, că o brasdă miraculâsă trecea prin albia cea adâncă a riului 

Tanais, tradiţiune, ce ne presintă aceeași formă analogă cu legenda ro- 

mână, că acestă brasdă gigantică. a lumci vechi trece chiar prin albia rîului 

Olt, care face şi astădi unde mari în locul unde se isbesce de acest val 

de pământ. 

Când Principele Cantemir ne spune ast-fel în Descrierea Moldovei, că 

șanțul cel vechii şi lung, care percurge "Ţera-românescă, Moldova și Be- 

sarabia, se întindea până la riul Tanais, dânsul ne comunică esact o tra- 

diţiune poporală, ce esista în timpurile sale. 

Domnia lui Osiris şi a primilor s&i succesori peste regiunile de nord ale 

Dunărei şi Mărei-negre, ni se presintă, atât după vechile monumente ale 

teologiei egiptene, cât și după urmele religiunei osirice din aceste părți, ca 

un fapt positiv istoric. Nu era numai o simplă ficţiune a preoților egipteni. 

Cultul lui Osiris ne apare estins peste o mare parte a Europei orien- 

tale și centrale încă în nisce timpuri ante-istorice fârte depărtate. 

Sciţii, după cum ne spune Herodot, adoraii pe Apollo, sâii pe deul 

s6relui, sub numele de Oetosyros 1). Atât după nume, cât și după carac- 

terele sale divine, acest Oetosyr-os nu era altul de cât Osiris, «domnul lu- 

minei», Osiris, «cel cu corână albă pe cap, care regula circuitul sârelui», 

«Osiris, deul s6relui». 

De asemenea, ni se presintă urme archaice și adânci ale religiunei osi- 

rice și în ţinuturile Germaniei vechi. 

Tacit, marele maestru al istoriei romane, descriind moravurile semințiilor 

germane, ne relateză următoriul fapt important: 

«O parte din Svevi (sc din Germanii, cari locuiaii între Elba și Vis- 

tula), scrie dânsul, mai sacrifică şi astădi deiţei Isis. Insă, cari sunt eveni- 

mentele și care este originea acestui cult străin, eit nu am putut afla, de 

cât numai atât, că statua acestei deițe este figurată în forma unei corăbisre, 

ccea ce ne arată, că acestă religiune a fost adusă de peste mare» ?). 

Tacit ne spune numai atât. In tot casul însă dânsul ar fi putut sE mai 

adauge, că acolo unde esistă urme evidente de adoraţiunea deiţei Isis, a 

trebuit să esiste și un cult al lui Osiris, aceste două divinități fiind nedes- 

părțite una de alta. 

5) Herodoti lib. IV c. 59. 

:) Taciti Germania, c. 9: pars Suevorum et Isidi sacrificat. Unde causa et origo 

peregrino sacro, parum comperi: nisi quod signum ipsum, in modum liburnae figuratum, 

docet advectam religionem.
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Intru adevăr, cercetările labori6se și adânci, ce le-a făcut în seculul nos- 

tru renumitul filolog și scriitorii german lacob Grimm asupra divinităților 

şi credințelor germane ante-creștine, ai constatat, că într'o vechime forte 

obscură popârele germane adorai o divinitate a sârelui, sâi a luminei, 

sub numele de Ostarâ sâii Ostar, cuvânt, care în ce privesce originea 

sa, numai german nu este. | 

Sărbătârea principală a acestei divinități Germanii o celebraă primăvara, 

şi ea ajunsese atât de populară la tâte semințiile germane, în cât părinții 

Bisericei creștine catolice, pe lângă tot.zelul lor apostolic, nu putură să 

suprime din lista sărbătorilor germane numele păgânescului Ostarâ scii 

Ostar 1). 

Pascile creştine, cari cad în luna lui Aprile sei la finele lui Marte, Ger- 

manii le mai numesc și astădi Oster și Ostern. Și este de notat, că tot 

pe la începutul primăverei se celebrai în anticitate sărbătorile cele mari 

ale lui Osiris, căsătoria sa cu Isis, şi aflarea corpului acestui rege divinisat 

al lumei vechi, <Domn al Domnilor», «dei al sârelui». 

In Grecia, cultul lui Osiris de asemenea ne apare ca o moscenire r&- 

masă acolo din timpuri fârte obscure. 

Afară de Apollo, deul pelasg al luminei, și afară de Uran, de Saturn și 

de Gaea, una din figurile cele mari ale religiunei grecesci ante-olimpice a 

fost Dionysos, și acest Dionysos al Grecilor, după cum recundsce însu-și 

Herodot, era una și aceeași divinitate cu Osiris 2). 

In insula Creta religiunea dominantă în timpurile anteridre istoriei era 

a lui Ze5s dorepioc, care representa pe Domnul ceriului cu sârele şi ste- 

lele, €r simbolul acestei divinități cretene era un taur ?), întogma precum la 

Egipteni Apis era consecrat iui Osiris și venerat ca imaginea divinității 

s6relui. Originea acestei religiuni cretene, ce era caracterisată prin numele 

cel sacru de Zebg dotegios, se reducea ast-fel la cultul lui Osiris, personi- 

ficațiunea luminei după doctrinele egiptene. 

1) Grimm; Deutsche Mythologie, 267: das heilige fest der Christen, dessen tag gewâhn 

lich in den april oder den schluss des merz fâllt, trăgt in den friihsten ahd, sprach- 

denkmâălern den namen 6starâ. Dieses Ostarâ, muss gleich dem ags. Eâstre ein 

hoheres wesen des heidenthums bezeichnet haben, dessen dienst so feste 

wurzel geschlagen hatte, dass die bekehrer den namen duldeten .... Ostara ... mag 

also gottheit des strahlenden morgens, des aufsteigenden lichts 

gewesen sein. 

2) Herodoti lib. II. c. 144. 

3) Preller, Griech. Myth. Il (1854) p. 80.
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In Dacia memoria espedițiunii şi a faptelor lui Osiris s'att păstrat în 

tradiţiuni şi legende. Insă un cult particular la populațiunea pelasgă a Da- 

ciei, Osiris, regele Egiptenilor, n'a avut. In reminiscenţele istorice ale aces- 

tor țări el nu are nici rolul lui Oetosyros din nordul! Mărei negre, nici al 

lui Ostarâ sei Ostar din religiunea ante-creștină a Germanilor. El este 

numai un simplu «împărat al Jidovilor» (s6ii Egipto-semiţilor), un eroi străin, 

venit din țările meridionale, fără atribuțiuni divine şi fără adoraţiune 1). 

Unul din evenimentele cele mai glori6se ale epocei preistorice a fost in- 

troducerea agriculturei. 

La acest mare eveniment în vița omenimei, după cum ne spun tradi- 

țiunile poporale române, se rapârtă brasda cea lată, și de o lungime es- 

tra-ordinară, ale cărei urme se mai cunosc și astădi pe șesurile României, 

ale Rusiei meridionale și ale Ungariei, o brasdă, care după caracterul, ce 

i se atribue, a fost trasă de Ostrea-Novac ca probă pentru arat, ca mijloc 

de hrană și ca să fie de pomenire pentru tâte generaţiunile viitre 2). 

1) Novac sti Ostrea-Novac, împăratul Jidovilor, care după legende s'a luptat 

cu bălaurul şi a tras brasda cea mare, este o personalitate preistorică, cu totul distinctă 
de «Novac cel bătrân» seă «moș Novac» celebrat așa de mult în cântecele 

nostre eroice şi care era de origine din «Lătâni de cei bătrâni» (Corcea, Ba- 

lade poporale, p. 81. 90). Despre «bătrânul Novac», vom vorbi în capitulele relative la 

primul imperiu pelasg. In unele părți ale României, cu deosebire în Oltenia, cuvântul 

Novac mai are şi înțelesul de «uriaş», seă avit6z din timpurile străvechi». 

In limbile slavice însă «novac» însemneză tin&r (Cf. Hasdei, Marele Dicţionar, 

“UI, 2262). Insă originea cuvântului nu este slavă, In limba modernă italiană «no vel» 

sei «nouvel!> însemneză de asemenea «tinăr» sâă snăscut de curând» (Banfi, 

Vocabolario Milanese-ltaliano, v. novell, giovine. — Peri, Vocabolario Cremonese, 

vnouvell, recentemente nato). In legendele vechi grecesci Saturn mai avea și c- 

pitetul de vecraros, cel mai tînăr (Apollodori lib. [. 1. 8.--Hesiodi Thcog. 

v. 132). Tot asemenea ca vewrazo: eraă consideraţi la Greci Hercule, Dionysos 

(Osiris) și Pan (Herodot, 11. 145). Epitetul grecesc de vewraroc se pare ast-fel a fi 

numai o traducțiune a unei forme archaice poporale de novac. În onomastica romană 

numele de Novac ne apare în o formă literară de Novatus (Svetonii Augustus c.51). 

De asemenea și în inscripțiuni (C. 1. L. III. nr. 569. 2431. — Ibid. [E. nr. 134. 777). 

Constatăm tot-o-dată aici, că Novac din legendele române nu are de a face absolut ni- 

mic cu Noe, Deucalionul jidovesc, cu tâte că tradițiunea ebraică a împrumutat pentru 

Noe al să unele atribute din legenda lui Osiris, cum este plântarea viței de viă. 

?) In Ungaria ni se presintă de asemenea numerâse urme de valuri și de şanturi 

vechi, a căror origine până astădi a rămas necunoscută. O parte din aceste construcţiuni 

de pământ ne apar în documentele Ungariei sub numele de «Brasdă». Ast-fel întrun 

document de la a. 1086 se amintesce de un monumentum iongum.. ...qui
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Insă, esaminând condiţiunile primitive ale societăţii omenesc din aceste 

timpuri, brasda, ce se atribue lui Ostrea-Novac sâi lui Osiris, se pare că 

mai avea tot-o-dată și o destinațiune socială-economică. 

(quod) vulgo dicitur Buheubrazda (Cod. dipl. Arpadianus cont. [. p. 32), In acelaşi 

document de la a. 1086 acestă «Brasdă a lui Buheuw», care trecea pe la marginile 

comitatelor Iaurin, Vesprim, şi Castrul-de-fer, ne mai apare și sub numele latin de 

asulcus». (Cf. Ibid, XII. pag. 552, a. 1294: a possessione Barazda vocata, que 

videlicet Barazda separat possessiones Kas et Azynagh), — Alte due şan- 

turi preistorice ale Ungariei, pe cari tradiţiunile poporale le consideră de asemenca 

ca o brasdă uriașă de plug, ne apar pe câmpiele cele fertile şi întinse dintre 

Dunăre şi Tisa. Una din aceste construcţiuni primitive începe lângă Gâdălld spre NO 

de Pesta, de unde luând direcţiunea spre răsărit trece pe lângă comunele Sz. Lâszl6, 

Fenszarii, Tarna-Sz.-Mikl6s și se prelungesce până la K. Kâre de lângă Tisa. O a d6ua 

„liniă paralelă cu cea precedentă s'a constatat pe teritoriul comitatului Heves (Arok- 

„ Szăllăs — Dormând). Ambele aceste şanţuri pârtă la poporul unguresc numele de Csărsz- 

seu Cszâsz-ârka. După tradiţiunile poporale din Ungaria șanțul numit Csorsz-ârka, 

care trece prin comitatele Borsod şi Heves formeză o brasdă de arat, cea fost trasă 

cu un plug uriaș (Gyârfâs, A Iâsz-Kunok târtenete, 1. p. 564). Numele de Csorsz- 

arka, ce-l pârtă aceste due șanțuri din urmă, a remas până astădi neesplicat în lite- 

ratura istorică. Tradiţiunile unguresci atribue originea acestor șanțuri unui eroi (naţio- 

nal) numit Csârsz, Curz scă Curzan (Romer, Mouvement archeologique, p. 39 

seqq.). Acestă numire însă aparţine incontestabil timpurilor preistorice. Unul din oraşe- 

lele cele vechi ale Panoniei, situat cam în locul, unde se află astădi Alba-regală, purta 

în epoca romană numele de Herculia, probabil că aă esistat și aici unele resturi 

vechi de șanțuri, brasde, canale oră drumuri, pe cari tradiţiunea le atribuia lui Hercule. 

Același oraș, Herculia, ne apare în |tinerarium Antonini (Ed. Parthey, p.124), 

cu numele de Gorsio sive Hercule, și cu variantele gorcio, gursio, cur- 

sio şi corsio. 

Brasda din peninsula Bretaniei. În colțul de nord-vest al Francici, sei în 

așa numita peninsulă Bretagne (A remorica în timpul Romanilor), se întinde de la SO 

spre NV o lungă comă de deluri, ce pârtă numele enigmatic de Sillon de Bretagne, 

adecă brasda Bretaniei. Probabil, că o-dată a esistat şi aici şi pote că mai esistă și as- 

tădi o tradiţiune poporală analogă cu cea din România și Ungaria, despre o brasdă u- 

riașă. In judeţul Romanați pe teritoriul comunei Dobrun, brasda, ce se atribue lui Novac, 

încă e trasă pe câma unui del (Annal. Soc. acad. X. 2. 187). Er în colțul estrem de apus, 

al acestei peninsule Bretagne se află oraşul şi portul numit Brest. De asemenea, și 

în Oltenia (jud. Dolj), un sat, pe lângă care trece brasda lui Novac, pârtă numele de 

Bresta. Este probabil, că originea numirei localităţii Brest din peninsula Bretagne se 

reduce la un cuvânt archaic pelasg de brasdă stă brestă (în Transilvania bresdă). 

Mai notăm tot-o-dată aici, că un golf de lângă oraşul Brest pârtă numele de Canal 

d'Is, probabil în vechime un port dedicat deiței Isis, după cum aflăm "Izrov ij 

lu colțul de nord-vest al Mărei negre (Anonymi Peripius, $ 61), Isidis portus la 
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De fapt începuturile agriculturei erai mult mai vechi de cât timpurile 

lui Osiris. Incă pe la finele epocei quaternare importanța cerealelor, şi în 

particular a grâului și a orzului, devenise cunoscută genului omenesc. Insă 

progresul acestui noă ram de activitate a omenimei a rămas, în tot cursul 

epocei neolitice, încă forte restrins. 

In aceste timpuri primitive ale istorie, clasa cea mare și puternică a po- 

pulaţiunei, cu deosebire în Europa, o formaă triburile pastorale. 

La acestă hierarchiă socială a timpurilor vechi, se mal adaugea încă o 

nouă circumstanță. 

Intregă epoca neolitică se caracterisâză prin o înmulţire estra-ordinară a 

populațiunei, și esista în aceste timpuri o mare neegalitate în averi. 

Incă Saturn, tatăl lui Osiris, începuse opera cea mare de reformațiune 

a vieţei sociale umane. Sub domnia acestui înțelept monarch cestiunea a 

griculturei pentru prima ră a fost considerată ca o afacere de stat. 

Saturn ne apare ca introducătoriul şi protectorul politic al în- 

tregei activităţi agricole, și el pârtă la populațiunile pelasge titlul de 

începătoriul unui mod de viță mai bun)). 

Insă, sub Osiris se presintă pentru prima ră în istoria omenimei ces- 

tiunea cea mare agrară a lumii vechi, necesitatea statului pentru 

ameliorarea situațiunei cetăţenilor săraci, a proletarilor nepăstoră, şi lipsiţi 

de posesiune. 

Pe lângă acestă luptă economică, ne mai apare tot-o-dată sub domnia 

ț&rmurii Etiopiei (Plinii lib. V. 34. 5.), comuna numită ] şalnița, situată lângă brasda 
lui Novac din România, și Vadul-lui. Isac de lângă Troianul sâă Brasda Besarabici, 
Brasda din Italia. De asemenca a esistat şi în Italia o tradiţiune antică despre 

o brasdă gigantică trasă pe şesurile cele fertile ale riului Pad. Aici însă acestă brasdă 

se atribuia lui Hercule, întogma după cum în unele părți ale Olteniei brasda lui. 

Novac mai prtă şi numele de «brasda lui Iorgovan» (Spineanu, Dict. geogr. 

a) jud. Mehedinţi p. 46. 112). Fabulantur Herculem Geryonis boves ex Hispania în 

Graeciam agente hoc loco (iuxta Patavium ad Geryonis oraculum) arasse et ita ducto 

sulco calidas illas (Aponae) aquas emersisse (Cluver. Ital. pag. 148 seqq. după Cor- 

pus Înscr, lat. Î. p. 267). - 

1) Maerobii Saturn. |. 7: Janus, cum Saturnu m classe pervectum excepisset hos- 

pitio, et ab eo edoctus peritiam ruris, ferum illum et rudem ante fruges cognitas 

victum in melius redegisset, regni eum societate muneravit . ... Observari igitur eum 

jussit ... quasi vitae melioris auctorem.... Huic deo (Saturno) insertiones 
surculorum, pomorumque educationes et omnium cujus modi fertilium tribuunt 
disciplinas.—Ibid, IL. 10: quod Saturnus ejusque uxor (Ops) tam frugum, quam 
fructuum, re pertores credantur. 

NIC, DENSUŞIANU, 11
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lui Osiris și lupta de putere, sâii pentru dominațiunea etnică, între cele 

dâuă grupe de populațiuni inimice, între rasele meridionale și Pelasgii de 

la nord, anume cei din ținuturile Europei. 

Posesiunea pământului în aceste timpuri depărtate preistorice era con- 

centrată mai cu semă în mâna rasei pelasge. 

Incă de la începutul epocei neolitice triburile pastorale pelasge trecând 

peste ape și munți se r&spândiră cu turmele lor infinite peste tâte ținutu- 

ile Eladei, ale Asiei de apus, âr în Egipet până în părțile de sus ale Ni- 

lului, și cu posesiunea pământului crescu tot-o-dată și puterea lor națională. 

Osiris, ne apare în istoria lumei vechi ca cel de ântâiii rege egiptean, 

care deschise luptă în contra situațiunei teritoriale a triburilor pastorale 

pelasge, cari ocupase munții și câmpiile până în deşerturile Africei. 

După r&sboiul fericit cu Typhon, Osiris în puterea dreptului de cu- 

cerire,- smulse din domeniul cel vast al triburilor pastorale teritorii întinse 

rămase necultivate şi le distribui agricultorilor. Putem conchide ast-fel, că 

destinațiunea. primitivă a brasdei atribuite lui Osiris a avut tot-o-dată și un 

caracter de utilitate publică; ea a servit de a marca într'un mod visibil şi 

durabil terenele distribuite clasei agricultorilor 1). Acesta ne esplică, pen- 

tru ce acâstă brasdă este trasă în diferite regiuni agricole și une-ori chiar 

pe câmele dâlurilor ?). 

Aceste sunt principalele evenimente politice și economice ale epocei lui 

Osiris. 

Și resumând, noi constatăm aici, că acestă brasdă, căreia, tâte tradițiu- 

nlle vechi și ndue, i atribue un caracter agricol, constitue, atât după ve- 

chimea, cât şi după importanța sa particulară, unul din cele mai memora- 

bile monumente preistorice ale Europei. 

1) Esecutarea materială a acestei uriașe brasde, ca tâte lucrările cele mari şi grele din 

timpurile preistorice, s'a făcut incontestabil prin o mulţime enormă de sclavi publici. 

În România, pe unele locuri acest şanţ mai pârtă numele de «Brasdă jidovescă», 

adecă, esecutată de jidovi (Locusteanu, Dict. geogr. al jud. Romanați, p. 137). Tot 

ca opera unor sclavi era considerat în anticitate șanțul cel lat din peninsula Tau- 

rică, şi care după unele tradițiuni istorice se atribuia lui Osiris (Herodot, IV. 3.— 

Steph. Byz., v. Tovgrut. — Tab. Peut.: fossa facta per servos Scutarum), 

2) Acestă lucrare de pământ numită «Brasda lui Novac» nu are de loc carac- 

terul unui val roman, construit în mod regulat și fortificat cu castre. De altă 

parte, după natura ţerenului, pe unde trece acestă brasdă, ea nu are absolut nici o im- 

portanță defensivă. 
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MONUMENTELE MEGALITICE ALE DACIEI. 

IX. MENHIRELE, CARACTERUL ȘI DESTINAȚIUNEA LOR. 

O altă clasă importantă de monumente preistorice, și care ni se presintă 
în diferite părți ale Asiei, Europei și Africei, o formâză așa numitele mo- 
numente megalitice !). 

Aceste monumente consistă din petre mari, brute, tăiate oră sculptate în- 
trun mod cu totul primitiv, și cari ne desceptă uimirea, nu prin forma lor 
estetică, ci prin grandiositatea lor. 

Genul cel mai archaic al acestor monumente megalitice consistă din un 
singur bolovan enorm de pâtră, împlântat vertical în pământ. 

Aceste monolite brute, aședate ast-fel de mânile omului preistoric, se nu- 
mesc în sciința archeologică de astădi menhire ?) sâi peulvane 3). 

Formele menbirelor sunt piramidale, cilindrice, adese-ori cu virfuri co= 

nice. Ori cu alte cuvinte, menhirele sunt numai simple columne de pâtră 

brută scă obeliscuri primitive. 

Despre destinaţiunea, ce ai avut'o la început aceste columne grosiere de 

pâtră, părerile până astădi sunt încă divisate. 

1) De la prof. mega..., mare, și lithos, pâtră. 

:) Etimologia cuvântului menhir după Littre (Dictionnaire de la langue frangaise), 

bas-bret. m en, pierre, hir, long. — In vechia limbă bretonă, după cum ne spune L e- 
grand d'Aussy, cel de ântâiă, care a stabilit o clasificaţiune a monumentelor me- 
galitice, obeliscurile brute se numiaă armenir (Cartailhac, La France prehis- 

torique, p. 169. — Reinach, Terminologie des monuments megalithiques, p. 6). La 

Germani, Ermen-sul, lrmen-sul, Ormen-sul se numia idolul Saxonilor, un 

sul sc columnă de lemn, nu de tot înaltă (Grimm, Deutsche Mythologie, p. 106). 

*) De Mortiilet, Musce prehistorique, pl. LIX: Les menhirs, qu'on nomme aussi 

peulvans ou pierres-fiches, sont des pierres brutes dresses et fichees dans le sol de 

manitre ă former des csptces d'obelisques. Ces monuments des plus sim- 

ples et des plus primitifs, varient beaucoup de grandeur . . . depuis 1 metre 

jusqu'ă 10 ou 12 mâtres et au-delă, — In Francia, după cum scrie Cartailhac, cel 

mai considerabil menhir se află la Locmariaker în departamentul Morbihan, numit «la 

pierre des fees» scă «da grande pierre.» Astădi acest menhir e resturnat 

Și frânt în trei bucăți. Lungimea sa este de 21 metri, r grosimea de 4 metri (La 
France prehistorique, p. 319).
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Anume unii sunt de părere, că așa numitele menhire sunt numai un fel 

de monumente funerare, ce ati fost ridicate pe mormintele, ori pe ce- 

notafele celor decedați. 

Alţii, din contră, întemeiați pe împrejurarea, că la picidrele acestor mo- 

nolite nu s'a descoperit nică o urmă de inhumațiune, susțin, că menhirele 

constitue numai simple monumente comemorative, ce aii fost destinate într'o 

vechime depărtată, ca să perpetueze aducerea aminte de un mare eveniment. 

In fine, o parte din archeologii de astădi le consideră în general, numai 

ca un simbol transparent al unui cult religios din epocele preistorice. 

Noi vom precisa aici destinațiunea primitivă, ce ai avut'o aceste monu- 

mente preistorice, nu pe basa fântânilor medievale, după cum sa urmat 

în mare parte până astădi, ci esclusiv numai după caracterul religios, ce 

Pai avut aceste monolite în timpurile cele mai depărtate ale anticităţii gre- 

cesci și romane. 

Pe câmpul cel întins al Troiei, după cum ne spune Homer, se afla o 

movilă mare din timpurile străvechi, unde era înmormântat divinul bătrân 

Îl, fiul lui Dardan, âr pe acestă movilă era ridicată o stelă scii columnă 

funerară de pâtră 1). 

In r&sboiul Troianilor cu Grecii, după cum ne spune tot Homer, vitâzul 

principe Sarpedon, domn peste populaţiunea cea avută pelasgă din Ly- 

cia, cade în luptă ucis de Patroclu, er corpul săi din ordinul lui Joe a 

fost dus în Lycia, ca acolo să-i celebreze funeralele fraţii şi rudele sale, 

„săi ridice o movilă şi pe ea o columnă (077)n), fiind-că acesta este o- 

n6rea morţilor 2). 

Incă în timpurile r&sboiului troian, așa dar, columnele de pâtră ni se pre- 

sintă ca monumente de onâre eternă ridicate pe tumulele celor decedați 3). 

Pe drumul de la Sparta către Arcadia, ne spune Pausania (sec. ÎI. d. 

Chr.), se mai vedeai încă în timpurile sale ridicate 7 columne seu stâlpi 

(ziovec) după stilul cel archaic, sâii din pâtră brută, și că aceste columne 

înfățişaii simulacrele celor 7 planete $), ale Sorelui, Lunei, ale lui Saturn, 

Joe, Marte, Mercur şi Venus. 

1) Homeri Ilias, XI. v. 371. 

2) Ibid, XVI v. 457. 674, 

2) Ulise, după cum ne spune Odysea (lib. XII. v. 13-14), ridică în insula Aeaea un 

tumul peste cenușa şi armele decedatului Elpenor, €r de asupra tumulului înalță o co- 

lumnă (sq). 

1) Pausaniae Descriptio Graeciae, lib. III. 20. 9.
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In fine, columnele primitive sc de petră brută ne mai apar în antici- 
tatea preistorică şi ca simple monumente comemorative. 

Hercule, eroul cel mare al lumei pelasge, 
ridică, după cum ne spun tradițiunile, lângă 
Oceanul Gaditan dâue columne uriașe de pâtră, 
drept semne pentru memoria eternă a espedi- 
țiunii și a faptelor sale celor mari 1), 

In Italia, la vechile triburi latine, a esistat de 
ascmenea până târdiii usul de a înălța piramide 
ori columne enorme de pâtră pe mormintele ce- 
lor decedați. 

«La strămoșii noștri, scrie Serviu, nobilii se 
înmormentaă sub movile înalte oră în sînul mun- 
ților, de unde a luat nascere usul, ca peste 
corpul celui decedat să se ridice piramide, ori 
columne enorme de pâtră 3)» 

  

Ast-fel după usurile morale ale anticităţii, 
menhirele sci columnele de petră brută aveai 152. — Menhirul Saint- 
diferite destinaţiuni. Urnel din Plomeur (dep. Fi- 

nistăre, Francia). După Car- 
tailhac, La France prehis- 

norifice pe tumulele, oră la mormintele celor torique, p, 323. 

Unele ne apar ca monumente primitive o- 

decedați. Altele aveai o destinaţiune religidsă 
mai înaltă. Ele representai, în o formă rudimentară, imaginile unor-divinităţi 
archaice și formati ast-tel obiectul unui cult religios. Altele, în fine, ni 
se presintă numai ca simple monumente comemorative cu privire la es- 
pediţiuni, la fapte ilustre de r&sboii, ori la evenimentele mari politice și 
religise. ID)e asemenea aceste columne de pâtră ai mai avut tot-o-dată și o 
destinațiune economică-religidsă. Ele serviai ca «termini» seă petre sfinte, 
spre a marca limitele _teritorielor ?), proprietăților și a indica direcțiunea 
drumurilor. 

Peste tot menhirele ai avut în anticitatea preistorică aceea destinațiune 

1) Diodori Siculi lib. [ 24 1; IV. 18.2, 
:) Servius in Aen. XI: Apud maiores, nobilesaut sub montibus altis, aut 

in ipsis montibus sepeliebantur, unde natum est, ut super cadavera, aut pyramides 
ficrent, aut ingentes collocarentur columnae. — Cf. Isidori Hispal 
Originum lib. XV, aa, a. 

?) Strahonis Geogr. lib. IX. 1. 6.
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sacră, pe care a avuto și o are crucea în era creştină, ca semn de ado- 

rațiune, ca monument sepulcral şi ca obiect sfânt de comemoraţiune. 

Usul menhirelor ca monumente funerare a esistat și în țările Daciei 

până târdiii în timpurile istorice 7), 

Tradiţiunile poporale române ne amintesc şi astădi de bolovanii sei 

stenii de p&tră, ce se punea lângă morminte drept semne eterne pentru 

memoria celor decedați ?). 

In unele părți ale României ati mai esistat chiar până în timpurile n6stre 

cimiterii întregi preistorice numite de popor mormintele Urieșilor?), ale 

1) In documentele istorice medievale ale Ungariei columnele de pstră brută din tim- 

purile vechi pârtă numele de balvan (Cod. dipl. Arpadianus continuatus, 

VILL 174. a. 1267: vadit ad statuam lapideam, que dicitur balwankew)— In 

limba vechiă slavonă sarata (67%, columna), cuvent, a cărui origine se reduce la ro- 

mânescul bolovan, identic după formă şi sens cu terminul archaic din Francia, peul- 

van (Compareză lat. bolus, gr. 86)0ş). — Despre o columnă enormă fune- 

rară în stilul archaic, să menhir, scrie Kovary în «Szâz tortenelmi regek> p. 105: 

In pădurea numită Rica din Secuime (Transilvania), se vede lângă drumul, ce 

trece prin acestă pădure un bolovan enorm de pâtră, înalt de 3 stânjeni, care 

se numesce «Petra Ricei» Aici, spune poporui, că se află înmormântată o regină, 

a cărei cetate era pe delul, ce se înălță de asupra acestei văi. 

2) Intr'un bocet de peste Carpați, «bradul», care era considerat şi în anticitatea 

romană ca un simbol funerar, se tânguiesce ast-fel: 

După mine or vint Până m'or tăiat, 

Tot patru voinici, Că pe min' m'or pune 

Cu patru hăiduci, | La un cap de fală, 

Şi m'or înşelat La un stan de petră... 

Frâncu, Români! din menţii apuseni, p. 175: 

«Petra, ce se pune la capul mortului», se numesce în unele părți ale Transilvaniei 

«al6măn> (Reteganul, Colecţiune manuscriptă, Partea III. 2. 265, în biblioteca 

Academiei Române). 

2) Spineanu, Dicţionar geogr.al jud. Mehedinţi, p. 166. — Filip, Studiă de geografie 

militară asupra Olteniei p. 76. -- La «mormintele Urieșşilor stă] idovilor», 

dintre comuna Balotesci și satul Schinteiesci din jud. Mehedinţi, aă esistat, după infor- 

maţiunile, ce le avem, până în dilele nstre, bolovani sei lespedi enorme împlântate în 

pământ, ca semne funerare.—Profesorul Teohari Antonescu din Jaşi, într'un raport pu- 

plicat în Buletinul Oficial al Ministeriului instrucţiunei publice, nr. 99 din anul 

1897, scrie, că la comuna Schela din jud. Gorj, pe detul numit Harabor, se ar afla 

un monument dolmenic și o aliniare megalitică, întocma ca cele din peninsula Bretaniei. 

Am visitat acestă comună în vara anului 1900, însă nu am aflat acolo nici o urmă de 

vre o construcțiune megalitică. Ciwniteriul vechii de la Harabor este din contra micro:
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Jidovilor, ale Dacilor ori Lazilor, morminte, ce erati indicate prin bo- 
lovani mari și nescriși 1), 

          
    

  

(Vf S , 

4 Ve 5 e 

A 2) 

153, -— Mormintele «Latinilor» şi ale «Jidovilor» de lângă satul Balwan 
(Bovan) spre nord de Alexinaţi în Serbia, După Kanitz, Reise in Sid-Serbien, 

pag. 33 şi Taf. Ul. fig. 3. 

In Serbia cimiteriele, cară se caracteriseză prin vechimea lor cea depăr- 
tată și prin bolovanii sei lespedile enorme de petră, se numesc mormin- 
tele Latinilor oriale Jidovilor ), sub care denumire tradiţiunile popo-: 

litic, Am pus pe săteni de ati scos mai mulți bolovani (cipuri) de la capetele mormin- 
telor, însă nici una din aceste petre funerare nu avea o lungime mai mare de 50 cm. 

') Din comuna Rădăuţi, 'jud. Dorohoiii, ni se relateză: «S'a vorbit de bătrâni, că 
pe moșia Hudescilor mici (Miorcanii), în hotar cu Rădăuţi, ar fi fost îngropați Daci, 
Sași, ori Lazi, şi că pe mormintele acelea ., , petrele eraă mari şi nescrise» 
(Inv. 1. Nimerean). — In părţile de apus ale Europei columnele funerare se numiati în 
limba latină medievală staplus. Ast-fel cetim în Lex Salica, promulgată de Carol 
cel Mare la a, 798: si quis aristatorem hoc est staplum, qui super mortuum missus 
est capulaverit (Tit. LVII. 3). Acest cuvânt se esplică la Baluziu (Capitularia, II, 
p- 687) prin «la pis, quo summitas sepulcri tegebatur». In limba slavonă  craznz, sr, 
columna, rom. stâl p. Este incontestabil, că acest cuvânt a fost în us în Europa încă 
înainte de imigrațiunea Siavilor. Unele sate din România pârtă numele de «Stâlp», 
după columnele de petră, ce aă fost ridicate în vechime acolo. 

:) Despre necropola cea vastă cu menhire de la comuna Balwan, situată spre nord
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rale ale slavilor meridională înțeleg doue generațiuni uriașe de &meni, cari 

se distingea prin mărimea şi puterea lor fisică şi prin construcțiunile lor 

cele mari şi grele 1). | 

Monumentele megalitice numite menhire sunt de regulă isolate. Câte 

o-dată însă ele sunt aşedate în grupe. 

Când grupele acestea aii formă de cercuri, ele se numesc cromlech-uri 2, 

&r când sunt aședate mai mult, oră mai puţin, în linii drepte, pârtă numele 

de aliniări, fr. alignements ?). 

La ce rasă anume aparţin în general monumentele numit: megalitice a 

rămas până astădi o cestiune deschisă în sciința preistorică. 

Mult timp aceste monumente enorme de petră brută, și în particular 

dolmenele, a fost considerate, fără nici o rațiune, ca opere ale Celţilor 

sâă Druidilor 4). 

De fapt însă originea monumentelor megalitice se reduce la primele tim- 

puri ale epocei neolitice. Cu deosebire în dolmene se aă găsit la diferite 

de Alexinaţi, în Serbia, scrie Kanitz (Reise in Sid-Serbien p. 33): Auf dem Wege 

nach Kraljevo kamen wir..... an einem weiten Grabfelde mit rohbehauenen 

Grabsteinen aus Glimmerschiefer voriiber . . . Nach diesen Schilderungen der Anwohner 

enthielten die Grăber «latinski» und «zidovs ki groblje». . . Die Umfassung dieser 

Grabstătte (des zuerst erdffneten Grabes) bestand wie die der meisten der iibrigen, aus 

-ohen unbehauenen Felsblâcken, von welchen je zwei der Lânge nach als Schutz- 

mauern zu beiden Seiten das Grab umrandeten, einer am Fussende und ein hochauf- 

gerichteteramKop fe dic Grabesform im lănglichen Vierecke abschlossen. 

1) Kanitz, Donau-Bulgarien I. 51; Il. 75. 

2 Etimologia după Littr €, Dictionnaire: v. crom le k: Bas-breton, kroumlech', 

de kroumm, courbe, et lech,, pierre sacree. 

s) In Francia cele mai remarcabile aliniări se află la comuna Carnac din de- 

partamentul Morbihan în provincia Bretania. Aceste aliniări consistă din trei grupe se- 

parate unele de altele prin un anumit spaţii liber, însă făcând parte din unul şi ace- 

laşi sistem megalitic. Aceste grupe sunt: aliniarea de la Menec, compusă din 11 linii, 

cari conțin 878 menbhire, înalte de 3 —4 metri; cea de la Kermario de 10 linii con- 

ținând 855 menhire, și în fine, cea de la Kerltescant de 13 linii conținând 262 men- 

hire. Direcţiunea acestor linii este de la răsărit spre apus. Bolovanii sunt aședaţi în mod 

regulat la mici intervale unii de alții, er dimensiunile acestor menhire descresc în mod 

gradat către estremităţile linielor. Aceste monumente sunt anteridre primelor invasiuni 

ale Celţilor, er destinațiunea lor preistorică a rămas până astăqi un mister pentru sciință. 

1) Bertrand, Archeologie celtique et gauloise: On ne peut plus hâsiter ă declarer que 

les dolmens ne sont pas celtiques,et qu'ils recouvrent les restes d'une po. 

pulation dont histoire ne nous patle pas. (După Fergusson, Les monumenis mega- 

litiques, p. XXVIII).
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ocasiuni o cantitate însemnată de obiecte de pâtră poleită, probe incon- 

testabile, că introducerea acestui gen de monumente funerare este ante- 

riGră imigraţiunii Celţilor în Europa 1). 

  

  

154. — Vederea unci părţi din aliniarea de menhire de la Carnac (dep. 
Morbiban în Francia). După Revue encyclopedique, 1895, p. 187. 

Tradiţiunile irlandese însă reduc originea monumentelor megalitice 

la dâue popâre invasionare preistorice. Una din aceste rase, şi anume cea 

1) Dolmenele. O altă grupă de monumente megalitice portă în archeologia prei- 

storică numele de dolmene (Etimologia după Littre, ga€!,tol, table, men, pierre). 

Dolmenele sunt monumente funerare și ele consistă din o lespede scă tablă enormă, 

de petră aședată orisontal pe doi, ori pe mai mulți bolovani mati, împlântaţi vertical în 

pământ. Dimensiunile lespedilor și ale bolovanilor, ce compun aceste dolmene, sunt de 

regulă atât de enorme, €r transportarea și ridicarea lor presintă dificultăți aşa de mari, 
în cât adi stăm uimiți, când le contemplâm, şi ne întrebăm, cum acele popâre primitive 

aă putut dispune de mijloce mecanice atât de eficace, ca să misce aceste mase gigan- 

tice de petră, să le aducă adese-ori din depărtare și le urce pe coline ori pe deluri, 

ca să le pună la locul, ce li s'a destinat. In interiorul lor, aceste dolmene conţin una 

ori mai multe camere de petră, în cari se depuneaii corpurile, ori urnele cu ce- 

nușă ale celor decedați, În număr mai considerabil dolmenele ni se presintă în Francia, 

în Britania, în Danemarca, în Svedia și în Germania de nord. De asemenea s'a mai con- 

statat esistența acestui gen de monumente și în Italia, în părțile de NO ale Caucasului, 

în Persia, India, Arabia, în regiunile de nord ale Africei şi în America centrală. 

In România singurul dolmen, despre care avem re-cari notițe archeologice este 

construcțiunea de bolovani enormi sâă pescerea artificială din muntele Lespedea, de 

la isvrele Ialomiţei, despre care ne vorbesce Cesar Boliac. Reproducem aici în 
estras propria sa descriere: «Ca să dai o ideă archeologilor despre primul aspect al a- 

cestei numite pescere, le recomand desenul «dolmanul danes» şi cercul de petrii 

sepulcrale, fig. 98 şi fig. 99, din admirabilul uvragiă «Omul înainte de istoriă» al lui Sir
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mai vechiă, pârtă în tradițiunile iilandese numele de Fri-Bolgi, cari sunt 

înfățişați ca 6meni de o statură nu de tot înaltă, și cu părul brun sâi 

închis. 

Peste acest popor numit Fri-Bolgi, cari aă ţinut cât-va timp domnia et- 

nică și politică peste Irlandia, a năvălit mai târdiă o altă rasă de Smeni, 

așa numiții Dăniani, şi cari se caracterisaii prin o statură în general înaltă, 

avend părul blond și ochii albaştrii 1). 

John Lubbock .. ... Intru adevăr că aici se vede cine-va în faţa unei clădiri de 

uriaş; în adevăr, că omul a trebuit să fie tare în brațele şi spatele lui, ca s& apuce, 

ca să aşede, ca să construiescă asemenea locuinţă pe asemenea locuri . . . Preste petre 

mari un lespede petroiă formsză un acoperemânt preste duc încăperi, una de 15 

picidre lungime și 8 picidre largul, cu o întrare și cu o eşire în potriva întrărei 

de 7 palme, înalte și large de trei palme; bolovani mari drept prag uri şi câte un bo- 

lovan ca trâptă de coborit într'una. Intrând înăuntrul acesteia, pe deschidătura de 

către apus, la drepta este un bloc de petră în formă pătrată, altar negreșit, 

înălțime de patru palme şi tot atâtea de câte 4 laturile. Pre acest altar numai cenuşă 

şi cioburi amestecate cu un fel de nisip... D'aci numele acestei capiște, Pescerea 

cu 6lele... Am luat câte-va din aceste hârburi, tâte vinete şi albite pe din 

afară (caracteristică dacă în olăria, disă celtă de anticari) . .. Albuiul de pe a- 

ceste 6le este negreșit exhalarea leșiei cenuşei dintrinsele. Acesta am observat'o în mai 

multe ocasiuni, Tradiţiunea spune, că sunt bătrâni cari aă apucat multe dle întregi, e- 

raă unele pe trei picire și în mărimi deosebite... Ole .. cari ai servit drept 

urne..... Alături cu acestă sală și despărțită printe'un zid format dintr'un singur bloc 

de pâtră, este o altă sală mai mică. ..... fără altar într'insa şi fără nici o îngrădire» 

(Trompeta Carpaţilor nr. 846 din a. 1870). Intr'un alt articul C. Boliac confirmă de noi 

caracterul dolmenic al acestei pesceri artificiale: «<Dolmanul, dice dânsul, care lam 

găsit acum un an sub denumirea de Peşterea cu Glele.. . . nu pâte fi îndoielă pentru 

nime, că nu este o capişte druido-celtă» (Trompeta Carpaţilor, nr. 939 din 1871), 

— Despre un alt monument megaiitic cu aparență de dolmen ni se comunică 

următârele din comuna Chișcani, judeţul Brăila: In munţii Măcinului se află trei petre, 

din cari dâue înfipte în pământ, cr a treia între ele fără a atinge pământul (Inv. |. 

Nicolescu), 

1) Henri Martin, De Lorigine des monuments megalithiques, p. 14—15: En Irlande 

la tradition attribue les grands tumulus ă do! men s, partie ă un ancien peuple de haute 

taille, aux cheveux blonds et aux yeux bleus . .appele la race de dieux de Da- 

nann (Tuatha-de-Danann), et partie ă un population plus ancienne encore, de 

moindre taille et ă cheveux bruns... celui de Firs-Bolgs, et quiil faut bien 

se garder d'identifier, comme on le fait trop souvent, avec nos Belges de la Gaule, in- 

comparablement pius recentset de type trăs-different ., “Le peuple de dieux de 

Danann, qui avait conquit PIrlande sur les Fir-Bolgs, fut ă son tour deponille de son 

empire par les tribus heroiques des Scotts... qui seraient, dit-on, venus d'Espagne,
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Dănienii, după tradiţiunile irlandese, continuară de asemenea a face us 

ca şi Fri-Bolgii, de monumentele megalitice, până când dominaţiunea lor 

peste Irlandia fu înfrântă de un alt popor invasionar numit Scoţi. 

Din punct de vedere al etnologiei preistorice, Fri-Bolgii, cari după _tra- 

dițiunile irlandese, aii introdus cei de ântâii monumentele funerare me- 

galitice în ţările de apus ale Europei, se par a fi numai un ram emigrat 

spre apus din poporul cel mare pelasg al Hyperboreilor, stabiliți în 

timpurile preistorice la Dunărea-de-jos, și cari în monumentele geografiei 

antice ne apar sub numele de Pirobori 1. Tera Hyperboreilor din nordul 

Dunărei-de-jos era renumită și în epoca lui Pindar pentru monumentele 

sale cele colosale de pâtră brută. 

lir a doua rasă preistorică așa numiții Dăniani, de cari ne fac amin- 

tire tradiţiunile irlandese, se par a fi fost în mișcarea cea mare etnică a 

lumei vechi numai nisce triburi de Danai (Azya0t), cum numesce Homer 

pe Greci 2), și cară înaîntase spre apus pe căile de migraţiune ale altor 

triburi pelasge neolitice. 

Acești Danai, sâi Greci, ne apar în timpurile cele primitive ale istoriei 

europene ca poporul, ce calcă imediat pe urmele Pelasgilor. 

Despre imigraţiunea Danailor în ţinuturile pelasge se păstrase până târdii 
o tradiţiune în Elada, și pe care Eschyl ne-o înfățișeză în poema sa Sup- 
plices sub forma, cum Danaos (representantul Danailor) persecutat de fra- 
tele săi Aegyptos emigreză din Lybia și vine în imperiul cel vast al lui 
Pelasg, ca să câră protecţiune şi loc pentru descălecare. 

Chiar şi tipul etnic al Fri-Bolgilor şi Dănienilor din tradițiunile irlandese 
corespunde pe deplin la aspectul fisic și moral al vechilor Pelasgi și Danai. 

Pelasgii ne apar în vechile monumente ale literaturei grecesci ca o rasă 
de Gmeni cu un colorit negricios, sâă arşi de sore, robuști și cu un ca- 

tacter dominatoriti. Pelasg, primul fundatoriă al imperiului acestei rase, a 
fost, după cum ne spune vechiul poet Asiu (c. 700 a. Chr.), născut din 

pământul cel negru. 

De altă parte Grecii cei vechi, seii Danaii, sunt înfățișaţi în tradiţiunile 
epocei homerice ca 6meni cu o statură înaltă, cu părul blond și Gchii al- 

baștrii. 

et qui €taient des Celtes plus ou moins meles d'Ieres. — Vechile tradiţiuni ale Irlan- 

diei mai amintesc tot-o-dată şi de regii din o rasă numită Hercmon, ale căror 

morminte se aflaii la Cruachan (Fergusson, Les monuments megalitiques, p. 203), 

1) Ptolemaei Geogr. lib. III. 10. 8., Piroboridava lângă fi Hierasus, 

*) Homeri Ilias, LII. 33. 464; IV. 232; VII. 382; XIII. 680,
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In fine, semnele și figurile gravate pe diferite monumente megalitice ale 

apusului și cari consistă din spirale, din linie serpentine, linie arcuate. scii 

semisferice, discuri, râte ale sârelui și puncte diseminate, ce imiteză ceriui 

cu stelele, ne presintă o afinitate remarcabilă cu sistemul de ornamenta- 

ţiune şi cu semnele simbolice ale Pelasgilor orientali. 

Aceste caractere mistice, de pe monumentele funerare megalitice ale a- 

pusului, ne înfățișeză urmele inspiraţiunilor religisse pelasge, cultul ceriului, 

al srelui şi al stelelor, şi peste tot'o credință firmă în o vi€ţă dincolo de 

mormânt, în regiunile luminei sâă ale lumei superidre *). 

Mai observăm tot-o-dată aici, că formele cele colosale ale acestor monu- 

mente, ne spun, că ele aparțin unui popor eroic și cu o ambiţiune enormă 

de a transmite posterității memoria şi gloria celui decedat. 

1) Diferite specimine de genul ornamenticei şi de semnele simbolice, 

înfăţişate pe monumentele megalitice ale Franciei, Irlandici şi Angliei se pot vede la 

Fergusson, Monuments megalitiques, pag. 218 seqq., şi la Bertran d, La Gaule 

avant les Gaulois, p. 153 segq.
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X. TERMINI LIBERI PATRIS. 

1. “Yrregfogiuv Savuarij 5966. Calea cea admiratili a Hyperboreilor. 

In istoria monumentelor megalitice ale Daciei, un loc important î-l o- 
cupă o lungă seriă neîntreruptă de mai multe mii de bolovani, scă lespedi 
enorme, ce se întindea până în sec. al XVIII-lea din Besarabia prin Rusia 
meridională către Crimea, şi din care astădi mai esistă încă unele puţine 
resturi în apropiere de Chișineiă, 

Inv&ţatul Domn al Moldovei Dimitrie Cantemir, scria pe la a. 1716 
în acâstă privință următârele: 

«Nu departe de Chişineii, orășel lângă rîul Bâcul, se vede o serie de 
lespedi fârte mari, dispuse în liniă dreptă în așa mod, ca și când ele ar 
fi fost aşedate acolo prin activitatea omului. Insă ceea ce ne împedică de 
a crede acesta, este de o parte mărimea acestor lespedi, €r de altă parte 
lungimea spaţiului, pe care se întind. Întru adever, unii din bolovanii a- 
ceștia acoper un spaţii de 3-4 coți în lat și în lung, 6r seria lor trece peste 
Nistru și se întinde până la Crimea. In limba poporului acest şir. de 
petrâie pârtă numele de Cheile Bâcului, și țăranii în simplicitatea lor 
spun, că acestă construcțiune e făcută de smei, 
închidă cursul rîului Bâcul 1).» 

cari se conjurase, ca să 

Poetul Constantin Stamati, care locuia în Chișinei, într'o notiță scrisă 
tusesce despre anticitățile Besarabiei și publicată pe la a. 1850, ne mai 
comunică încă următârele date importante cu privire la acestă construc- 
iune megalitică: «Ca la trei verste mai în jos de Chișineă, scrie densul, 
se vede un șir în liniă dreptă de lespedi fârte mari îngropate până 
la jumătate în pământ, pe cari locuitorii le numesc Cheile rîului 

?) Cantemirii Descriptio Moldaviae (Ed. 1872) p. 15: Kissnou, ad flumen Bicul 
Ron magni momenti urbecula. Haud procul ab ea conspicitur series maximorum 
lapidum,itain recta linia dispositorum, ac si humana industria 
illuc essent collocati. At hoc credere impedit et ipsorum lapidum ma g- 
nitudo, et spatii per quod extenduntur, longitudo. Continent enim aliqui trium 
âut quatuor ulnarum spatium in tetragono, e orumque series trans Tyratem 
usque ad Crimea m pergit. Vernacula lingua kieile Bycului vocant, diabolo- 
rum opus esse, rustica refert simplicitas, obstruere amnem Bycul conjuratorum.
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Bâc. Acest şir de petre se începe de la Prut, construit în chip de pă- 

rete, trece prin codrii Căprianei și taie în lat întregă Besarabia. Locui- 

torii însă din timp în timp desgrâpă acele petre, ast-fel că vechiul zid 

se distruge» 1). 

Er căpitanul Zasăuk, în cea rai bună descriere statistică-geografică a 

Besarabiei, pe care o compusese din însărcinarea guvernului rusesc ca oficer 

de stat-major, ne spune următârele: «De la actualul Chișinei în direcțiune 

către Prut prin codrii Căprianei se întindea o-dată un şir de lespedi 

pe jumătate îngropate în păment. Acele lespedi s'aă mai con- 

servat încă în unele locuri, cr despre altele mai povestesc țăranii, că 

le-ati luat rânduri renduri pentru trebuințele lor. Nu cred, că cine-va se va 

apuca a dovedi, că acele petre formai Gre-când un zid compact, din dosul 

căruia vechii locuitori se vor fi apărat în contra invasiunii răpitorilor ve- 

cini. Acele petre mergeaii fără întrerupere prin păduri, prin bălți şi prin 

ripe. După tâtă probabilitatea, ele serviat, ca și șanțurile de pământ, drept 

semne de hotar». Căpitanul ZaSăuk mai adauge tot-o-dată în notă: «In 

delimitările posteridre ale unor moşii mănăstiresci din Besarabia, mai ales 

ale celor din zona pădurâsă a districtelor Chișineii, Orheiit și Iași, se men- 

ționeză în acte şiruri de petre de lespedi, împlântate în pământ 

şi rămase din timpuri vechi» 2). 

In fine, într'o notiță manuscriptă, patriotul român Alesandru Hașdei 

din Besarabia, constată și densul, că a vădut acele «blocuri de pâuă în- 

fipte în păment> aprâpe de Chișineii pe moșiile Petricani şi Ghidighiș 3). 

Din aceste date positive, ce ne aii fost transmise de diferiţi autori, mar- 

tori oculari, resultă, că acest monumental șir de lespedi în:plântate ver- 

tical în pământ, nu era alt-ceva de cât ceea ce în sciința archeologică pre- 

istorică se numesce o aliniare (alignement), însă de o lungime estra-or- 

dinară şi care se întindea din Moldova pe lângă valea Bâcului până de- 

parte spre răsărit. . . către Crimea, cum dice Cantemir. 

Însă o constatare este de lipsă s& facem aici în ce.privesce aspectul și 

sistemul technic a acestei construcțiuni megalitice. Acestă gigantică serie 

de mai multe deci de mii de bolovani nu a avut nici o-dată caracterul unui 

mur s6i construcțiuni de apărare. Nică Principele Cantemir, nici alţii, cari 

ai vEdut, cari ai esaminat și aii descris acest uimitoriă monument al ve- 

:) Hasdeu, Dicţionarul limbei istorice și poporane, Tom. III. v. Bâc, p. 2795. 

2) Ibid. III. p. 2795-6. 

5) Ibid, IL. p. 2796.
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chimei, nu afirmă, că lespedile sii monolitele, ce compuneaii acestă liniă 

megalitică, ar fi fost ast-fel dispuse și atât de alipite unele de altele, în cât 
să formeze un mur compact și impenctrabil. Principele Cantemir le numesce 
simplu numai «series maximorum lapidum». Constantin Stamati, <un şir 
în linie dreptă de lespedi fârte mari», âr căpitanul Zastuk, destul de com- 
petent spre a cundsce caracterul fortificațiunilor de apărare, declară fârte 
precis: «nu cred ca cine-va se va apuca a dovedi, că acele petre format 
6re când un zid compact; după tâte probabilitățile ele serviai.. . . drept 
semne de hotar.» 

Atât după natura locurilor pe unde trecea, cât şi după direcțiunea sa 
de la apus spre răsărit, acâstă lungă înșirare de lespedi brute împlântate 
în păment prin pustietăţile cele sălbatice ale Sciţiei vechi, nu era făcută 
ca să împedece o invasiune. 

Ni se presintă acum cestiunea cea importantă în istoria evenimentelor 
și a civilisaţiunii preistorice europene, care a fost originea și care a fost 
destinățiunea acestei miraculse lucrări megalitice ? 

O amintire forte preţi6să despre acest incomparabi! monument al ve- 
chimei preistorice o aflăm la Quint Curţiu Ruf, unul din istoricii romani, 
care trăise, probabil, sub împăratul Vespasian. 

Pe basa fântânelor grecesci, din cari o mare parte noi astădi nu le mai 
avem, Quint Curţiu Ruf, compusese o lucrare în dece cărți «De gestis 
Alexandri Magni», și în care densul ne spune, că regele Alesandru, în- 
curagiat de succesele sale în Asia, după ce supuse pe Perși, pe Bactriani 
şi alte populaţiuni barbare de lângă Marea Caspică, se hotări a-şi estinde 
espedițiunea și asupra Sciţilor din Europa; anume regele Alesandru 
cra de părere, că până când Macedonenii nu vor supune pe Sciţii din Eu- 
Topa, consideraţi în aceste timpuri ca neînvinși, până atunci imperiul ma- 

cedonian în Asia va ave o esistență numai efemeră. Populaţiunile subjugate 
ale Asici, din cari unele începuse a se revolta, vor despreţui pe Macedoneni; 
cr dacă vor supune și pe Sciţii din Europa, Macedonenii se vor arăta cu 
mândriă peste tot locul ca neînvinși. Ast-fel regele Alesandru sosesce cu 
trupele sale la Tanais (Don), rîul cel mare, care despărția în aceste timpuri 

pe Bactriani de Sciţii Europei şi Europa de Asia. După ce regele Alesan- 

dru puse aici fundamentele unui noii oraș, numit «Alexandria» și făcu tâte 

pregătirile necesare pentru un r&sboii cu Sciţii, dede ordin trupelor sale 

să trecă în Europa, Sciţii cercară ai se opune pe cel alalt țărmure al rîului 

Tanais. Insă regele Algsandru şi trupele sale, pe lângă tâtă plia de săgeți 

a Sciţilor și pe lângă t6tă impetuositatea cea mare a rîului Tanais, trecură
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cu lantrile la ţ&rmurele european. Scutașii Macedoneni părăsind luntrile înce- 

pură îndată lupta cu lăncile în contra cetelor călăreţe ale Sciţilor, ce ocupaii 

țărmurele, &r cavaleria macedonenă vEdând, că Sciţii încep a-și întârce caii, 

se aruncă asupra lor şi le rupse șirurile. Sciţii ne mai putând susține atacul 

şi vociferările de răsboiii ale Macedonenilor, lăsară cailor frânele libere și în- 

cepură a fugi, €r cavaleria macedonână din ordinul lui Alesandru i persecută 

tot restul dilei şi trecu chiar dincolo de Stâlpii lui Liber Pater. 

Aceşti Stâlpi ai lui Liber Pater, ne spune Quint Curţiu, «erai nisce mo- 

numente, ce consista din bolovani sei lespedi mari aședate 

în șir regulat la mici intervale unele de altele» 1). 

Avem așa dar aici un text positiv și precis din istoria lui Alecsandru cel 

Mare; text, care se rapârtă direct la acestă aliniare megalitică din Scitia 

europeană. 

Din acest important document istoric, resultă așa dar, că acestă monu- 

mentală înșirare de petrâie, al cărei capăt de răsărit ajungea până în apro- 

piere de Don, forma numai una și aceeași construcțiune megalitică cu se- 

ries maximorum lapidum, care după Cantemir se întindea din Besa- 

rabia prin Rusia meridională către Crimea, 

In vechia literatură istorică așa dar acest grandios monument de la nordul 

- Mărei negre, compus din un șir estra-ordinar de lung de monolite brute, 

împlântate în pământ, purta numele de Termini Liberi Patris. 

1) 0. Curtii Rufi lib. VII. cap. 7: Bactrianos Tanais ab Scythis, quos Euro- 

paeos vocant, dividit: idem Asiam et Europam finis interfluit. — Ibid. 

c. 9: lpse rex cum delectis primus ratem solvit, et in ripam (Tanais) dirigi jussit : 

cui Scythae admotos ordines equitum in primo ripae margine opponunt.... Bar- 

bari ... ingentem vim sagittarum infudere ratibus.. , . . Jamquc terrac rates applica- 

bantur .. . acies clypeata consurgit ... equitum deinde turmae . . . perfregere Barbaro- 

rum aciem .,. Tum vero non ora, non arma, non clamorem hostium Barbari tolerare 

potuerunt; omnesque effusis habenis capessunt fugam: quos rex quamquam vexationem 

invalidi corporis pati non poterat, per LXXX tamen stadia insequi per- 

severavit, Jamque linquente animo suis praecepit, ut, donec lucis aliquid superesset, 

fugientium tergis inhaererent ... Transierantjam Liberi patristerminos; 

qguorum monumentalapides erantcrebris intervallis dispositi, 

arboresque procerae, quarum stipites hedera contexerat. Sed Macedonas ira longius pro- 

vexit; quippe media fere nocte in castra redierunt, multis interfectis, pluribus captis 

equosque MDCCC abegere. — In anticitatea grecescă, unii autori. erai de părere, că 

stelele (columnele) scă Termini legendari ai lui Liber Pater se aflaă în părţile estreme 

ale Indiei (Apollodori Bibl, II. 5. 2.) Acestora le răsputie Strabo (II. 5. 6), că 

în India nime nu a vădut, nici columnele lui Hercule, nici ale lui Dionysiu (Liber Pater).
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Er acest Liber Pater al Romanilor, după cum am vEdut și în capitulul 

precedent, era una și aceeași personalitate legendară cu Dionysos al Gre- 

cilor și cu Osiris al Egiptenilor 1). 

Aceeași perfectă identitate între Liber Pater și Osiris o aflăm în tradiţiunile 

preistorice ale poporului român. După unele din aceste legende brasda 

cea uriașă de plug, care taiă de la apus spre răsărit câmpiile României, 

ale Besarabiei și Rusiei meridionale până la Don, ar fi tras'o împăratul Jido- 

vilor, Ostrea-Novac (Osiris), er după alte tradițiuni acestă brasdă se atribue 

lui Ler împăratul (Liber Pater), care venise cu oști nenumărat de multe 

și rele asupra locuitorilor acestei țări 2). 

Însă care a fost destinațiunea primitivă a acestor faimâse monolite a- 

şedate în șir, ce se întindea de la Prut peste Besarabia și Rusia meridională 
către Don, până în apropiere de punctul, unde din Asia se trecea în Europa? 

In anticitatea preistorică columnele de petră brută ati mai avut tot-o-dată 

și o destinațiune de utilitate publică. Ele serviaii în aceste timpuri depăr- 

tate spre a indica călătorilor direcțiunea drumurilor prin ținuturile mai puţin 

populate și pe unde alte semne de orientare lipsiaă 5), 

1) Herodoti lib. I[. c. 144. — Intr'o inscripţiune romană din Dalmația, Isis şi Se- 
rapis (Osiris), divinităţile universale egiptene, ne apar interpretate în limba latină 

sub forma de Libera şi Liber (C.I. L. III. nr. 2903). 

:) In descântecele n6stre poporale Ler împăratul apare ca un eroii jăluitoriă şi 

detestat (Marian, Descântece, p. 134), Er în alt descântec: 

Er voi Strigdie, | La al vostru palat, 

Voi Morâdie, Acolo s& mergeţi, 

(SE) vE duceţi Acolo să şedetți, 

La Ler împărat, Acolo să periți ...., 

Ibid, p. rqr. 

<Ler împăratul» (Osiris) din tradițiunile poporale române este o simplă figură . 

resboinică, care cutrieră lumea, însă cu totul distinctă de «Ler Domnul», fiul Maicei 

sfinte, sei Apollo, din colindele nâstre religise. Despre originea și semnificațiunea ar-: 

chaică a cuvântului «ler» a se vede capitulele relative la primul imperiă pelasg. — De 

asemenea mai notăm aici, că Liber Pater al Romanilor într'o inscripţiune descoperită 

la Narona în Dalmația, ne apare și sub forma de Leiber Patrus (C.I. L. Il. nr. 1784), 

numire f6rte apropiată de cea românescă, Ler împtratul. 

*) Cartailhac, La France prehistorique, p. 315.—Lângă Tanais se mai aflaă până în 

epoca romană şi Altarele consecrate lui Alesandru cel Mare, drept monu- 

mente ale espedițiunii sale în aceste părți. Aceste altare, "Adetâvăgo» Bupoi, erai, după 

Ptolemeiă (III. 5. 12) din jos de cotiturile rîului Tanais. Tot lângă Tanais amintesce şi 

Orosiu, altarele şi stâlpii lui Alesandrucel Mare: Europa incipit ut 

NIC, DENSUŞIANU, 12
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Întregă întinderea cea vastă a Sciţiei meridionale a format până târdiii 

în timpurile istorice, o regiune pastorală, nisce pustietăți de pășuni, fără 

limite, fără orașe, fără sate 1) și fără păduri 2, pe cari r&tăciaii necontenit 

nenumărate triburi de păstori, transportându-și pe care dintrun loc în altul 

casele şi familiele lor. 

«Noi nu avem nici orașe, nici câmpuri cultivate, ca să ne temem, 

că vor fi cuprinse și devastate de inimici», răspunde Idanthyrsus, regele 

Sciţilor, către Darie, regele Perșilor, când acesta i cerea, ca oră să pri- 

mescă lupta, ori săi aducă daruri, pământ şi apă, drept semne de su- 

punere 3). 

Grecii, după cum ne spune Curţiu, numiai întregă regiunea geografică 

a Sarmaţiei europene, «solitudinile Sciţilor» 4), er partea dintre gurile 

Dunărei, Nistru și Pont, sâii ținuturile Besarabiei de jos, ai purtat în par- 

ticular numele de «deșertul Geţilor» 5). 

Prin aceste solitudini de la nordul Mărei negre se rătăcise Darie, regele 

Perşilor, cu întrega sa armată £), se rătăcise chiar și cetele militante ale Sci- 

ților, cari urmăriaii pe Darie ?). 

În aceste timpuri depărtate istorice, singurul drum, care presenta mai pu- 

ține dificultăţi pentru comunicațiunea dintre Carpaţi şi ținuturile de lângă 

lacul Meotic, era pe valea Bâcului din Besarabia de astădi, și care apoi de la 

dixi sub plaga septentrionis a flumine Tanai . . . qui (fluvius) praeteriens aras ac ter- 

minos Alexandri Magni. . Maeotidas auget paudes (Historiarum adversus pa- 

ganos, I. 2). 

*) Herodoti lib. 1V. 47. 

2) Herodoti lib. IV. 61. 

3) Ibid. lib. 1V. 127. 

4) Quint Curţiu ne înfăţișeză pe unul din Sciţii europeni rostind următârele cuvinte 

către Alesandru cel Mare: Scytharum solitudines Graecis etiam proverbiis 

audio eludi; at nos deserta et humano cultu vacua, magis quam urbes et 

opulentos agros sequimur. — Ammian Marcellin (|. XXII c. 8), încă numesce 

ținuturile Scitiei: solitudines vastas nec stivam aliquando nec sementem ex- 

pestes. — Er în «Divisio orbis terrarum» anteridră sec, IV. d. Chr, cetim: 

Dacia. Finitur ab oriente deserto Sarmatiae (Riese, Geographi latini minores, 

pag. 17). 

5; Strabonis Geogr. lib. VII. 3. 14: Mernâ î rc Ilovrte Saharens as nd ”Iorpov 

în “Popav va “m mov Cerăv îpmpta npovetta. — Pe Tabula Peutingeriană re- 

giunea cuprinsă între fl. Agalingus (Cogâlnic din Besarabia) şi Hypanis (Bug), 

este însemnată prin cuvintele: sors desertus. 

5) Hevodoti lib. IV. c. 136. 

1) Ibid. lib, IV. c. 140.
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Nistru se prelungia către Don. Însă şi acestă liniă rămase numai o simplă 
cale «per deserta». 

Pe aici se operase în timpurile preistorice invasiunea cea puternică a tri- 

burile neolitice în Europă. Pe aici a fost până târdii linia cea mare de 

comunicaţiune între răsărit şi apus, între Asia tot-de-una lipsită și între 

Europa cea opulentă. 

<Termini Liberi Patris», aceste monumente ale vechimei, ce se în- 

tindeaii în liniă dreptă de la Prut pe lângă Valea Bâcului către Tanais, ni 
se presintă ast-fel din punct de vedere al intereselor publice, ca simple 

columne itinerare prin deșerturile cele sălbatice ale Sciţiei, spre a indica că- 

l&torilor și comercianților linia drumului celui mare dintre Asia și Europa 1). 

Osiris, regele Egiptenilor, sei Liber Pater după cum î-l numiai Romanii, 

cucerise de o-dată cu înfrângerea lui Typhon și ţinuturile din nordul Mărei 

negre. Lui Osiris i atribuiaă tradiţiunile şi legendele vechi înființarea acestui 

uimitoriă șir de bolovani împlântați în pământ între Asia și Carpaţii Daciei. 

În vechile litanii ale Egiptenilor, redactate de preoții din Teba și din 

Memphis pentru divinisarea lui Osiris, se amintesce ca o bine-cuvîntare e- 

ternă, ca una din gloriile cele mari ale acestui monarch, că el a deschis 

drumurile din regiunea nordului, €r sub «regiunea nordului», geografia 

timpurilor antice înțelegea prin escelență ţera Sciţilor 2). 

Chiar și Herodot ne spune, că stâlpii sâă columnele lui Sesostris 

(același cu Osiris) mai esistai și în timpurile sale în ținuturile Sciţiei ?). 

1) O importantă notită aflăm la Pliniu, care ne spune, că Macedonenii în a- 

cestă espediţiune a lor ai umblat pe urmele lui Liber Pater și ale lui Hercule, 

ori cu alte cuvinte, pe drumurile şi călăuziţi de resturile monumentelor acestor 

eroi. Haec est Macedonia, terrarum imperio potita quondam, haec Asiam, Arme- 

niam, Iberiam, Albaniam . . . Caucasum transgressa ... per vestigia Liberi Pa- 

tris atque Herculis vagata (Hist. Nat. IV. 17. 6). — Romanii încă aveaă tradi- 

țiuni vechi despre faptele cele mari de răsboiă ale lui Liber Pater. Acesta resultă 

din un pasagiă al lui Pliniu (Hist. Nat. lib. VIE. 1.) relativ la Pompeii cel Mare. Ve- 

Tum ad decus imperii rotm., non solum ad viri unius pertinet victoriam, Pompei Magni 

titulos omnes triumphosque hoc in loco nuncupari: aequato non modo Alexandri 

Magni rerum fulzore, sed etiam Herculis prope ac Liberi Patris. 

:) Pierret, Le livre des morts des anciens Egyptiens. Ch. CXLII: 

A, 12—13: Osiris dans la region du Sud. 

Osiris dans la region du Nord ... 

D, 24—25: Osiris . . . Ouvreur des chemins du sud, maître de la double terre, 

Ouvreur des chemins du nord, maitre du ciel. 

') Herodoti lib. 11, 103.
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Er poetul Ovid, în cartea a III-a a Fastelor sale, face de asemenea amin- 

tire de căile triumfale ale lui Bach sâă Liber Pater prin Sciţia 1). 

Acestă monumentală cale de gloriă a lui Liber Pater ajunsese a fi le- 

gendară în ținuturile grecesci încă cu mult mai înainte de timpurile lui 

Herodot. 

Poetul Pindar amintesce în dâue ode ale sale de acest admirabil mo- 

nument din țera Hyperboreilor, stabiliți încă din timpul migrațiunii neolitice 

la nordul Dunărei de jos și al Mărei negre. 

În una din aceste ode textul relativ la acestă lungă serie de columne 

itinerare sună ast-fel: 

«Atât dincolo de isvârele Nilului, cât și în țera Hyperboreilor, esistă 

o mulțime nenumărată de stâlpi itinerari, din pâtră tăiată, 

înalți de câte 100 de picidre şi aședaţi în şir, drept monumente 

ale unor fapte glori6se> 2). 

1) Ovidii Fast, III. 714. seaq. 

Bacche, fave vati, dum tua festa cano ... 

Sithonas, et Scythicos longum enumerare tr iumphos, 

Ridicarea columnelor seă stâlpilor triumfali a fost în us la Români până 

în seculul al XIV-lea. Cronicariul polon Strykowski scrie următorele: Regele ungar 

Carol (Robert) ridicând un răsboiii năprasnic asupra Domnului muntenesc Basaraba, 

fu bătut cu destvirșire prin stratagemă de către Munteni şi Moldoveni, ast-fel în cât cu 

puțini ai săi abia-abia putu scăpa cu fuga în Ungaria. Pe locul b ătăliei Domnii 

muntenesci zidiră o biserică și ridicară trei stâlpide petră, 

precum vădui eii însu-mi în 1574, întorcându-mE din Turcia, din 

colo de târguşorul Gherghița, due dile de drumâde la orașul 

transilvan Sibiă, în munţi. (La Hașdeii, Archiva istorică, tom. ÎI. p. 7). 

2) Pindari Isthmia, V. 20: 

popiat ă'tpwy xahâv 

ninuv$" Exmmbumedor 2v ajepâ vEhevYot, 

ua mâpay Nethoto na'ây val. 8 “TnepBoptous. 

Aici cuvântul xthso%o: (sing. xfheo%oc), nu este sinonim cu 83oi, ci are înţelesul de 

stâlpiitinerari. Din punct de vedere al originei și al formei, xzievtoc este identic 

cu românescul «călăuz» sei «călăuză» (lat. dux itineris), cuvânt, care în limba ro- 

mână se aplică atât la persâne cât și la lucruri, în particular, pentru stâlpii, ce în- 

dică drumurile. În acest text Pindar ne mai spune, că stâlpii itinerari din ţera Hy- 

perboreilor erai înalți de câte 100 picire. Luând de basă pentru acestă măsură piciorul 

vechiă grecesc stii olimpic de 0,3082 m. noi vom ave înălțimea acestor columne cu 30,82 

metri. In Francia, menhirul de la Locmariaker din Morbihan, este lung de 21 metrii. 

Ca o parte lespedile- petrdie, ce formaii șirul megalitic de lângă riul Bâc, aveai dimen- 

siuni colosale, resultă din comunicările călătoriului rusesc Sviniin, care visitase Besa-
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Acestă nenum&rată mulțime de stâlpi itinerari, aședaţi în şir prin țera Hy- 

perboreilor, de cari ne vorbesce Pindar, ni se presintă ast-fel ca una şi a- 

ceeași aliniare megalitică cu «series maximorum lapidum», de cari ne vor- 

besce Cantemir, şi cu <lapides crebris intervallis dispositi», scă cu <«Ter- 

mini Liberi Patris> de la Quint Curţiu. 

În altă odă a sa, poetul Pindar mai glorifică încă o-dată acest estra- 

ordinar monument din țera Hyperboreilor. 

Cuvintele sale sunt următârele: 

«Nici dacă vei călători pe mare, nici pe uscat, nu vei afla calea cea 

demnă de admiraţiune, care duce la locul principal de adunare al Hy- 

perboreilor» 1). 

Din aceste cuvinte ale lui Pindar resultă așa dar, că în țera Hyperbo- 

reilor de la nordul Dunării și al Mărei negre, esista încă în timpurile sale o 

cale monumentală, însă miracul6să prin mulțimea și prin mărimea cea 

colosală a stâlpilor sti itinerari aședaţi în şir. 

Originea acestei căi, dice Pindar, se reducea la nisce fapte gloriâse. Era 

ast-fel, o cale triumfală identică cu <Scythici triumphi» ai lui Liber 

Pater, de cari amintesce Ovid. Ambii poeţii Pindar și Ovid, aveai în ve- 

dere aceleași evenimente de r&sboiii, aceleași monumente legendare. 

Acestă admirabilă cale sfintă de la nordul Dunărei de jos şi al Mării 

negre, conducea, după cum ne spune Pindar, la locul comun de adu- 

nare al Hyperboreilor. Ea traversa, așa dar, o mare parte din teritoriul 

cel vast al acestui popor. 

După cum scim, magnificul templu al lui Apollo Hyperboreul, se 

afla în insula numită Leuce sei Albă de lângă gurile Dunărei. 

Er în părțile de jos ale Prutului, și în apropiere de acestă metropolă re- 

ligi6să a Hyperboreilor, mai esista încă în epoca romană un oraș numit 

rabia cam pe la a. 1822. După densul, aceste petre aveaii o înălțime estraordinară, ele 

formai pe unele locuri un crescet de munți (Hasdei, Dicţ, III. pag. 2796.) 

1) Pindari Pythia, X. 29: 
nu a Vas G'odrs netbg tv y ebpota 

6 “Tnepfogiwy &râva Vonprarăv dăby, 

Pindar aplică aici un fapt real, să calea cea triumfală a Hyperboreilor, în sens moral. 

Prin aceste versuri el voesce a dice ; calea gloriei eterne şi a fericirei adevărate nu 
9 va găsi cine-va, nică călătorind pe mare, nici pe uscat. Hyperboreii ne apar în legen- 
dele vechi ca poporul cel mai j u st, cel mai fericit, și cu o putere de vi€ță, ce trecea 
peste limitele bătrânețelor Pone eos montes (i. e. Ripaeos) ... gens felix (si cre- 
dimus) quos Hyperboreos appellavere, annoso degit aevo (Plinii lib 
WV. 26, 11),
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Piroboridava 1), incontestabil aceeași capitală, același centru politic, pe 

care Pindar î-l numesce Hyperboreon agon. 

Tot în părţile de răsărit ale Daciei, între fluviele Agalingus (adi Cogâlnic) 

şi Hypanis (Bug), ne apare stabilită, în epoca romană, o populaţiune întinsă 

numită «Dac(i) Petoporiani» 2), numire evident alterată în loc de Daci 

Piroboriani, adecă Hyperborei. 

Resumăm: 

«Calea cea miracul6să a Hyperboreilor», de care ne vorbesce 

Pindar, şi pe lângă care eraii înşirate o mulțime nenumărată de stâlpi iti- 

nerară, ni se presintă atât pe basa situațiunei geografice a Hyperboieilor, cât 

și după caracterul și destinațiunea acestor monumente, ca una și aceeași 

construcțiune megalitică- cu linia cea lungă de petrdie împlântate în pământ, 

de care face amintire Cantemir și Quint Curţiu. 

2. 'Etaunoiog, “Igoi 60oi. Căile sacre ale Sciţilor. 

Herodot, în descrierea Sciţiei, face amintire de un ţinut (Xâpos), de la 

nordul Mărei negre, pe care Sciţii în limba lor î-l numiaii Exampaeos, 

cuvânt, care în traducere grecâscă însemna “pai 03oi, adecă Căile sacre. 

Aseste locuri, numite Exampee, erai, după Herodot, situate la o de- 

părtare de 4 dile navigaţiune pe riul Hypanis (Bug) în sus, și formai fron- 

tiera dintre Sciţii Agricoli aşedați mai la nord, şi între Alazoni cu 

locuințele despre sud ?). 

Acestă cale sfintă, din nordul Mărei negre, se afla aşa dar aprope pe a- 

ceeași paralelă cu Chișineul de astădi, având direcţiunea de la apus spre 

răsărit, ori de la răsărit spre apus. 

Despre originea și destinațiunea acestor căi sfinte ale Sciţilor, Herodot 

nu ne mai spune nimic. 

1) Situaţiunea geografică a orașului Piroboridava după Ptolemeu (II[.10. 6. 8), e 

următoria : Noviodunum (Isaccea) 540 40' 460 30: 

Piraboridava 540 470 

2 Tab. Peut. (Ed. Miller) Segm. VIII. 3. 4. 

3) Herodoti lib. IV. c. 52: "Bow 3 3 xpiwn oărn 2v odpoter Xp Tis Te ăporipiov 

SmoYfuy vai "Aatioyuy obvopu 35 ri xpvg, ta. dYev fe m xp, Smoărori uiv "PEny- 

matoc, vară 85 zăjv "ENvov Aaaa “poi 5ot. — Ibid. IV. c, 81: “Eor. peratd Bogos%:- 
e - «ep , [A a ai Â spa - 

veog 15 RoTopod val “Îrăwos Xwpoc, 00vop, 65 o! sori Fărapnaios.



  

TERMINI LIBERI PATRIS. 183 

In anticitatea grecescă se numiaă «căi sfinte» drumurile de comunica- 

iune, ce erai stabilite între centrele principale și între locurile religi6se 

mai importante. 

Pe lângă aceste drumuri sfinte se aflaii înșirate în vechime diferite sanc- 

tuare și temple ale divinităţilor, columne, statue, mormintele eroilor și ale 

pers6nelor de distincțiune, și alte monumente comemorative. 

Pe aceste căi se făceaii procesiunile solemne ale clerului şi ale popo- 

rului, pe ele se cântait imnele funebre, peanele de rugăciune, de învingere, de 

laude și de mulțămire deilor. În fine, pe aceste drumuri de siguranță pu- 

blică se transportaii darurile particularilor, ale orașelor și populațiunilor la 

sanctuarele deilor. 

O ast-fel de cale sfântă (6 tepi), esista în anticitate între Atena și 

orașul Eleusis, loc celebru pentru misteriele Eleusine și unde se credea, 

că era reședința marilor divinități Ceres și Proserpina 1). 

O altă cale sfintă era stabilită între Elis, capitala provinciei cu acest 

nume, și între Olympia, câmpul cel renumit pentru jocurile Olympice ale 

Greciei vechi 2). , 

Unele din aceste căi sfinte traversaii provincii întregi. 

Cu deosebire la sanctuarele cele celebre din Delphi, care a avut un 

rol atât de imens în istoria religi6să și politică a Greciei, conduceau trei 

căi sfinte. Una din acestea începea în partea de nord, la valea Tempe, 

trecea peste tâtă Tesalia, peste Doris şi Locris şi era destinată pentru 

peregrinii din părțile nordului și ale Traciei. Altă cale stîntă venia din 

partea de sud-ost, din Atica. Ea era construită, după cum spun tradițiu- 

nile, de Teseii, și servia pentru trimiterea darurilor la Delphi din partea 

Atenienilor, a Peloponesilor și Beoţienilor. În fine, o a treia cale stîntă 

către Delphi începea de la portul Crissa al Mării egee, avea o lungime 

de 80 de stadii, și era destinată pentru pioșii călători, ce veniati pe mare ?). 

Aceeași instituțiune a căilor sfinte o aflăm şi la vechii Egipteni. 

Strabo, vorbind de construcțiunea memorabilelor temple de la Teba, 

cea cu o sută de porți, din Egipet, ne face următâria descriere a căilor 

sfinte de aci: 

Inaintea templelor, ne spune dânsul, se află un spațiu în lățime de un 

juger ori mai puţin, însă lung de 3—4 ori pe atâta, şi chiar mai mult. Acest 

1) Pausaniae Descriptio Graeciae, I, 36. 37, 38, 
*) lbid, V. c. 25. 7, 

2) Pauly, Real-Encyclopădie, II Bd. (1842) p. 915.
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spaţii se numesce drumul sfint (po îep6s), Er de-a-lungul acestei căi 

sfinte, pe ambele sale laturi, se află înșirate statue de sfinxi, aședate la o 

distanță de câte 10 coți una de alta, ast-fel, că un şir de aceste statue se 

află în partea dreptă, &r altul în partea stângă a drumului, că numărul a- 

cestor sfinxi nu e limitat, ci depinde de la lungimea fie-cărei căi, €r la 

capătul acestor două linii de statue se afla vestibulul templului 1). 

Același aspect monumental a trebuit s&-l aibă şi Exampeele si căile 

cele sfinte ale Sciţilor. 

Însă ce fel de monumente religi6se puteaii ca să orneze aceste căi sfinte 

din pustietățile cele întinse de la nordul Mării negre? 

Sciţii, după cum ne spune tot Herodot, nu ridicaii divinităţilor sale nici 

statue, nici altare, nici temple 2). 

Monumentele principale, ce decoraii căile cele sfinte ale Sciţilor, nu pu- 

teaă fi, așa dar, de cât o serie lungă de tumule enorme, precum și 

stâlpii cei faimoşi ai lui Liber Pater, considerați de sacri ?). | 

Mai esistă însă o importantă probă geografică, că acestă serie de lespedi 

enorme împlântate în pământ, ce se întindea de la Prut către Crimeea şi 

Tanais, constituia unul din Exampeele sei din drumurile cele sfinte ale 

Sciţiei meridionale. | 

Apa Bâcului, pe lângă care trecea, până în seculul al XVIII-lea, acestă 

faimâsă liniă de monumente monolite, se varsă în vechiul Tyras, seu în Nistru, 

în apropiere de satul românesc numit astădi Gura-Bâcului. 

La o mică distanță, spre nord de acest punct, noi aflăm situate astădi 

dâuă sate; unul pe malul drept şi altul pe malul stâng al Nistrului, purtând 

amendouă una și aceeași numire caracteristică de «Speia» $). 

Din punct de vedere istoric și filologic, aceste două numiri topografice 

de «<Speia» ni se presintă întru tâte ca identice cu terminul scitic de E- 

xampae-os, ultima silabă formând aici numai un simplu sufis grecesc. 

1) Strabonis Geogr. lib. XVIII. p. 28. 

2) Herodoti lib. IV c. 59. 
3) Herodot (lib. IV. c. 81) face amintire numai de un sigur obiect sacral, ce se 

afla depus în Exampee. Acest monument antic eraun crater de aramă cu dimen- 

siuni enorme, având o capacitate cam de 600 amfore, er grosimea laturilor sale era de 

6 degete. Originea acestui vas sacru se reducea după Herodot, la timpurile regelui scit 

Ariantan, care voind să cunâscă numărul Sciţilor din imperiul săă, dase ordin ca sti 

aducă fie-care câte un virf de săgctă. Adunându-se ast-fel o mulțime enormă de ast-fel 

de virfuri de săgeți, regele Ariantan a dispus a se face din ele un vas de aramă, care 

fu consecrat ca monument în Exampeu. 

%) Charta Besarabiei publicată de Secţiunea topografică militară rusescă în a. 

1868-69. Scara 1 : 126.000, col6na AXXIX, fâia 7.
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Aceste numiri de «Speia» ne mai probeză tot o-dată, că vechiul Exampaeos 

al lui Herodot, care forma frontiera dintre Sciţii Agricoli și Alazoni se 

întindea spre apus până dincâce de Nistru, în valea Bâcului 1). 

Restabilim, așa dar, următoriul fapt positiv pentru istoria timpurilor ar- 

chaice ale Daciei. 

Şirul cel lung de lespedi enorme împlântate în păment, ce se întindea 

din Besarabia către Crimea și Don, represinta într'o vechime depărtată tot 

atâtea monolite sacre scă stâlpi itinerari, numiți în literatura istorică ro 

mană <Termini Liberi Patris», înşirați pe lângă drumul cel mare, lip- 

sit de sate și orașe, ce trecea prin pustietățile Sciţiei vechi și care l6gă Asia 

de Europa. Acestă cale sfântă, care începea în Dacia orientală, presenta 

un aspect grandios, ea ne apare la Pindar ca una din minunile lumei 

preistorice (Yrepfopiwv Yavpari) 6856). 

Originea ei se reducea la fapte memorabile de r&sboiii. Era o cale triumfală, 

identică cu «Scythici triumphi» ai lui Bach sei Liber Pater. 

Numirea acestei căi în limba triburilor scite era Exampae-os, după He- 

rodot, cuvent de origine pelasg, a cărui formă naţională se vede a fi fost 

«sâm-biae», adecă sanctae viae 2). 

1) Numele rîului Bâc nu este de la germanui Bach. Originea acestei numiri se reduce 

la legenda cea vechiă despre drumurile lui Bach scă alelui Liber Pater prin 

Tracia și Sciţia. In cântecele eroice poporale ale Românilor se mai face încă și astădi 

amintire despre «Bâcul vitezul», <Bâcul haiducul» care instituise un servici 

de străji pe lângă drumul cel lung dintre Odriu (Adrianopol) și Diu (Vidin), 

(Înălţatul împerat) Bâcului vitezului, 

Că cl, mărc, mi-a aflat, Ce a pus strejă drumului 

De numele Bâcului, Din delul Odriului 

Bâcului haiducului, Până 'n prejma Diului ... 
“Teodorescu, Poesil pop. p. 605. 

Liber Pater sei Osiris avea în tradiţiunile şi legendele antice diferite supra-numiri, 

dintre cari una din cele mai cunoscute era Bâxyos. In limba vechiă slavonă, sta în- 

semneză taur (rom. bică, taur tEnăr). In papirele egiptene Osiris portă de asemenea epi- 

tetul de «taur» (Pierret, Le livre des morts, ch. 1. 1.). După doctrinele preoților 

egipteni Osiris și Apis, taurul cel sacru, formati numai una și aceeași ideă. Apis 

era numai imaginea cea viă a lui Osiris, oră cu alte cuvinte Osiris era deul-taur (fe- 

Cundatoriii), Atât de o cam dată în ce privesce istoria şi sensul primitiv al numelui 

Bacchus, Mai adăugem aici următâria părere germană: «Es ist unsicher ob der 

Name griechischer Herkunftist» (W is sowa, Pauly's Real- “Encyclopădie, 

III. v, Bakchos). 

) In limba română «sân te capătă forma de «s â m» în cuvintele compuse, când prima 

Silabă a părții a doua se începe cu o labială, precum în Sâm-Petru, Sâ m-Medru, 
Sâ m- Micori.
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XII. SIMULACRELE MEGALITICE ALE DIVINITAȚILOR 

PRIMITIVE PELASGE. 

Un alt gen de monumente megalitice ale Daciei, și cari ne deschid o 

vastă perspectivă asupra vieței morale preistorice de la nordul Dunărei de 

jos, sunt simulacrele archaice ale divinităţilor primitive, săpate de regulă 

în stâncă viă pe virfurile munților, ori pe culmile și pe câstele delurilor. 

Unele din aceste sculpturi preistorice sunt atât de rudimentare, atât de bă- 

tute de aer, de lumină și de ploi, în câte le ne apar astădi mai mult ca nisce 

simple columne brute, €r altele vădute mai ales din depărtare ne presintă, 

mai mult, ori mai puţin, o asemEnare cu figura omului. 

Principele Cantemir în «Descrierea Moldovei», compusă pe la a. 1716, 

ne-a lăsat următârele notițe archeologice despre una din cele mai impor- 

tante și mai colosale statue megalitice ale Daciei. 

«Cel mai înalt munte al Moldovei», scrie dânsul, «este Cehl&ul şi dacă 

acest munte ar fi fost cunoscut poeţilor vechi, el ar fi fost tot atât de ce- 

lebru ca şi Olimpul, Pindul sei Pelia. Din virful să, care se ridică la o 

înălțime enormă în forma unui turn, curge un riușor cu apa fârte lim- 

pede ... În mijlocul acestui vîrf se vede vu statuă fârte vechiă, înaltă 

de 5 stânjeni, representând o femeiă bătrână, încunjurată, dacă nu mă 

înșel, de 20 oi, âr din partea naturală a acestei figure femeiesci curge un 

isvor nesecat de apă. Întru adevăr, este grei de a decide, dacă în acest 

monument și-a arătat cum-va natură jocurile sale, ori dacă este format 

ast-fel de mâna cea abilă a vre-unui maestru. Statua acesta nu este înfiptă 

în nici o basă, ci ea formeză una și aceeași masă concretă cu restul stâncei, 

însă de la pântece și de la spate în sus ea este liberă. .. . Probabil, că 

acestă statuă a servit o-dată ca idol pentru cultul păgânesc.. . De altă 

parte, cât de înalt este muntele acesta, se pote conchide din împrejurarea, 

„că în timpul când ceriul este senin și sârele se înclină spre apus, acest 

munte se pâte vedea întreg şi așa de curat de la orașul Acherman (Ty- 

ras, Cetatea-albă), departe de 60 de ore, ca și când el ar fi în apropiere. 

Er pe dâlurile din jur, se văd urme de cai, de câni și de pastri, imprimate 

în stânci, în număr așa de mare, ca și când ar fi trecut pe acolo o ste 

imensă de călăreți» 1). 

1) Cantemirii Descriptio Moldaviae (Edit. 1872) p. 24-25: Montium (Moldaviae) al-
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Tot despre acest munte sfint al vechimei preistorice, scria pe la -anul 
1859 distinsul literat al Moldovei G. Asaky: 

<Corăbierul de pe Marea negră», dice dânsul, «vede piscul cel înalt al 

acestui munte de la Capul Mangaliei şi până la Cetatea-Albă. Lo- 

tissimus est Czahlow, si antiquorum fabulis notus fuisset, non minus celeber 

futurus, quam Olympus, Pindus aut Pelias... Ex ejus cacumine, quod 

turris în formam altissime erigitur, rivulus aquae limpidissimae delabitur. .. In medio 
ipsius statua conspicitur antiquissima quinque ulnis alta, ve- 
tulam ovibus ni fallor XX cinctam referens, e cujus naturali parte, perrenis 

aquae fons profluit. Difficile certe judicatu, monstravitne hoc in monumento natura 

suos lusus, an solers artificis manus ita efformaverit, Nulli enim basi imposita est ea sta- 

tua,sed cum reliqua rupe concreta cohaeret,a ventre tamen et dorso libera ... 

Probabile est, inservisse eam idolorum gentilium cultui . . . Ceterum ipsius montis al- 

titudo inde colligi potest, quod sereno coelo ... Akkermanni, quae urbs LX ho- 

rarum spatio ab eo distat, totus et tam distincte, ac si in propinquo esset positus, queat 

conspici . , . În circumjacientibus collibus subinde conspiciuntur equorum, canum 

alarumque rupibus impressa vestigia, haud aliter ac si ingens equestris 

exercitus ibi aliquando transiisset, 

Legendele poporale române spun, că acest simulacru representă pe Baba Dochia 

(Mama cea mare cu epitetul geografic de Anal) care urcându-se în diua de 1 Marte 

cu oile la munte, a fost apucată de un ger fârte mare pe virful Cehl&ului, unde a în- 
ghiețat cu oi cu tot, &r din ghicță sa prefăcut în petră. (Inv. A, Niţescu, din 

comuna Ceptura, jud. Prahova. — Asaky, Nouvelles historiques |. pag. 48—50). — Cu 

privire la acestă statuă mai aflăm încă următârele notițe la Asaky: La celebrite dont 
jouissait ce lieu, y fit bâtir un couvent qui exista jusquă Pan 1704; mais le jour 
de Pâques . . . une avalanche, descendue du haut du Pion (s. Cehl&u), et entrai- 

nant avec elle des masses de rochers ensevelit le couvent avec tous ses moines, et 

donna une nouvelle forme ă cet endroit ..... A cette €poque le simulacre de Doquie, 

malgre sa solidite souffrit €galement une alteration sensible: la partie superieure qui 

representait la tâte et le buste, s'est €croulce et on la voit gisante ă quelque distance; 

cette masse, composce de petites agglomerations pouvait figurer le visage et les che- 

veux. Le tronc et les jambes sont d'un rocher massif de basalte, de graviers accumul€s 

entre les jambes y laissent ă peine un passage ă l'homme, le ruisseau Albo y prend 
naissance, ainsi que le dit aussi Cantemir, D'autres pierres agglomerees, represen- 

tant des brebis, entourent că et ]ă le simulacre, et a câte se trouve un autre rocher 

assez grand, qu'on appelle l'Aigle. — După cumscrie Frundescu (Dict top. pag. 

356), partea despre răsărit a Pionului sei Ciahleului, şi care este cea mai înaltă, se nu- 
mesce Panaghia scă Pecidra, cr partea despre apus Turnul Butului (sc 

Turnurile Budei sci Bughei. Inv. G. Caderca, com. Buhalniţa). Cuvântul nyu- 

fiu în limba grecescă are înțelesul de «sfântă», şi acestă numire ne reveleză, că simu- 

Iacrul de pe virful Ciahleului a avut o-dată un cult public. Intocma ca și Panaghia, 
este de origine grecescă și numirea de Pi on, sinonimă cu xiuy, columnă, stâlp.
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cuitoriul de pe ț&rmurele Nistrului vede sorele apunend, după masele 

acestui munte, €r păstoriul nomad, după ce şi-a iernat turmele sale pe 

câmpii Bugeacului, se întârce către casă, având în vedere viriul Pionului 

sâii Cehleului, întogma precum o corabiă se orienteză după lumina farului, 

ca să intre în port» 1). 

1) Asaky, Nouvelles historiques, I. Iassy, 1859 p. 36, — Alte simulacre argoli- 

tice despre cari avem informațiuni sunt următârele: La oberșia sei isvrele rîului 

D6âmnei, în locul numit Valea-rea din judeţul Muscelului, se mai văd și astădi nisce 

figuri de petră în formă de femei, €r legenda spune, că 9 babe ai plecat 

în îuna lui Marte cu caprele la munte, însă din causa frigului s'aă prefăcut acolo în chi- 

puri de pâtră (Inv. P. Diaconescu, com. Berivoiescii-ungureni). — In pajiștea de la is- 

vorul Argeşului se află o stâncă cu o figură de femeiă purtând numele de «Că- 

prăr€sa», care a fost împetrită din causa asprimei vântului (Marțian, Analele 

statistice, 1868, p. 120). — La obrşia Gilortului din jud. Gorjiii se afla o altă 

stâncă, ce represintă pe o «Babă> împetrită din causa gerului (Tradiţiuni din Ol- 

tenia. D.) — Din jos de Mănăstirea Tismanei pe costa orientală a vălei se află 

o figură archaică sculptată în stâncă pe marginea unei prăpăstii. Eu pârtă la po- 

por numele de <Mamă» (Tradiţiuni din jud. Gorjiii, D). — Pe teritoriul comunelor 

Balta și Gorno vița din jud. Mehedinţi, aă esistat până în timpurile din urmă fi- 

guri săpate în stânci, ce representai pe Baba Dochia şi pe fiul stu Dra- 

gomir. Comuna Gornoviţa e situată pe «Delul Babelor» (Cf, Spineanu, Dict. 

jud. Mehedinţi p. 10 și 138). — In apropiere de Vama Buzeului în valea numită 

Urlătâre, se află chipul de petră al unei femei numite Baba Dochia, şi de a- 

colo isvoresce o apă fârte limpede (Inv. D. Basilescu, comuna Drajna-de-sus, jud. 

Prahova). — La comuna Caragelele, jud. Buzăi, o petră cu forma de om, 

şi care a fost asvârlită din munte de o fată de urieș (Inv. Ioneseu, com. Fundeni). Pe 

muntele Şerba din jud. Suceva, la locul numit Petrele roșii; se află stânci și petre, ce 

ati asemănare cu tipurile de om şi de animale (Inv. V. Chiriţescu, com. Negra 

Șarului). — In Bucovina, lângă apa Humorului, o stâncă pârtă numele de «Dochia, 

Feci6ra muntelui», care a fost împetrită (Şăineanu, Studii folklorice, pag. 12). 

Pe munţii de lângă Petra-Craiului de lângă Zernesci în Transilvania, o stâncă cu 

chipul de femeiă (Kâvâry, Szăz târt. rege.p. 84—85 — Kandra, Magyar Mythologia, 

p. 257). — Pe teritoriul comunei Vaida-Recea din țera Făgărașului, o stâncă, 

ce semăna cu chipul unei babe (Inv. E. Crișan, com. Şinca-vechiă). Probabil 

este aceeași figură, despre care relateză Kâvâry. — Pe muntele de lângă comuna Cetea 

în Transilvania, se ridică doue piscuri înalte, cari din depărtare semenă a fi doi că- 

lugări, și din cari unul se pare a ţin€ în mână un vas cu apă (Inv. [. Bota, com. 

Cetea). — Despre un alt simulacru de același gen scrie Muller, în Siebenbiirgische 

Sagen, p. 168: In den wilden Gebirgen unserer siidlichen Grenze befindet sich . . . das 

walachische Dorf Kapolna am Miihlbach (satul Copâlna lângă rîul Sebeș). Die Felsen 

thărmen sich dort am Ufer des Baches ... ein unfârmlicher Fels (ragt) aus 

dem schaumenden Gewăsser, welcher seltsam genug einem Gotzenbild
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Acâstă statuă primitivă de pe virful cel mai înalt al muntelui Cehl&i 

nu este singurul monument de sculptură megalitică din țările Daciei. 

Întregă catena Carpaţilor începend din plaiurile Moldovei şi până în păr- 

țile de nord-vest ale Ungariei, ne presintă o mulțime nenumărată de co- 

lumne brute, ce se înalță imposante pe virfurile maselor de stânci, şi cari 

  

  Pia II 
.— ep saca var des 

155. — Virful cel mai înalt seă cupola muntelui Cehlă&u. Vederea de pe 

terasa de răsărit 1), În partea despre nord «Turnurile». După Jahrbuch 

d. siebenb. Karpathenvereines. XVI Jahrg. p. 10. 

ne înfățișeză din depărtare formele și atitudinea unor figure omenesci, des- 

pre cari poporul în legendele sale ne spune, că represintă chipurile împe- 

trite ale unor personalități mitice. 

Pe drumul de la Trebici către Mezerici, scrie literatul Morav Schuller, 

se vede un bolovan de stâncă cu o formă particulară, ce pare a semăna 

cuo femeiă acoperită cu o cârpă pe cap. Locuitorii de acolo numesc acestă 

figură de petră <Mama bătrână» sei «Bunica de la Trebici» (die 

Altmutter von “Trebics), €r legenda ne spune, că acâstă statuă megalitică 

mitangeschlossencen Armen und gebiickten Nacken âhhlich sieht.— 

In comitatul Bihor din Ungaria esistă legenda despre «Baba Dochia», care s'a 

împetrit pe muntele «Găina» din causa unui ger cu viscol jlnv. V. Sala din Vașcăă).— 

In Bănat, pe muntelede lângă Almaş, se află doistâlpi de petră, cari după legenda 

poporală representă pe o babă și pe fiui să împetriţi de ger (Schott, Wa- 

lach Mărchen, nr, 6. p. 112—115 și 330). 

1) Acest puternic masiv, care prin înălțimea sa domineză toți munții dimprejur, pre- 

sintă o figură destul de curi6să, EI singur apare ca un idol colosal. A se vede figurile 

ceramice.de la Troia (Schliemann, Ilios, p. 385-394) şi idolul de Ja Turdaș (Hunyadm. 

Esk, |. Tab, IV, 1).
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representa pe o mătușă bătrână, forte înțelâptă, cu numele de <Alruna» !), 

care locuia în apropiere de acestă stâncă. Ea cunoscea puterea vindecă- 

toriă a plantelor și însănătoşia cu bună-voință pe toți bolnavii, cari se a- 

dresaii dânsei. Mai târdiă însă, ea a devenit o femeiă rea și din causa lă- 

comiei sale pentru bani, a fost împetrită pe virful acelei stânci 2). 

Caracterul genera! al tuturor acestor monumente de sculptură megalitică 

este, că tipurile sunt tăiate în stil gigantic şi în forme neregulate, că aceste 

simulacre ai mai ales numai din depărtare aparenţa unor figuri umane, 

că peste tot, aceste imagini primitive ni se presintă numai pe vîrfurile mun- 

ţilor, ale delurilor, pe câstele văilor, pe la isvâre, pe la pasuri și în apro- 

piere de drumuri, de unde se deschide o vastă perspectivă, 

În cele mai vechi timpuri, pe cari le cunâsce istoria, nu esistai nică în 

Grecia, nici în Asia mica, statue, cari s& represente în o formă artistică chi- 

purile divinităților. 

Pentru sentimentul cel piii, însă dur, din timpurile acele, era de ajuns o 

simplă figură informă de lemn, ori de petră, care s& simboliseze divinitatea. 

Autorii anticităţii ne-ai transmis numerbse și prețidse date despre a- 

cest gen de monumente primitive, cari în lumea cea archaică serviai de 

obiecte aie cultului religios representând anumite divinități. 

Ast-fel o figură femeiescă, sculptată în stâncă întrun mod primitiv, ajun- 

sese să fie legendară încă în timpurile ante-homerice 3). 

Acestă statuă enormă, tăiată în stâncă pe virful muntelui Sipyl din Asia 

mică, represinta pe Niobe, fica lui Tantal, soția regelui Amphion din Teba 

Beoţiei, nepâta lui Joe și a titanului Atlas, care susținea cu capul săii 

polul ceriului. | 

Niobe, mândră, că dânsa era mama fericită a doi-spre-dece copii, și pe 

lângă aceea o femeiă. frumâsă, de origine divină, soţia unui rege avut, și 

"cu teritorii întinse, avuse vanitatea s& se considere mai pre sus de cât La- 

tona, deița cea puternică și populară, despre care dicea densa cu dispreț, 

că avuse numai doi copii, pe Apollo și Diana. Aspirând la onori di- 

vine în locul Latonei, Niobe invită pe poporul săi s& părăsescă altarele 

acestei deițe și să nu-i mai adreseze rugăciuni. Latona indignată de acestă 

insolență a Niobei, care i-a interdis în regatul s&ă onorile și sacrificiele, şi-i 

contesta divinitatea, ceru ajutoriul fiilor săi, al lui Apollo și Dianei. Aceștia, 

1) Divinitate pelasgă Larunda, Mama Larilor. În legendele germane Alraun. 

2) Schuller, Sagen aus Mâhren (Brinn, 1888) p. 164.— O altă stâncă cu figura de femeiă 

numită «Fata împetrită», se află în pădurea de la Rakwitz în Moravia (Ibid, p. 167). 

3) Homeri Ilias, XXIV. 602 seqq.
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ca st r&sbune ofensa adusă mamei lor, uciseră cu săgețile sale pe toți 

copiii Niobei, âr Niobe fu prefăcută în stâncă și dusă de vânturi pe virful 

muntelui Sipyl din Lidia în Asia mică, unde acestă figură de pâtră vărsa 

lacrimi în continuii diua și nâptea 2). 

Despre acest monument legendar al vechimei preistorice scrie Pausania: 

«Ei am vădut şi am esaminat acestă statuă a Niobei, după ce mă& am 

suit pe muntele Sipyl. Ea este o stâncă dură cu o margine prăpăsti6să. 

Când cine-va se află în apropiere de acestă stâncă, ea nu se vede a ave 

o formă de femeiă, ori de ființă omenâscă, ce plânge, însă dacă cine-va 

o privesce din depărtare, atunci i se pare, că vede o femeiă 

întristată şi care plânge» 2). 

Acâstă statuă colosală a Niobei de pe muntele Sipyl eta așa dar atât 

de vechiă, în cât cultul ei dispăruse încă pe la începutul epocei istorice, 

şi tot ce mai rămăsese în timpurile lui Homer, era numai o simplă legendă, 

despre petrificarea unei femei arogante și impie. 

Tot pe muntele Sipyl din Lidia și anume pe stânca, ce se numia Co- 

din, se afla în epoca greco-romană o statuă primitivă a <Mamei-m ar, 

sei a «Mamei deilor», care, după cum ne spune Pausania, era «cea mai 

archaică din tâte simulacrele acestei divinităţi» 2), aparţinând la a- 

ceeași epocă cu chipul cel vetust al Niobei de pe un alt vârf al muntelui 

Sipyl. 

Pe muntele Liban din Siria, după cum scrie Macrobiu, se afla o sta- 
tuă antică acoperită pe cap, având o atitudine tristă şi susţi- 

nându-şi faţa cu mâna învelită de haină; €r când cine-va o privia din faţă, 

ea se părea, că varsă lacrimi din ochi. La Asirieni și la Fenicieni, dice 

Macrobiu, partea de asupra a pământului, pe care o locuim noi, este perso- 

nificată prin deița Venus, şi că acestă statuă de pe muntele Libanului era 

un simulacru al Vinerei Feniciene și tot-o-dată un simulacru al pămân- 

tului, simbolisând globul nostru terestru în timpul de &rnă, când el este 

1) Apollodori Bibl. III. 5. 6. — Ovidii Metam. VI. 146 seqq. 

?) Pausaniae lib. | c. 21. 3. Ibid, îib, VIII. e, 2. 7. — Se pare în vechime «vărsa. la- 

crimi» şi statua primitivă de pe Cehl&ă: 

De jalea puiului miei 

Plâng petrele la Ceahlăi. 

Tocilescu, Materialuri folkl, I. 2> 1406, 

3) Paasaniae lib. III. c. 22 4; V. 13. 4. — Frigienii credeai, că divinitatea Mama- 

mare peste i€rnă dârme, r vara se deșteptă (Plutarque, Oeuvres, Tom. 

ÎL. 1994, p. 367). Același fond comun cu legenda română despre înghețarea <Babelor»,
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acoperit de nori și lipsit de sâre, când isvorele, ce înfățișeză ochii pămân- 

tului, dimit apă mai multă, și câmpurile lipsite de cultură ne presintă o 

față tristă 1). | 

In orașul Paphos din insula Cypru se afla un templu archaic și renumit 

consecrat deiței Venus, €r statua acestei divinități, după cum scrie Tacit, 

nu avea forină umană, ci era numai o simplă figură conică, mai latâ la basă 

şi ascuţită la virf, în forma unui stâlp de hotar. Insă ce rațiune avea acestă 

formă, nu se pâte sci 2). 

Locuitorii din orașul Thespiae în Beoția, după cum ne spune tot Pau- 

sania, adoraii încă de la începutul religiunei lor între tâte divinitățile mai 

mult pe Eros (Cupido), cel mai frumos dintre toți deii, 6r statua acestei 

personificări divine era numai o pâtră brută (âprds Mos), însă forte 

vechiă 3). 

Hesiod în Theogonia sa ne spune, că petra, pe care Rhea o pre- 

sentase lui Saturn, ca s'o înghiță, când dânsa născuse pe Joe, acest 

noă monarch al lumei vechi a împlântato mai târdiui în pământ lângă o- 

rașul Pytho, ca să fie în viitorii un monument de adniiraţiune pentru 

Gmenii muritori €). 

Pe teritoriul orașului Sicyon din nordul Peloponesului, după cum scrie 

Pausania, se afla un simulacru al lui Joe cu epitetul de Milichios și al 

Dianei Patroa. Milichios era în forma unei piramide, 6r Patroa avea 

figura unei columne 5). 

In orașul Orchomen din Beoţia cel mai vechii templu era al Gra- 

țielor, 6r statuele lor eraii numai nisce simple pietre brute?) 

De asemenea lângă oraşul Gyteon din Pelopones, ne spune același 

autor, că se mai afla încă în timpul săi un simulacru în formă de bolo- 

1) Macrobii Saturnaliorum lib. ]. 21: Simulacrum hujus Deae (Veneris) in monte 

Libano fingitur capite obnupto, specie tristi, faciem manu laeva intra amictum sus- 

tinens, lacrimae visione conspicientium manare creduntur, Quae ima go, praeterquam 

quod lugentis est, ut diximus, Deae, terrae quoque hiemalis est; quo 

tempore obnupta nubibus, sole viduata stupet, fontesque veluti terrae oculi uberius ma- 

nant, agrique interim suo cultu vidui moestam faciem sui monstrant. 

2) Taciti Hist, II. 3: Simulacrum deae non effigie humana; continuus orbis 

latiore initio tenuem in ambitum, metae modo, exsurgens. 

2) Pausaniae lib. IX. 27. 1, 

:) Hesiodi Theog. v. 497. 

5) Pausaniae lib. II. 9. 6. 

€) Pausaniae lib. IX. 38. 1.
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van brut, şi acâstă pâtră se numia în limba Dorienilor Zeus Cappotas, 

adecă «Joe, care odihnia»> 1). 

Tot Pausania scrie următârele: 

La orașul Pharae din Achaia, lângă statua lui Mercur, sunt cam la 

vre-o 30 petre împlântate în pământ, având o formă tetragonală, pe 

cari locuitorii din Pharae le adorâză dând fie-cărei petre numele unui deii, 

şi «că o-dată toți Grecii aveai ca simulacre numai nisce petre 

brute, şi cărora le da onori divine» ?). 

La satul numit Hyett din Beoţia, după cum ne spune tot Pausania, 

se mai afla în epoca sa un templu vechii, dedicat lui Hercule, şi o sta- 

tuă a acestui deii, care nu era o lucrare artistică, ci o simplă pâtră brută 

după ritul cel archaic 3). 

Alte petre sfinte dedicate lui Hercule se aflai în Ispania, despre cară 

Strabo scrie următârele: 

In Promontoriul cel sfânt al Ispanici, nu esistă nici un sanctuariă, oră 

vre-un altar, consecrat lui Hercule, și nici altor divinităţi. Tot ce se află 

acolo sunt numai nisce petre brute ridicate în sus, aședate pe unele lo- 
curi în grupe de trei, oră patru la un loc, 6r 6menii fac procesiuni religi6se 
la aceste petre și după obiceiul rămas de la strămoși, depun corâne pe ele 
și fac libaţiuni acolo +). 

Pe la anul 549 al Romei (204 a. Chr.) statul roman se afla în una din 
cele mai grele situațiuni. Hanibal, inimicul cel înverșunat al numelui roman, 
cu trupele sale de mercenari nedisciplinaţi, se afla de 16 ani pe pământul 
Italiei de jos, de altă parte o epidemiă acută se răspândi în întregă ar- 
mata de operaţiune a consulului P. Liciniu Crassu. 

Din ordinul senatului, preoţii consultară căr țile sibyline, în cari a- 
flară următâria sentență: «Când un inimic străin va fi intrat cu răs- 
boiu pe pământul Italiei, el va pute fi învins și alungat din 
Italia, dacă se va aduce de la Pessinus în Roma deița Mama 
cea mare» 5). 

Același acrostich al cărților sibyline ni-l presintă poetul Ovid în urmă- 
t6ria formă: - 

î) ibid. MI. 22. 1. 

') Ibid, VII, 22. 4. 
?) lbid. IX. 24. 3. 

*) Strabonis Geogr. lib. II. 4. 4, 
*) Lâvii lib. XXIX. e. 10. 

„NIC. DENSUŞIANU,
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«Mama lipsesce, Romane, mergi de caută pe Mama, și când ea va veni 

primesce-o cu mâne curate» 1). 

Legaţii apărură la țărmurii Asiei mici cu cinci corăbii mari, având câte cinci 

renduri de vâsle, ca prin acesta să esprime tot-o-dată şi demnitatea poporului 

roman. Ei se presentară la regele Ata! din Pergam, care-i conduse cu bună- 

voință la Pessinus, şi le dede «<p&tra cea sfântă, care diceaii locui- 

torii de acolo, că era Mama deilor» ?). Legaţii o transportară la Roma. 

Acestă petră, ne spune Arnobiu, nu cra de tot mare, avea o formă 

colțur6să pe la margini, era dură, nepoleită și representa un simulacru 

cu o faţă mai puţin esprimată. 

Despre alte simulacre brute considerate ca imagini antice ale divinităților 

scrie Lampridiu: că Heliogabal a voit să ridice din templul Dianei de la 

Laodicea petrele, ce se numiaii «sfinte» și s& le aducă la Roma 3), 

Fără îndoi€lă, aici e vorba de Laodicea Siriei, seu «de lângă mare», 

numită în vechime Ramitha 4), după numele unui păstorii Ramanthas 

(Raman athas), o localitate vechiă pelasgă, căreia Romanii i-ait acordat 

prerogativele unei colonii cu drept italic. 

Esista așa dar, în religiunea romană, chiar și în timpul imperiului, o ten- 

dință puternică de archaism în ce privesce chipul divinităţilor. 

O deosebită importanță pentru istoria simulacrelor megalitice din 

Dacia o are legenda Ariadnei petrificate. 

In insula numită Naxos, situată în apropiere de Delos, se afla în anti- 

citatea greco-romană o stâncă, care în partea ei superidră representa figura 

unei femeie, în aceeași formă tristă, ca și statua Niobei de pe muntele Sipyl. 

După vechile tradițiuni, acâstă figură de pâtră, representa pe frumâsa 

Ariadna, fica regelui Minos din Creta, plângând după eroul Teseu, care o 

răpise de la casa părinţescă şi în urmă o părăsise pe acestă insulă solitară, 

după cum mai târdiii eroul Enea părăsise pe Dido pe țărmurele Alricei. 

1) Ovidii Fast. lib. 1V. 239. 

2 Livii lib. XXIX c. 11. (Legati Romani) Pergamum ad regem venerunt. Is 

legatos comiter acceptos Pessinuntem in Phrygiam deduxit: sacrumque ii s 

lapidem, quam matrem deumesseincolae dicebant, traditit, ac de- 

portare Romam jussit. —Arnobius, VII. 49: lapis quidamnonmagnus... 

angellis prominentibus inaequalis, et quem omnes hodie ... videmus in signo (sc. 

Matris Magnac)... positum, indolatum et asperumet simulacro faciem 

minus expressam simulatione praebentem. 

3) Lampridii, Heliogabalus. c. 7: Lapides qui divi dicuntur ex proprio templo 

Dianae Laodiceae... affere voluit. 

1) Stephanus Byz. v. Amzodixera,
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Ariadna, după cum ne spune tradițiunea greco-romană, se prefăcu aci 

în pâtră și stâncă, mai mult din causa asprimei ventului celui rece și a 

frigului, de cât sub influenţa întristării sale sufietesci, ceea ce ne arată, că 

fondul legendelor române despre petrificarea Babelor în munți, din causa 

frigului, este o tradițiune din primele timpuri ale umanității. 

Poetul Ovid ne presintă acestă vechiă legendă în următoriul mod: 

«Era un munte», dice Ariadna, «pe virful căruia se aflati numai puține 

tufe de arbori, şi pe acest munte se ridică o stâncă poleită de valurile cele 

murmurătârie ale mărei. Eii mă urc pe acestă stâncă și m&sur cu privirile 

mele întinderea cea vastă a mării. De aici, de unde vânturi fârte reci mă& 

hăteaii, eii v&dui pânzele corăbiei tale umflate de vântul cel periculos (Bo- 

reas). Îndată ce le-am vădut, oră pote am credut, că le văd, mă ai cuprins 

fiori mult mai reci de cât ghicța și am amorţit ... Cu vederile îndrep- 

tate spre mare și înghețată, eii mă aședai pe stâncă, și întocma 

ca și scaunul acel de pâtră,eii mam prefăcut în pâtră. Prives- 

ce-mă chiar şi acum, nu cu ochii tăi, dar în ideă, dacă poți, cum stati eii 

pe virful acestei stânce, de care se bat valurile cele neliniştite ale mării» 2). 

Originea acestui antic simulacru din insula Naxos se reducea la o rasă 

de 6meni din părțile Dunării de jos. 

După cum ne spune Diodor Sicul, insula Naxos a fost locuită la în- 

ceput de nisce 6meni, pe cari cei vechi i numiaii Traci, imigrați acolo 

din imperiul lui Boreas 2). Insă Tracia preantică cuprindea nu numai 

părțile orientale ale peninsulei Hemice, dar și teritoriele cele vaste ale Da- 

cici şi Sciţiei 2). In particular imperiul lui Boreas se afla la nordul 

Dunării de jos 4), cu centrul în munţii Ripaei seii Carpaţi 5). 

Drept conclusiune, resumăm aici: 

Incă din cele mai negurâse timpuri ale preistoriei, esistaii în părţile de 

răsărit ale Europei şi ale Asiei de apus un gen de monumente megalitice, 

nisce simulacre archaice, unele sculptate în stâncă viă pe virfurile, ori pe 

câstele munţilor și ale delurilor, &r altele împlântate în pământ ca menhire, 

sii columne brute, pe lângă temple şi alte locuri sfinte, monumente, cari 

- ) Ovidii Heroid, X, 

:) Diodori Siculi lib. V. 50. 

2) Step. Byz. v. Sub9oe, E9voc Opaxtov. 

?) Diodori Sicali lib. II. 47. — Cf. mai sus pag. 79. 

3) Homeri Ilias, XV. v. 371. — Isidori Orig. XIII. 11. 13: Boreas, qui ab Hyper- 

boreis montibus flat. —Steph. Byz. v. “Pinuiu dos “Ynegfoptuy. — Insula Naxos 
âvuse așa dar la început aceeaşi populațiune, ca şi insula Delos, lângă care se afla. 

Vedi mai sus p. 122.
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după credința religi6să a poporului din acele timpuri, representaii anu- 

mite divinităţi 2). . 

Multe din aceste simulacre megalitice eraii de o vechime extrem de de- 

părtată, în cât se perduse memoria originei și a cultului lor încă înainte 

de începuturile istoriei grecesci, £r de altă parte timpul stersese de pe 

aceste petre aprâpe tâte formele măestriei omenesci, cum eraii de esemplu 

statuele Niobei și Ariadnei, şi tot ce se mai păstrase în tradițiunile Gme- 

nilor era numai o reminiscență confusă, o simplă legendă mitică. 

1) Urme de statue primitive ale Mamei-mari prin munți le aflăm și în părţile de apus 

ale Europei. In Itinerarium Hierosolymitanum (Ed. Parthey, 263) se amintesce o staţiune 

numită «Matrona» în Alpii Cotici, cari astădi separă Italia de Francia. Acest munte 

numit Matrona, după cum ne spune Ammian Marcellin (XV. 10), forma piscul cel 

mai înalt și cel mai grei de suit din Alpii Cotici. O altă numire geografică de <Ma- 

trona» ni sc presintă în Galia ante-romană, Cesar (B. G. 1. 1) ne spune, că riurile Ma- 

trona şi Sequana despărțiaă pe Belgi de Gali. Fără îndoi€lă, că riul Matrona a fost 

numit ast-fel după un simulacru al Mamei-matri, ce a esistat la isvorele sale, 

precum ast-fel de statue primitive (Babe) se amintesc în România la isvorele riurilor 

Ialomiţa, Dâmnci, Argeșului şi Gilortului, și probabil că a esistat o-dată una şi la isvorele 

rîului Hypanis sei Bug din Sciţia (Cf. Herodot, IV. 52: pja:qp “arawos)
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XII. PRINCIPALELE DIVINITĂȚIĂ PREISTORICE ALE DACIEI. 

1. Kezus, Cerus manus, duonus Cerus. Ceriul, Caraiman, Ceriul domnul. 

Monumentele megalitice ale Daciei, cari ne înfăţișeză în forme atât de 

primitive imaginile divinităţilor ante-homerice, fac parte din istoria positivă 

a acestei țări. 

Caracterul acestor imagini este sacral de la origine şi până la dispari- 

țiunea acestui cult ante-elenic. 

Cea mai archaică religiune, ale cărei urme morale ni se presintă la tâte 

popârele europene, este adoraţiunea primitivă a Ceriului 1) şi a Pămen- 

tului 2), ca elemente gereratâre. 

Ceriul, pe care Grecii într'o epocă preistorică, alt-cum destul de târdiă, 

i-l personificară sub numele de Uranos — și Pământul sâi Gaea (3, 

Taix), — form&ză începuturile cele mai archaice ale religiunei europene. 

Ceriul şi Pământul ne apar ca «Principii divinităților> ante- 

olympice 2). Ei sunt <Deii cei mari» ai lumei dispărute 4), «Părinţii» celor 

de ântâiii 6meni pe pământ 5), și ei sunt invocați în locul prim de către cei 

mai vechi eroi ai ginţii pelasge €). ” 

Pe «Ceriii» și pe «Pământ» se făceaii în anticitatea preistorică jurămin- 

tele cele mai severe și mai religiose ?). 

) Platonis Cratylus (Ed. Didot) 1. 293. -- Pliuii H. N. II. 1: mundum ct hoc quod 

nomine alio Caelum appellare libuit, numen esse credi par est. 

) Platonis Timacus, p. 211. — Ciceronis De nat. deor. III. 20: Terra ipsa dea 
est et ita habetur. 

:) Varro, De lingua latina, lib. V. 57: Principes dei Caelum et Terra. 

4) Ibid V.58: Terra enim ct Caclum, ut Samothracum initia docent, sunt Dei Magni. 

5) Plinii H. N, lib. XVIII. 21: Tellure quae parens appellatur colique di- 
Citur. — Varro R. r. L. c. 1: Primum, qui omnes fructus agriculturae caelo et terra 
continent, Iovem (Caelum), et Tellurem. ltaque quod ii parentes magni 
dicuntur, 

) Aeschyli Prometheus, v. 88—90: 

9 io aidp.. a 

îm. . Tapuijtop me “i 

va Tăv RuvOntiv WBXhOV MOD vo, 

) La Virgil (Aen. XII. 174 seqq) Enea :invâcă în jurământul stă Sârele
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Homer ne înfățişeză pe Latona făcând următoriul jurământ insulei De- 

los: «Să scie Pământul şi Ceriul cel lat și apa riului Styx, ce curge 

pe sub pământ, eii fac acest jurăment, care este cel mai mare și cel mai grei 

înaintea deilor fericiţi, că aici (în insula Delos) va fi tot-de-una altariul cel 

adorat și pădurea cea sfântă a lui Phoeb» ?). 

Când Romanii pe la anul 253 (499), reînoiră pactul lor de alianță cu 

toți Latinii, acest legăment al lor cuprindea următâria formulă: «Între 

Romani și tâte poporele- latine să fie pace, până ceriul și pământul 

vor sta în locul, în care sunt» 2). 

Religiunea creștină consideră acestă invocare solemnă a «Ceriului» şi a 

«Pământului», ca o manifestare a credințelor păgânesci, şi ea cercă prin 

subtilități teologice să delăture usul atât de înrădăcinat la popor, de a jura 

pe «Ceriii» şi pe «Pământ». 

«Nu trebue, dice evangelistul Matheiii, să juraţi pe cerii, fiind-că e tro- 

nul lui Dumnedei, nici pe păment, fiind-că e scaunul picidrelor sale» 3). 

«Ceriul» şi «<Pămentul» eraii cei de ântâii Dei consecraţi ai lumei 

vechi. Lor, pentru prima Gră, li saii dedicat virfurile cele înalte ale mun- 

ților, delurilor și promontârelor, cu deosebire înălțimile, unde se adunaii 

norii şi se formati tempestaţile +). În munți se aflaii templele și altarele lor, aici 

li se aduceau sacrificii, după un rit archaic misterios, aici se celebrau festi- 

tivităţile religise, adunările pentru înțelegerile comune ale diferitelor triburi, 

şi tergurile lor. | 

Originea acestei vechi religiuni cosmogenice a Ceriului și a Pămen- 

tului era considerată în epoca clasică a Greciei ca barbară (pelasgă). 

«După cum vedem», dice Socrate la Plato, «cei de ântâii omeni 

în Grecia (Pelasgii), considera de dei numai pe aceia, pe cară în timpurile 

acele i adoraă cei mai mulți dintre barbari, adecă sârele, luna, pă- 

mentul, stelele şi ceriul 5.» 

Er sub numirea de «Barbari», Grecii cei vechi înțelegeaii în prima liniă po- 

pulaţiunile din nordul Greciei, şi numai în a doua liniă pe Asiatici și pe Africani. 

(adecă Ceriul) şi Pământul, er regele Latin ridicând mânele către Cerii jură 

pe PămEnt şi pe stele. — De asemanea la Siliu Italic (VIII. 105) Enea către Anna: 

Tellurem hanc juro. 

3) Homeri Hymn. în Apoll. v. 84 seqq. 

2) Dionysii Halicarn. lib. 6 c. 9. 

3) Evang. Mateii, c, 5—7 v. 34—37. 

) Cf. Hesiodi Theog. 129. 

3) Platonis Cratylus (Ed. Didot) 1. p. 293.
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«De unde-și trage originea sa fie-care dei», dice Herodot, «și dacă ei 

ai esistat tot-de-una şi ce formă aii, Grecii nu sciii până astădi, când scrii 

eii aceste 1)» 

Er în alt capitul, Herodot esprimă aceeași părere cu contemporanul săi 

Socrate, că numele divinităţilor, pe cari Egiptenii spun, că nu le cunosc, 

Grecii le-ai primit de la Pelasgi 2). 

La Romani, atât în inscripțiunile cele mai vechi, cât şi în monumentele lite- 

raturei religidse, Ceriul ne apare sub numirea de Kerus 3), Cerus manus4) 

și duonus Cerus 5), având tot-o-dată predicatul de «deus magnus». 

In cele mai vechi Carmine Saliari, Cerus manus este o espresiune 

identică cu peyas Odpavâs al lui Hesiod €). 

1) Herodoti lib. II. 53. 

2) Ibid, lib. II. c, 50 şi 53. 

3) În mormintele din Etruria şi din Laţiu se ai aflat adese-ori depuse pahare cu 

inscripţiuni, dedicate deilor. Un ast-fel de pahar se aă descoperit pe teritoriul Volscilor 

cu inscripţiunea KERI POCOLOM, şi alte douE în alte localităţi cu dedicaţiunea Sa e- 

turni pocolom şi Volcani pocolom (C.I. L. 1. nr, 46. 48. 50). 

1) La Romani, în vechile Carmine Saliari, Ceriul era adorat sub numele de 

Cerus manus (Festus s. v. Matrem matutam). — Că în vechia limbă latină po- 

porală mai esista pentru numirea de Cerii și forma de Caer-us se constată cu 

deplină siguranță din adiectivul caeruleus (de coldre azură să vineţiă), cuvânt, pe 

care poeţii î-l da drept epitet ceriului. De asemenea aflăm coeli caerula templa la 

Enniu (Cicero, Div. I. 20) sc numai caerula coeli la Ovid (Met. XIV, 814). 

5) Intr'un fragment din Carminele Saliari (la Varro, L. L. VII. 26). O mul- 

țime de cuvinte din vechile Carmine Saliari ajunsese obscure pentru autorii romani, și 

Varro se plânge, că semnificațiunea lor primitivă nu se mai cunâsce (Ibid. VII. 2). Aceste 

cuvinte învechite de duonus Cerus din Carminele Saliari le mai găsim și astădi 

conservate în cântecele poporale române sub forma de «Ceriului şi Domnului». 

"Păstrica Ceriului 

Ceriului și Domnului. 

, Teodorescu, Poesit pop. go. 

Cât de archaică este acestă amintire a «Ceriului și Domnului» resultă din împre- 

jurarea, că noi astădi nu mai putem sci, ce rol avea în vechia religiune pelasgo-latină 

“Păstrica Ceriului». Într'un alt important text al literaturei nâstre poporale duonus 

Cerus ne apare sub forma următâriă: * 
Nu cânt împăratului Dorului şi fiului, 

Ci cânt numai dorului, Ceriului pămentului ... 

Marienescu, Colinde, p. 46. 

Unde «dorul» şi «fiul» sunt numai simple personificări identice cu Ceriul şi 

Pimentul, 

%) Hesiodi Theog. 176. 208,
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Din punct de vedere istoric şi etimologic epitetul de manus este același 

cuvânt cu magnus î). 

Urme numerâse şi importante de imperiul religiunii Ceriului în înțelesul 

ante-creştin mai esistă şi astădi la poporul roman din ţările vechii Dacie. 

«Ceriul» ca divinitate mai este și astădi adorat şi invocat în colinde, 

în cântecele bătrânesci și în oraţiile solemne ale Românilor, sub numele de 

«Ceriit>, «Ceriul sfânt», «Ceriul cu stelele», «Ceriul Domnul, 

«Naltul Ceriii» și «Părinte bun 2), întocma precum la Latinii vechi 

aceeași putere cerâscă era venerată ca Kerus, Caelus, Cerus manus, 

duonus Cerus şi Parens. 

1) Interpretarea cuvintelor obscure de Cerus manus, pe care ne-o dă Festus, 

sub forma de creator bonus nu corespunde epitetelor, ce se da deilor, nici ade- 

văratului înțeles. Autorii romani, neavând cunoscințe temeinice de limba rustică şi despre- 

țuind din principii ori-ce investigaţiuni pe terenul acesta, aii fost cei mai r&i etimologiști. 

Într'o inscripțiune romană din Africa se amintesce Devs Manvs,(C.I.L.VIII. nr. 9326), 

titlu al lui Saturn ca deus magnus.—În limba română s'a mai păstrat încă în unele 

cuvinte sufisul archaic de «man» având sensul de «mare». Așa d. e. hoțoman, 

_lotroman, cotoşman, goloman. Compareză |. immanis, enorm de marc. 

2) Cruce că-și făcea | «Dacă mai doresci, 

La ceri se ruga... Ca să mai trăesci, 

Cerul să slăvesci.... 
Teodorescu, Poesil pop. p. 36. 

Ibid. p. 37. 

S'apuca de a ceti Că e fiul ceriului 

Şi la cer a sumili. .. | Și e domn pământului... 

Ibid. pag. 29. Marienescu, Colinde, p. 13. 

Er într'o colindă din comuna Dăieni, jud. Constanţa: 

Numele i-ai pus 

Fiul Cerului și al pământului... 

Cu glas mare din pământ Cu glas mare până m cerii 

Pân' la sfintu ceri strigând...| Cu lacremi până n pământ... 

Marian, Descântece, p. 11r. ]bid, Descântece, p. 2. 

Ia-ţi copilă iertăciune 

De la mamă, de la nene, 

De la ceriul cel cu stele... 

Marian, Nunta la Români, p. 393. 

La' Hesiod (Theog. v. 106 seqq.) Odpovăs dorepias, 

Și mi-l ridicau 

Sus la naltul ceriiă 

La părinte bun... 

Teodorescu, Poesii pop. p. 18. 

«Este obiceiul, ca 6menii în rugăciunile, ce le fac să qică: Dă-mi Domne ajutoriul 

Ceriului și al Pământului» (Com. Grumăzesci, jud. Nemţ),:
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De asemenea s'a mai conservat până astădi în tradițiunile poporale ro- 

mâne numirea archaică de Cerus manus. | 

Diferiți munți și deluri de pe teritoriul vechii Dacie, cari o-dată ai fost 

consecrați acestei supreme divinităţi a lui Cerus manus mai portă și as- 

tădi numirile de <Caraiman» 1) și «Căliman» 2). 

Er în monumentele literaturei poporale române, Caraiman ne apare ca 

Domn al <trăsnetului și al fulgerului», ca judecătoriul cel 

mare și puternic al lumei3). Preţidse mărturii istorice, că o-dată pe te- 

ritoriul Daciei a domnit imperiul unei puternice religiuni uranice. 

3) Lângă avirful Omului» din Bucegi, jud. Prahova, se ridică un alt pisc înalt de 

2496 m. numit Caraiman în faţă cu muntele Babele, unde mai esistă şi astădi 

resturile unor vechi altare preistorice, Numirea de Caraiman o mai aflăm și în alte 

părți ale țerei, reducându-se la o vechime depărtată: Caraiman, movilă (j. Buzeă); 

Caraiman, movilă și pădure (j. laşi). — Ceta Moşnenilor numiți Musceleni 

din com, Colţi jud. Buzăii, aii de prim moș pe «Caraiman» (lorgulescu, Dict. 

geogr. jud. Buzăii p. 189). Numele vechii poporal însă este Cărăman și nu Ca- 

raiman. Pe teritoriul Germaniei, munții, ce odinidră aă fost dedicați ceriului, pârtă nu- 

mirea Himmelberg (Grimm, D. M.213. 662). Un Caelius mons se amintesce în 

epoca romană în Rhactia (|tin. Antonini Aug. Ed, Parthey p. 116). 

3) La nord-vest de Cehlău, pe teritoriul Transilvanici, se ridică un alt munte 

înalt numit Căliman. Sub acest munte, un virf mai puţin înalt pârtă la poporul român 

numele de « Scaunul Domnului», cr în limba Secuilor «Istenszeke», adecă 

«scaunul lui Dumnedeiă». Chiar şi numele de Cchl&ă se pare, din punct de vedere 

al etimologiei, a se reduce la o formă archaică, însă coruptă, de Caelius (mons). — 

Cu aceeași numire: Căliman, del, jud. Prahova; Piscul Călimanei, jud. Muscel; 

Călimăn€sa, del, jud. Tecuciă;, Călimăne!, munte, jud. Suceva; Călimănesci, 

două deluri jud. Vâlcea (Marele Dict. geogr: II. 261—262); Călimănel, munte, în Bi- 

haria (Schmid, Das Bihargebirge, p. 277.) 

Ca divinitate preistorică, Căliman scă Ciliman ne apare şi în descântecele po- 

_porale: 

„Du-te la fetele lui Căliman, Er Maica precistă a dis: 

Că au nouă cuțite ascuţite Duceţi-vă înapoi 

Şi n6uă topâre colțurate.., La fetele lui Ciliman.., 

Tocilescu, Revista VII, 1. 137. Șezăt6rea (Fălviceni), I p. s7., 

3) Dar slujba nu mi-i face 

Ei trăsnetului şi fulgerului te-oi da 

În Caraiman ăl mare pe Divan... 

Tocilescu, Materialurt folkloristice, 1. p. 65. 

“Carmen Sylva în remarcabilele sale «Poveşti ale Peleşului» (Pelesch- 

Mârchen, p. 83 seqq.) publică o legendă despre muntele Caraiman din Prahova. În 
timpurile străvechi, scrie dânsa, când ceriul era mai aprâpe de pământ şi mai mult apă
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Încă în epoca neolitică credinţa în o divinitate supremă abstractă începe 

a primi forme reale umane. 

Diferiţi monarchi ai acestei lumi depărtate, admiraţi pentru bine-facerile lor 

şi temuţi pentru puterea lor estra-ordinară, începură să fie considerați ca dei, 

li se institui un cult public, er după morte ei fură adoraţi ca o providenţă. 

Prima apoteosă în Europa a fost a lui Uran. Poporul grecesc, încă de 

la începutul religiunii sale, a identificat divinitatea Ceriului cu o persona- 

litate politică, care se ilustrase prin înțelepciunea, activitatea și prin bine-fa- 

cerile sale prodigi6se, numită de ei Uranos 1), adecă Munteanul 2). 

Tâte legendele și tradițiunile vechi ne înfățișeză pe acest Uranos ca unul 

din monarchii cei mari ai lumei preistorice. El este întemeietoriul ma- 

relui imperii pelasg în Europa și Africa, cel de ântâiii care a gu- 

vernat lumea, şi căruia pentru meritele sale cele mari față de genul omenesc, 

preoții instituiți de densul i atribuiră calități și onori divine. După Hesiod, 

Uranos era fiul Gaeei, er după alte tradițiuni fiul lui "Queaveg 2), scii al Istrului, 

al riului «celui mai mare» şi «sfânt» (Cf. Herod. IV. 50; Dionys. Per. v. 298). 

La vechii Latini însă divinitatea cea mare a universului fu personificată 

mai ântâii sub propria numire de Caelus 4). 

Acest Caelus, probabil unul și același cu Uranos (s6ii Munteanul) al 

Grecilor, apare ca părintele lui Dokius, unul din primii civilisatori ai 

lumii vechi, care a învățat pe 6meni să construiescă edificii de lut 5). 

În ce privesce representarea sa iconică, Ceriul era înfățișat ca un om cu barbă, 

figurat numai până la jumătatea corpului; 6r pe alte monumente ale artei 

romane el este representat cu o pânză întinsă în formă de arc de asupra 

de cât uscat, trăia în Carpaţi un uriaș enorm numit Caraiman. El avea putere să 

creeze ființe vii, să înverdescă munţii și câmpurile, sE producă cutremur și furtuni. EI 

a făcut, ca marea să se retragă de pe câmpiile acestei țeri, şi vocea sa resuna ca tu- 

netul. Cei de ântâiă 6meni creaţi de Caraiman, ai fost la început buni şi fe- 

riciți, în urmă ei devenită r&i, şi se resculară în contra creatoriului lor, Însă Caraiman 

cutremură pământul, care-i înghiţi cu tâte animalele și casele lor. Legenda 

se pare a fi poporală. «Dies ist din Geschichte, die man sich davon erzâhlt» 

sunt cuvintele, ce le premite Carmen Sylva la începutul acestei naraţiuni. 

1) Diodori Siculi lib. III. 56. 

2) Etimologia de la dpos, ion. oăpos, munte. — Cf. Hesiod, Theog. 129: obpea papă; 

și Grimm, D. M. 1. 319. 

3) Mythogr. Vat, [. 204 la Pauly-Wissowa, Real-Encycl. v. Caelus, p. 1276. 

4) Ciceronis de natura Deorum, lib. III. 17: Qui (Saturnus) si est Deus, -patrem 

quoque ejus, Caelum esse Deum confitendum. 

5) Plinii H, N, lib. VII. 57. 4: Dokius Caeli filius, lutei aedificii inventor.
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capului 3), simbolisând ast-fel spaţiul infinit și necunoscut al lumei superiore, 

atribut, care mai târdiă a trecut la Saturn, ca părinte şi domn al universului, 

&r în urmă la ]oe. 

2. Taia. Iî. Tellus, Terra. Pămentul. 

Pe lângă puterea supremă a Ceriului, ca forță lumin6să și creatoriă, 

cultul primitiv mai adoră și puterea productivă telurică la Pămentului 

sub numele de Taia, Iî, Tellus și mai târdii Terra. 

Gaea representa, după concepțiunile teologice antice, divinitatea naturei 

în forma femenină, ca mamă născătoriă şi educatoriă. 

Ca divinitate Gaea avea în cultul public diferite numiri după diferitele 

dialecte ale triburilor primitive, pastorale și agricole 2, 

Insă titlul să principal de onsre era Mă, Mijrnp 2); Mater) şi Parens?), 

€r predicatele sale cele mai vechi eraii napupijretpa 8), zappijrop 7), sei Mama tu- 

turor, zpuorâpavus 8), prima profetitâriă, atribute de altmintrelea simple literare, 

cari în forma lor silită ne presintă încercările autorilor vechi de a asimila 

limbei grecesci unii termini archaici pelasgi. Precum divinitatea Gaeei era de 

origine barbară, tot ast-fel erai şi epitetele ei. Supra-numirile de Pammi- 

tera, Pammitor și protomantis, aplicate esclusiv la divinitatea Gaeei, 

sunt numai simple imitațiuni ale cuvântului Păment (în forma lat. pavi- 

mentum), ce aparţine idiomei pelasge. 

Originea acestei divinităţi, ca principiu și ca personificațiune, se reducea 

nordul Dunărei de jos, acolo unde Homer și Hesiod pun genesa deilor, 

la vechiul rii numit 'Oxeavbs mârapos 5) sei Istru, unde se afla insula cea 

Sfântă a Gaeei cu merele de aur 10). 

La punctul, unde munții Bănatului se separeză de ai Serbiei, şi Dunărea 

intră în strimtorile cele periculâse ale Carpaţilor, din jos de orașul numit 

1) Preller-Jordan, Râm. Myth, 3te Auf, II. 372. 

- 2) Aeschyli Prometheus v. 210: lui, zoMhâv biopiâroy popoh pir. 

3) Aeschyli Supplices, v. 890: Ma [&, pâ [a (Mater Terra, mater Terra). 

*) Varro L. L. V. 64. 

5) Cf. pag. 197, nota 3. 

*) Romeri Hymn. în Terram Matrem, v. 1: Poizy rappretgray daicoput. 

î) Acsehyli Prometheus, v. 90: zappăyrâp 12 vă. 

€) Aeschyli Eumenides, v. zăjv npurâpavav Patav. — Cf. Ibid. Supplices, v. 117. 

% Homeri Ilias, XIV. v. 201. — Hesiodi Theog. v. 119. - 

1) Pherechydis Frag. 33.
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astădi Moldova, se înalță din mijlocul acestui riîit o stâncă cu o formă par- 

ticulară, &r lângă ea se întinde o insulă deo mărime considerabilă. Acestă 

stâncă și insula aă avut un rol forte însemnat în religiunea preistorică, şi ele 

mai pârtă și astădi numirea de «Baba Caia», adecă Mama bătrână Gaia 1). 

O-dată acestă stâncă din Dunăre a representat un simulacru primitiv al 

divinității Gaea, căreia i-a fost consecrată și insula din apropiere 2, 

În cultul roman din Dacia, Pământul, Gaea scii Tellus, ca divinitate na- 

țională, mai avea și numirea particulară de «Dacia» 3) și «Terra Dacia» 4). 

Urme numerâse de cultul Pământului, ca divinitate, le mai aflăm și as- 

tădi în credințele și obiceiurile religise ale poporului român. 

În cele mai grele situațiuni ale vieței omenesci ajutoriul se cere de la 

Cerii și de la Pământ 5). Blestemele cele mai înfricoșate se fac invocân- 

du-se Pământul *). El este mama protectâriă ale fiinţei omenesci din primele 

momente ale vieței sale 7?) și până dincolo de mormânt ?)- 

1) La Romani Caius şi Caia era același nume cu Gaius și Gaia.—Varro 

(L. L. c. 64): Antiquis enim C quod nunc G,— În Spania se amintesce în 

epoca romană un munte cu numele: Cata iuxta Pyrenaeum (R iese, Geographi latini 

minores, p. 36). Împăratul August, după cum ne spune Liber coloniarum (Grom. 

vet. 239) consecră tote vârfurile munţilor, summa montium, divinității Mamei-mari, 

ce representa pe Gaea. 

2) Vom reproduce în părţile ultime ale acestui volum figura acestei stânci și legen- 

dele antice ale Gaeei de la Dunăre. 

3) C. 1. L. UI. nr. 1063. 

4) Ibid, LL. nr. 1351. 996. 
5) Vedi pag. 200, nota 2. 

6) Dragul mamei măi copile! .. . Pământul nu l'a primit 

Pământul nu te primescă, TȚerna-afară la sverlit. 

"Țerna-afară te svârlescă ! Gazeta Transilvaniei, Nr, 151 din 1886. 

Cf, larnic-Bârsean, Doine, p. 258: 

Cine calcă jurământul 

Nu-l primesce nici pământul... 

1) «De regulă, când vine Gra nascerei, culcă pe fiitoria mamă jos, ca pământul, ca 

mamă a tuturor, să primescă mai ântâiă pe noul născut (Reteganul, 

Colecţiune manuscrisă. Partea III. p. 9, la Academia română). 

8) Înteun bocet din Bănat, Pământului i se dă titlul de părinte, precum 

avea și în teologia romană epitetul de parens. 

Păminte, păminte, SE nu te grăbesci 

De adi inainte SE mă putredesci.... 

En să-mi fii părinte, Mangiuca, Călindarii pe a 1882, p. 134. 

Râgă-te la cel păment 

Când te-i duce în mormânt... , 

Burada, Datinele pop. rom, la iomormîntări, p. 95+ 
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Imaginea Gaeei, sâii a Pământului, după cum ne spune Suida (v. Tîis d- 

hu) era înfățișată prin o femeiă ţinend în mână un bucium (rUpunavov). 

Tot asemenea în descântecele române. Pământul personificat ca divini- 

tate ne apare aici sub numele de <Maica Domnului», având în mână un 

bucium de aur, care când răsună în cele patru colțuri ale lumei se adună 

i6te dinele și pămentul sc legănă ?), 

3. Saturn ca Princeps Deorum, Manes, Deus Manus, 

și Tâoraooc (Tatăl). 

După încetarea din vicță a lui Uran, fundatoriul marelui imperii pe- 

lasg din Europa, domnia lumei trecu la Saturn, fiul sti. 

Întogma ca şi Uran, Saturn este unul din regii cei mari ai ginţii pe- 

lasge. 

După ideile teocratice ale acestor timpuri, lui Saturn i se atribuiră ace- 

leași title și onori divine, pe cari mai înainte le avuse Uran, &r înainte de 

Uran, Ceriul în înțelesul cosmogenic, 

Dogmele r&maseră, ce e drept, aceleași, însă în cultul public numele lui 

Uran fu înlocuit cu al lui Saturn. 

Era numai succesiunea unui noii monareh în imperiul lumei, o simplă 

schimbare de cap politic și de preot suprem al cultului, însă nici de cum 

o transformaţiune a dogmelor religiunii. 

Ast-fel, după doctrinele teologice ale acestor timpuri, Saturn era consi- 

derat la rândul săi ca «Princeps deorum» 2) ca <începutul tuturor 

1) Maica Domnului către cel bolnav: 

Că ei te-oi învrednici Cu bucium i buciuma 

În mâna dreptă În patru colţuri de lume s'a resuna 

Cu bucium întraurit, Tote dinele s'or aduna... 

Marian, Descântece, p. 102. 

Maica Precistă cu bucin bucina 

Pământu se legăna... 

Tocilescu, Materialuri folkloristice, 1. 2. p. 1558. 

| 

Cf. Marianu, Vrăji, p. 108, 126-137: bucium de aur, trâmbiţă de aur. 

3) Macrobii Saturn. |. c. 7: quem (Saturnum) deorum principem dicitis.
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deilor și al întregeiposterităţi 1), s6ă după cum se esprimă Dionysiu 

din Halicarnas, divinitatea lui Saturn cuprindea acum întregă natura uni- 

versului 2). 

Sub domnia lui Saturn omenimea face un progres enorm pe calea civi- 

lisaţiunei. 

Saturn este acela, care, după cum spun tradiţiunile vechi, făcuse pe 6- 

meni s& părăsâscă vi€ța sălbatică, i adună în societate, le dede legi ) și i-a 

învățat agricultura 4). În general, el este începătoriul și propagatoriul 

fericirei omenesci. 

Sub imperiul lumesc al lui Saturn a esistat etatea de aur, — para- 

disul terestru al bibliei, — acei seculi plini de abundență și de mul- 

țămire, când domniaii pe acest pământ justiția și buna-credinţă, condițiuni 

esenţiale pentru fericirea morală și materială a omenimei 5), 

Cu deosebire cultul lui Saturn era răspândit în părţile de nord ale Is- 

trului și în Italia. 

Vechia religiune a Daciei, a fost de la început celestă sei uranică, 

&r mai târdiă aceeași religiune ne apare aici în forme saturnice. 

Geţii, după cum ne spune istoricul Mnaseas din Patrae, adora pe 

Saturn, pe care î-l numiai Zamolxis €). 

Marea nordică ne apare atât în literatura grecescă, cât şi în cea romană, . 

numită <Marea lui Saturn» ?). 

3) Isidori Hispal. Originum VINIL. 11. 30: Saturnus o rigo deorum et totius 

posteritatis a paganis designatur. — Platonis Cratylus (Ed. Didot) LI. p. 2%: 

5 sudpevoc roic rây ăowy Y=ov npoţâwa “Peuy ze mai Kgpovov. 

2) Dionysii Halic. lib. [. c. 38. 

3) Virgilii Aen. VIII. 320: 

]s (Saturnus) genus indocile, ac dispersum montibus altis 

Composuit, legesque dedit.... 

2) Macvobii Saturn I, 7: Hic igitur lanus, cum Saturnum classe pervectum exce- 

pisset hospitio, et ab eo edoctus peritiam ruris ferum illum et rudem 

ante fruges cognitasvictumin melius redegisset, regni eum socie- 

tate muneravit . . . Observari igitur eum (Saturnum) jussit maiestate re ligionis, 

quasi vitae melioris auctorem. (Cf. Diodori Siculi lib. V. 66. 4). 

5) Hesiodi Opera et Dies. v. 109 seqq. — Ovidii Metam. I. 89. seqq. — Virgilii Eclog. 

1V. 6: rcdeunt Saturnia regna. 

e Photius Lex: ZâpoMf:s . .. Mvustas 85 mupă Tina by Epâvoy stpâstat vi wa NEI 

ca Zăpnntw (Frag. Hist. graec. IL p. 153, frag. 23). 

7) Dionysii Orbis Descriptio v. 32: nâwoy Kpâwoy. — Plinii H. N. 1V. 27, 3: Sep- 

tentrionalis oceanus... eum Philemon Marimarusam a Cinbris vocari, hoc est 

mortuum mare usque ad promontorium Rubeas; ultra deinde Cronium.
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Peste tot în anticitate, întregă regiunea nord-vestică era considerată ca 

imperiul religiunii lui Saturn 1). 

În vechia teologiă cosmogenică, numele de onsre al lui Saturn era mari 2), 

deus parens î), adecă tată al deilor, al 6menilor, și al tuturor forţelor na- 

turei 4), întocmai după cum aceleași predicate le avuse mai înainte Ceriul 

(Cerus manus). 

Pe lângă aceste supra-numiri, Saturn mai avea și epitetul de npeof5rys 5); 

la Romani senex, vetus deus €), adecă «bătrânul», «moşul», «deul cel 

vechii». În unele părți ale Sciţiei și ale Daciei Saturn mai era numit 

Papae-os 7), cuvent al cărui înțeles originar era tot «moş.» 

Tâte aceste predicate ale lui Saturn, teologia antică le interpretă în sensul 

de deii al maturității şi al perfecțiunii. 

După doctrinele teologiei pelasge, Saturn representa în epoca preistorică 

nu numai personificarea puterei divine a Ceriului, dar era adorat tot-o-dată 

şi ca o divinitate chtonică, ca domnul lumii suterane. 

În acestă calitate Saturn avea la Romani titlul de onâre Deus Manus 5, 

1) Diodori Siculi V. 66.5. — Ciceronis De nat. Deor. III. 17.— Theonipompi Fragm. 293. 

—Cf. Ephori Fragm. 38. | 

2) Pindari Olymp. LI v. 84: zarip Kgâvos. — Aesehyli Eumenides, v. 641: nuripa 

apeoâornv Kpâvov. — Macrobii Saturn. |. c. 7. 

3) Cornelia, mama Grachilor, scrie fiului stă: Ubi mortua ero, parentabis mihi et 

invocabis Deum parentem (Corn. Nepos, c. 12). 

1) În o colindă saturnică românescă, «bătrânul» săi «moș» Crăciun apare cu numele 

de «Tatăl»: 

Tot se ispitiaă | Tatăl către fiă: 

Și se întrebau Eu am fost mai mare 

Carele-i mai mare: În vremi de demult... 

Tatăl i grăia, Daul, Colindi, p. 0. 

_%) Cf. nota 2. — Lucian Saturn. V: nod vai npesâbrrs Vei. 

*) Ovidii Fast. v. 627: Falciferus senex. — Virgilii Aen. VII, 204. 

1) «Sciţii» scrie Herodot (LV. 59) «numesc Papaeos, după cum cred ei, pe 

Joe, tr Pământul A pia; şi «ei cred, că Pământul este soţia lui Joe». Se scie însă că 

Ops sti Opis (la Sciţi Apia) era soţia lui Saturn. Paul, p. 187: Opis dicta est 

coniux Saturni, per quam voluerunt terram significare (Preller-Jordan, R. M. II. 20). 

În vechia limbă grecescă minnoc însemneză «m o ş» şi acesta este epitetul esclusiv al 

lui Saturn, Acelaș cuvânt esistă și în limba latină. Varro (L. L. VII. 29) scrie: Item 

significant în Atellanis aliquot pappum senem. Er în limba macedo-română 

pap auș are de asemenea înțelesul de «moș bătrân: (Weigand, Aromunen, 94.244). 

$ C.1. L. VIII. 2. 9326: Deo Manv.—kEr Servius (V. A. X. 198) scrie: Etrusca 

lingua Mantum Ditem Patrem appellant.
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şi Manes 1), €r sub numele de Mania se înţelegea divinitatea femenină 

a lumii celei-alalte ?). 

Manes, în fine, eraă spiritele celor decedați, ale căror locuințe erai 

sub pământ în imperiul lui Saturn ?). 

La început epitetul de Manus, ce se da divinității pelasge a lui Saturn, 

nu avea alt înțeles de cât de «mare», drept atribut al demnității și al 

puterei sale particulare, ca deit suveran. 

La Hesiod, Kronos sei Saturn, este numit pâyas 4). În inscripțiunile latine 

magnus. «<M&fas» şi «magnus» erai singurele title maiestatice ale vechimei 

preistorice. | 

Pe când Saturn, ca divinitate a lumei inferidre, purta la Romani numele 

de «Manus», la Greci el ne apare în acâstă calitate cu epitetul 'Tăgrapos ?). 

Terminul de 'Lâgrapos ni se presintă în literatura grecescă ca o numire 

exotică, barbară, întocma precum și reședința lui Saturn, Kpovov 7bpots, 

se afla în afară de orisontul lumii grecesci 6). 

După înțelesul s&ă primitiv, cuvântul 'Păpragoc era identic cu latinul archaic 

«tata» 7), gr. natip. Labiala 7 în dialectul eolic se schimba adesese-ori cu 7. 

Tartaros era ast-fel numai o simplă formă dialectală nordică a cuventului 

matiyp, pater s&ii tata, titlu de ondre și de respect, ce se da în vechime 

părintelui creatorii al deilor și al Gmenilor 8). 

*) Appuleius, De deo Socr.: utrum (incerlum est) Lar sit an Lara, Manem deum 

nuncupant. — La Pelasgii din Asia mică, (Lydieni) se păstrase de asemenea memoria 

despre un rege străvechiii al lor, numit Manes, fiă al lui Joe (înţelege pe Uran) şi al 

Gaeei (Dionysii Halicarn. |. 27). Acest Mane însă era unul şi același cu Saturn, 

care domnise nu numai în Europa, dar și peste o parte a Asiei de apus, cum și în ținu- 

turile de nord ale Africei. 

=) Macrohbii Saturn I. 7: pueri mactarentur Maniae deae, matri Larum: — Varro, 

L. L. IX. 61. 

3) Cicero, De Legibus II, 9. O disposițiune din cele XII Tabule: Deorum ma- 

nium jura, sancto sunto. Hos leto datos, divos habento.— C. 1. L. X. nr. 2565: dii 

inferi Manes. | 

1) Hesiodi Theog. 459: pyuas Kgăvoc. —- C. 1. L. VIII. nr. 4468: deus magnus 

Saturnus. 

5) Pindari Olymp. II. 77. 

î Homeri Ilias, VIII. v. 479. 

2 În limba latină poporală (Varro in Non. 81. 5. — Inscript. Orell, nr. 2513). Pe teri- 

toriul Eladei esista de asemenea cuvântul rdra, însă de sigur pelasg. 

3) Intercalarea lui r la mijloc se datoresce tendinței de asimilare a silabei de ântâiii 

cu cea din urmă, spre a da acestui titlu de ondre un caracter mai energic și tot-o-dată



PRINCIPALELE DIVINITĂŢI. 209 

De asemenea la Gali, Saturn ca divinitate telurică era venerat sub nu- 

mirea de Teutates 1), același cuvânt cu latinul tata, grecescul răro, 1ârra 

și litvanul tetis, tetatis. 

La Homer şi la Hesiod numirile de Tăpragos 2) şi Kpăvos 3), sunt iden- 

tice. Er la Valeriu Flacc, supremul domn al lumii celci alalte ne apare 

sub numele de Pater Tartarus4), cu tâte că ambele aceste cuvinte din 

punct de vedere istoric şi filologic aveaii la început una și acecași origine, 

una și aceeași semnificațiunc. 

În fine, după cum ne spune Suetoniu, în o parte Gre-care a Romei 

Apollo era adorat sub numele de Tortor5), o formă evident alterată din ar- 

chaicul Tartar-us. 

Am esaminat aici pe basa vechilor doctrine religi6se, originea și înțe- 

lesul primitiv al cuvântului Tartar-os, fiind-că acâstă numire face parte 

din domeniul preistoric al Daciei.. 

Diferite vârfuri de munţi din țările române, începând de la Siret până 

în Biharia, şi din Biharia până în ţinuturile Moraviei, mai pârtă și astădi 

numirile de Tatăl, Tătar, Tatra 0). Originea acestor numiri orografice nu 

mai misterios. În limba Oscilor deul Mamers, sâă Marte, încă era numit Marma 

și Marmar, Mamor şi Marmor (C.I.L.I. p. 9—10). 

1) Lucani Phars. 1. 444, — Cf. Dionysii Halic. |. c. 38, 

*) Homeri Hymn. in Apoll. v. 335: 

Tirivic me deo, mol nd xSâvi vaeroyres 

Tăpragov pi peţăy 1. 

3) Hesiodi Theog. v. 851: 

'Tirâjvte Pânoruprdptot, Kpâvov ăjupie îdvres, 

Mai este de notat, că Typhon, al cărui părinte a fost Saturn, apare la Hesiod 

(Theug. v. 822) ca fiă al lui Tartaros. 

*) Valerii Flacci Argonaut. 1V. 258-260: 

Et pater orantes caesorum Tartarus umbras 

Nube cava tandem ad meritae spectacula pugnae 

Emittit. 

5) Svetonii Oct. Augustus, c. 70: Tortorem: quo cognomine is deus (Apollo) 

quadam in parte Urbis colebatur. — Acest Apollo Tortor se pare a fi identic cu 
"Ani)hoy nampăoc al Atenienilor. 

*) Ast-fel de numiri ni se presintă următorele pe culmile principale ale Carpaţilor: 

Tătarul mare şi Tătarul mic la isvârele riului Buzăă, €r riulețul, ce isvorăsce 
din acest masiv și curge în Transilvania pe la Săcele se numesce în limba ungurescă 
Tatrang (cuvânt, care presupune o formă archaică de Tătrani); Tătarul, munte 

spre S$. de Porcesci în distr. Făgăraşului; Tătăreu munte spre S. de Paring și un alt 

munte înalt spre NO de Paring; Tatăl, vârful muntelui Olanul din jud. Mehedinţi 

NIC, DENSUŞIANU, 14
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este nici familiară, nică etnică. Nu avem de a face aici cu numele personale 

ale unor vechi proprietari de munţi. Ele sunt numai rămășițele obscure 

ale unui cult primitiv, când vârfurile cele înalte ale Carpaţilor ai fost 

consecrate supremci divinități a universului, numite «Tatăl. 

În întregă Italia, după cum ne spune Dionisiu din Halicarnas, înălțimile 

munților și ale promontorielor ai fost dedicate lui Saturn ?). 

Tot asemenea și în ţinuturile Germaniei diferite vârfuri de munți mai 

pârtă şi astădi numirile de Altvater şi Grossvater 2), 

La început terminul de Tartar-os ni se presintă ast-fel în părţile de 

nord ale teritoriului pelasg, cu deosebire în Dacia, ca un titlu cosmogenic 

a supremei divinități. 

Mai târdiii însă, după ce Saturn a fost alungat din domniă şi Joe recunoscut 

de domn absolut al lumii grecesci și de cap al religiunii, autoritatea cuvântului, 

“Tartaros a decădut. Teologia grecescă aplică acestă numire archaică a Pelas- 

gilor nordici esclusiv numai la divinitatea lumii inferiâre, pentru munți ?) 

(Convenţiunea de delimitare, p. 256); Tătdia, munte în Bănat lângă frontieră, spre 

N. de Dobrivir; Cracu Tătar în Bănat spre apus de Cracu Tutila; Tărtăroii 

sei Tărtărdia în comitatul Bihorului (Tartaroca, ein auffallend zugespitzter 

grotesker Berg. Schmidi, Das Bihargeb. p.18); Tataruka, Tatulski grou și 

Tatulska, munți în distr. Maramureşului spre SO. de com. Brustura; Tartarka 

şi altul Tatarka în Bucovina spre N. de Chirli-Baba, €r un alt vârf spre S. de acestă 

comună se numesce Omul; Tatâr-havas spre NO. pe Gyergy6-Ditr6 în Transilvania; 

Totrus (ung. Tâtros), rîă ce curge din Transilvania în Moldova pe la pasul Ghimeş. De 

sigur, că o-dată și muntele de unde isvoresce acest rîă a purtat aceeaşi numire. Întru adevăr 

în partea de sud a pasului Ghimeș se află vârful numit ung. A pa-bavas, adecă muntele 

Tatălui; Pliniu (III. 20. 7) și Tacit (Hist. III. 9) amintesc un Tartarus fluvius, 

care curgea din Alpi şi se vărsa în Pad. În comit. Zips din Ungaria vârful cel mai înalt 

al Carpaţilor pârtă numele de Tatra. Acelaşi munte se numia în evul de mijloc Tatur 

(Anonymus Belae regis notarius, c. XVIII). Alte dout virfuri înalte din comit. Turocz 

şi Lyptau pârtă numirile de Fatra (de la germ. Vater). 

1) Dionysii Halicar, Î. 34, — Un Kgpâwov &pos era la Olympia din Pelopones (Paus. 

VI. 20. 1.—Ptol. II. 14. 15.—Pindari Olymp. VIII. 17). 

2) Grimm, Deutsche Myihologie, [. 153. — În Silesia cel mai înalt munte din catena 

Sudeţilor încă se numesce Altvater (Wanek, Măhren und Schilezien. 1895 p. 6. 61). 

Într'o vechime mai depărtată terminul de tater, se vede, că a fost aplicat și la unii 

munți consecrați ai Germaniei. În mitologia germană tatermann însemneză idol, 

spirit demonic, &r un glosator vechii ne esplică acest cuvânt prin alpinus 

(Grimm, D. M. |. 470). 

3) Tartaros, cu sensul de înălțime, ori munte, ni se presintă și.la autorii vechi. 

Plato numesce Tartaros locul de lângă nori (Suidas, v. Tăgrapoc). La Homer 

(UL. XIV. 279) şi la Hesiod (Theog. 851) Titanii sunt numiţi “Yzorugrăptor, cuvânt,



PRINCIPALELE DIVINITĂȚII. 211 

şi suterane :)'unde, după legende, Joe închisese pe 'Saturn și pe Titanii, 
susținătorii stă 2). 

4. Saturn adorat în Dacia sub numele de Zâhuot-uc stă Zeul-moş. 

Simulacrul stii de la Portţile-de-fer. 

“Pe lângă titlul onorific de <tatăb, ce-l avea Saturn în religiunea tim- 
purilor ante-elene, ca personificarea divinității supreme a ceriului și pămân- 
tului, unul din epitetele sale cele mai poporale la tâte triburile pelasge, 

din sudul şi din nordul Istrului, a fost acela de «moş», 

Numit de Latini Saturnus senex 3), deus vetus 4), Deus Majus 5), 
(în limba Oscilor cu formă de Maesius și Moesius 0), el ne apare la Pelasgii 
Greciei cu epitetul de mpeof5rs 7), mos, la Troiani ca Jupiter avus ?); 

care în forma acesta are înțelesul de Titanii, ce locuesc sub muntele Tartaros, precum 
tot la Homer, orașul Theba de sub muntele Placos se numesce “Yaorhaxin (II. VI. 397), 

1) Homeri Ilias, VIII. 13. — Ibid. Hymn. în Mere. v. 256. — Hesiodi Theog. v. 740.— 
Platonis Phacdo, 1. p. 88. 

*) Homeri II, VIII. 479; XIV. 203. 275, — Mesiodi Theog. v. 851. — Stephanus Byz, 
V. Tipragoc, 

5) Virgilii Acn. VII. v. 180: Saturnusque senex.—Ovidii Fast. V.v, 629; - 
Falcifero seni. — Lui Saturn i atribuiaă tradiţiunile vechi o etate patriarchală: Sa- 
turnus autem est appellatus, quod saturetur annis (Cicero, N. D. II. 25), 

%) Virgilii Aen. VII. v. 204. 

5) Macrobii Saturn, 1. 12: Sunt qui hunc mensem (Majum) ad -nostros fastos a 
Tusculanis transiisse commemorent : apud quos nunc quoque vocatur Deus Majus, 
qui est Jupiter.—Er după Ovid (Fast. V. 72-75) numele lunei M ajus însemna 
<“moşi»: 

- Hinc sua majores posuisse vocabula Majo... 

Et Numitor dixisse potest: Da Romule, mensem 

Hunc senibus, nec avum sustinuisse ncpos, 
Acceași ctimologiă la Varro, L. L. VI. 33:a majoribus Maius. 

?) Festus (De verb. signil.): Maesius lingua Osca mensis Maius. Cuvânt şi mai 
apropiat de românescul m o ş. 

') Aeschyli Eumenides, v, 638: nazp ngesBorme E pvos. 
*) Virgilii Aen. VII. v, 219-220: 

Ab Jove principium generis; Jove Dardana pubes 
Gaudet avo..... 

La Eschyl (Irag. 169) Deul cel mare, ale cărui altare se află pe muntele Ida



212 MONUMENTELE PREISTORICE ALE DACIEI. 

Frigienii î-l numiaii Zee (5. 9edg) "Ag 1), Sciţii Ilanaiog 2), 6r pe teritoriul 

Germaniei Altvater și Grossvater 5); denumiri, cari tâte aveait unul şi 

același înţeles, de <Moș». 

Acest epitet desemna pe Saturn ca un om muritoriii, ca autorul 

ideal al vieţei lor naționale, morale și politice, ca trupina genealogică — 

principium generis — a vechilor dinastii și familii nobilitare pelasge %, 

Regele Latin, primind pe ambasadorii lui Enea, le adreseză următorele 

cuvinte: 

«Nu fugiți de ospitalitatea nâstră, nu ignorați pe Latini, gintea lui 

Saturn, 6meni drepţi, nu prin pedepse, nici prin legi, cari de 

bună-voiă, prin inclinațiunea lor, mai păstreză și astădi cu sfințeniă insti- 

tuţiunile strămoșesci rămase de la Dumnedeul cel bătrân (s. moș)?). 

Acelaşi titlu de <Deul-moș»> (deus vetus sâii avus) î-l avea Saturn și 

la Daci. 

Istoricul Mnascas din Patrae, care trăise în seculul al II-lea a. Chr. ne 

spune, că Geţii adorâză pe Saturn, pe care ei î-l numesc Zamolxis €) 

Tot asemenea scrie Diogene Lacrţiu, că Geţii numesc pe Saturn 

Zamolxis 7). Er la Hesychiu aflăm: Xipoke 5 Kpivos. 

Forma de Zidpoks, ce ni se presintă la Herodot, la Porfiriă, la Hesychiu, 

precum și în diferite manuscripte ale lui Plato şi Suidas, este recunos- 

purta numele de es zurpâoc, sinonim cu Jupiter avus, 

1) Psellos (p. 109. Boiss.) la Tomaschek, Die alten Thraker, II. 42. 

2) Verodoti 1. IV. e. 59. | 
3 Grimm, Deutsche Mythologie, p. 153. 

4) Troianii î-şi reduceaii originea lor la Deul-moş (Ab Jove principium ge- 

neris; Jove Dardana pubes Gaudet avo. Virg. Aen. VII. 219-220). — Varro (R.R. 

Ji. 1.) numesce pe agricultorii Italiei singurele rămășițe din nemul lui Saturn: 

qui eam (terram) colerent. .. cos solos reliquos esse ex stripe Saturni.— La 

Virgil (Aen. VII. 203) Latinii sunt gens Saturni, adecă descendenti ai 

Deului bătrân. — Er Horatiu (Od. 1. 12. 50) numesce pe August: Orte Saturno. 

5) Virgilii Aen. VII, v. 202-205: 

Ne fugite hospitium, neve ignorate Latinos, 

Saturni gentem, haud vinclo nce legibus acquam, 

Sponte sua veterisque dei se more tenentem. 

Er în alt loc (Aen. VII. 197-188); Saturnus senex «ex ordine avorum». — Este 

semnificativă întrebuințarea, ce o face Virgil în versurile de mai sus de cuvintele «v e- 

teris dei mos». După Festus: Mos est institutum patrium, id cst memoria 

veterum, pertinens maxime ad religiones cacrimoniasque antiquas. 

6 Photius Lex.: Zâunhtg . . . Myastas 63 anpă Tăratg my Bpâvoy mpâsSut ua xahetodut 

Zâpoiswy (Fragm. Hist. Graec. III. p. 153). 

1) Diogenis Laertii, VIN: Zâuolâc, & Pezar 9bovat, Kp6voy vonitovaes. 
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cută în sciință, ca cea mai corectă ?). Cuvântul însă a rămas până astădi fără 

o esplicațiune întemeiată pe fapte positive, istorice și etimologice. 

După vechile usuri ale religiunii saturnice, numirea de Zalmoxis nu putea 

fi alt ceva, de cât un simplu epitet hieratic al lui Saturn, un atribut cu același 

înțeles de senex, deus vetus, deus avus, Ilomatos, mpesibrns, Majus (s6ă 

Maesius), pe cari le avea Saturn și la alte triburi pelasge. 

Din punct de vedere al etimologiei şi al sensului, cuvântul Zal-mox-is 

în limba Dacilor nu însemna alt-ceva de cât Zeul-moş. Finalul 1 repre- 

sentă aici, ca și în alte casuri analâge numai un simplu sufis grecesc, 

De fapt limba Geţilor şi a Dacilor avea un caracter proto-latin; ea forma 

numai ram s6ă un dialect particular rustic al limbei pelasge, după cum vom 

ave ocasiune a ne convinge din cercetările istorice în cursul acestei opere. 

Autorii grecesci ne-aii transmis diferite esplicări ale cuvântului Zalmoxis. 

Unii din aceștia, de și aveaii deplină cunoscință de sensul adevărat al 

cuvântului Zalmoxis, după cum resultă din scrierile lor, sai mărginit însă 

a ne da numai Gre-cari interpretări generale. 

Lucian, unul din cei mai interesanți scriitori ai vechimii, distins prin 

spiritul și erudițiunea sa, numesce pe Zalmoxis narpos Yes, adecă «det 

părinţesc»> s6ă «strămoșesc» 2). La Herodot?) Zalmoxis este 3xijuwoy Ert- 

Xbgtos (deus indigena), cr la Plato un faoeds Vede 1). Acestă interpretare a 

lui Plato î-şi avea însă un fundament positiv. În anticitatea preistorică fun- 

datorii statelor eraă obiectul unui cult particular respectuos. Regele. înte- 

meiătoriii al statului, și colonisatoriii al ținuturilor nelocuite, era considerat 

ca un proto-părinte comun, ca un Moș) sâii Lar) public, pentru tote 

generațiunile următore. 

Constatăm aşa dar, că anumiţi autori ai vechimii aii interpretat o parte 

a numelui de Zal-mox-is prin cuvântul Ves, 6r restul prin epitetele de 

Tatpisos, Extywptos şi Baateve, mai puţin corespundătârie adevăratului înțeles. 

Za) în limba Dacilor, după sens şi formă, ni se presintă ast-fel ca identic 

cu terminul de «dei» sâii «deul> în limba română, €r po£ este cuvântul 

*) Herodoti lib. 1V. c. 9%: Pipote ăvăpunos . .. dripov . . . Entyopioc. — Porphyrii De 

vita Pythagorae. c. 14. — Pauly, Real-Encyclopădie, v. Zamolxis. 

2) Luciani Sâmosatensis lib, XXIV, c. 4. 

%) Herodoti lib. 1V. c. 94 și 96. 

+) Platonis Charmides (Ed. Didot, Tom. 1. p. 505). 

5) După Manetho dinastia Moșilor (yex5:, Manes) a domnit în Egipet 5813 ani. 

% Cuventul Lar (Lares) esprima la început aceeași noțiune cu Manes. În Etruria 
Lar eta tot-o-dată titlu de onsre şi de demnitate al regilor. În colindele române
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nostru «mo ș», în limba priscă latină majus, €r la Osci maesius și moesius. 

În fine mai esistă la triburile pelasge din Italia și o formă poporală (ante- 

romană) de «mos», cu înțelesul de memoria veterum. 

Cuvântul archaic de «deii» set «deul» îl aflăm întrebuințat, ca un 

termin național, în ţinuturile pelasge ale Traciei și Mesiei, și în timpurile 

imperiului roman. 

Pe o inscripțiune descoperită în Mesia de sus, în apropiere de Scopia, 

ni se presintă o dedicare adresată lui: DEO ZBELTHIURDO 1), ori mai 

corect ZBELTHEURGO, adecă «Deului Dei-făcătoriii-de-minuni». 

În munţii Rhodopului un veteran ridică la a 76 d. Chr. un altariă lui 

DEO MHDYZEI (MHDVZEI Desj., MHDIZEI Ren.), unde ultimul cuvânt 

ne presintă numai o formă alterată din Domnudzei sei Domnidzei, 

rom. Dumnedei, pl. — dei 2). 

Numele de Zal-mox-is atât de misterios în literatura istorică modernă, 

aparţine ast-tel dialectului primitiv pelasg din Dacia. Era numai un simplu 

titlu de ondre şi de respect al supremei divinități, aceeași espresiune com- 

binată, ca şi Deul-moș (Deus avus) în limba română, numai forma, sub 

care ni sa transmis de autorii grecesci este alterată. 

Zal-mox-is sâă Zeul-moș în cultul Dacilor și al Tracilor 3), representa 

ast-fel aceeași divinitate mare a preistorici, pe care o adoraii şi Sciţii sub numele 

de Ze Ilamatos, Troianii ca Jupiter avus, și care pe ţărmurii Tibrului ne 

apare sub numele de Saturnus senex, deus vetus, Deus Majus?). 

«Larii păcurariă» este sinonim cu «Baci păcurariii» (Gaz. Trans. Nr. 286 a. 1898). 

1) C. |. L. WI. nr. 8191 la Tomaschek, Die alten Thruker, Il. p. 60. 

2 C.I. L. UI. nr. 6120; 
DEO : MHDYZEI +: MENSAM 

C : MINVTIVS - LAETVS : VETERAN 

LEG-VII:C-P-F-PRO-SE-ET:SVIS 

V:S-:L-:mM 

IMP: VESPASIANO: VII: COS 

Forma combinată de Deu-Dumnedei o mai aflăm și astădi în colindele române: 

“Fapt'o Domnu me s e- întinse În scaune cine-mi șede 

Pângă mese şi scaune... Şede Zei-Dumnezei... 

Alexici, Texte din Lit. pop. rom. |. p. 142. 

3) La Lucian Zamolxis e considerat de dei al Sciţilor. (lib. XXIV. 1. şi 4), și 

al Thracilor tot-o-dată (lib. XXIV. 42). 

1) Aceleaşi tradițiuni istorice ai esistat în anticitate despre Zal-mox-is 

ca și despre Saturn în Grecia și în Italia. Saturn, spuneaă tradiţiunile religiose latine, 

dispăruse de o-dată din faţa Gmenilor (Macrobii Sat. [. 7; Cum .... subito Sa-
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Ca dei al ceriului și al înălțimilor Saturn sc Zeul-moș al Daciei, 

i-și avea aici altarele, simulacrele și sacrificiele sale anuale prin munți. 

La punctul cel mai important din catena sudică a Carpaţilor, lângă 

Porţile-de-fer, pe câsta ce se numesce 

Sfântul-Petru, căl&toriul mai observă şi 

astădi bustul unei figuri umane, de o mă- 

rime uriașă, tăiat în stâncă, de mâna omului 

preistoric. 

Am vădut și am esaminat însuşi din 

apropiere în vara anului 1899 acestă re- 

presentaţiune umană de pe acest frumos 

şi important promontoriă al Dunării. Din 

ori-ce parte privită acestă figură, ea ne în- 

făţișeză chipul unui om misterios cu co- 

  

jocul în spate şi având o atitudine -ca și 

când se ar urca pe del în sus. 156. — Simulacrul lui Zalmoxis 
Legendele poporale numesc acestă figură (Zeul-moş) de pe delul numit 

Sf. Petru lângă Porțile-de-fer 
(România, jud. Mehedinţi, s. 

mai de mult a esistat aci o grupă de  Gura-Vâii). După o fotografiă din 
i . A a. 1899. 

9 chipuri umane, sculptate în stâncă, nu- 

megalitică <M oș», şi ne spun tot-o-dată, că 

mite cu un termin general «Babe», din cari 8 ati fost distruse în timpurile 

mai în urmă, pe când s'aii esecutat lucrările pentru calea naţională, ce trece 

pe sub polele acestui del către Vârciorova 1). 

turnus non comparuisset, excogitavit Ianus honorum eius augmenta). Saturn 
esteun deus in statu abscondito, un latens deus (Virg. Acen. VIII. 321. — 
Ovidii Fast. 1. 236). În particular teogoniile grecesci ne spun, că Joe, după cea alungat 

pe Saturn din vechiul Olymp, l'a închis într'o vastă suterană, numită <Tartaros», 

la un loc cu Titanii, representanţii cei vechi ai rasei pelasge. Tot ast-fel audise 
Herodot despre Zal-mox-is, că acest om-dcă (ăvăptwzoe-ânipov) ar. fi dispărut de 
o-dată din faţa Tracilor (Geţilor) şi că petrecuse cât-va timp într'o locuință suterană 
(lib. IV. c. 95). Zal-mox-is călătoresce prin Egipct, €r Saturn ne apare în tote 
tradiţiunile istorice domnind tot-o-dată şi peste Egipet şi peste o mare parte a Libyei 
Hesiod numesce pe Saturn un <astut>, Același caracter î-l atribue autorii grecesci şi lui 
Zal-mox-is, În fine Saturn era onorat în timpurile archaice cu sacrificii umane, vi- 
rorum victimis (Macrobii Sat, 1. 7), cr Geţii, după cum scrie Herodot, trimeteai la 
fie-care cinci ani pe unul dintre denșii în soliă la Zal-mox-is în ceriă, pentru lu- 
crurile, de cari aveai mai mare trebuință. 

') Tradiţiune culâsă din satul numit Gura-V ăii, pe al cărui teritorii se află acest 

Simulacru,
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Acestă figură sculptată în stâncă de lângă Cataractele Dunărei, după numele 

ce-l pârtă, după ideile şi după usurile religiose ale vechimii, ne înfățișeză 

unul din cele mai importante monumente preistorice ale țărei, simulacrul 

lui Saturn, numit în timpurile dace Zalmox-is sei Zeul-moș. 

Prin posițiunea sa la punctul cel mai important al Carpaţilor și al Du- 

nărei, acest simulacru se pare, că a avut în anticitate o însemnătate cu totul 

particulară. 

EI representa divinitatea cea mare a ţărei, sub a cărei tutelă specială se 

afla pasul Porţilor-de-fer, de unde, în epoca creștină, sa şi dat apoi 

numele de Sfântul-Petru delului, pe care se ridică acest simulacru. 

A fost una din instituţiunile religiâse ale timpurilor pelasge, ca sanctuarele 

și simulacrele lui Saturn s& domineze la strimtorile munţilor, cari serviaii 

de porți naturale ale ținuturilor. 

«După cum ne spun autorii», dice Varro, «pe locul, unde se află mun- 

tele Capitol a fost în vechime orașul numit Saturnia, din care mai esistă 

trei resturi vechi, un templu al lui Saturn în strîmtorile munţilor, 

tot acolo o pârtă numită mai înainte Saturnia, cr astădi Pandana, şi 

în fine o pârtă din dosul templului lui Saturn» 1). 
> 

Lângă Porţile-de-fer ale Carpaţilor ati esistat în vechime și mai esistă şi 

astădi Cataractele cele periculâse ale. Dunărei, acea barieră de stânci, 

ce se ridică din adâncimile albiei și produc o precipitare formidabilă a 

curentului şi vertejuri violente, 

Chipul cel archaic de pe câsta delului, numit astădi Sfântul-Petru, în- 

făţişa tot-o-dată în vechime divinitatea protectoră a corăbierilor prin acestă 

strâmtâre, atât de periculsă navigaţiunii cu vâsle și cu pânze ?). 

Înainte de deii Olympului grecesc, Saturn singur a fost acela, care a 

domnit peste ceriii, peste pământ şi peste ape. El liniscia furtunile, el 

calma valurile, el apăra pe corăbieri de naufragii şi de ori-ce alte acci- 

dente pe ape. | 

Etatea acestui monument, o-dată atât de religios, de la Porţile-de-fer şi 

3) Varro L. L. V. 42: Hunc (Capitolium) antea montem Saturnium appel- 

latum prodiderunt ... Antiquum oppidum in hoc fuisse Saturnia scribitur. Ejus 

vestigia etiam nunc manent tria: quod Saturni fanum in faucibus, quod Sa- 

turnia porta,... quam nunc vocant Pandanam, quod post aedem Saturni in ag- 

dificiorum legibus privatis parietes postici muri sunt scripti. 

2) Un templu consecrat lui Saturn și altul lui Hercule, după cum scrie Strabo 

UL. 5. 8 seqq) se afla în insula Erythia de la strimtârea Gaditană. Vom reveni 

asupra acestei insule, când vom vorbi de monumentele preistorice atribuite lui Hercule.
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de la Cataractele Dunării, se reduce, după legendele, de cari vom vorbi 

mai târdiu, la timpurile anteridre Argonauţilor. 

Fără îndoi€lă, că aii esistat şi în alte părți ale Carpaţilor ast-fel de si- 
mulacre primitive, ce representaii pe Zeul-moș, marele protector al Daciei. 

Diferite deluri și vârfuri de munți de pe teritoriul ţărilor nâstre, mai 
pârtă și astădi numirile semnificative de «Moş», <Virful Moşului», 
«Piscul Moşului», reminiscențe obscure, că o-dată aceste înălțimi ati fost 
consecrate cultului lui Saturn, acestui mare representant al religiunii şi 

civilisațiunii preistorice. 

5. Saturn ca Zei Marin şi Dokius Caeli filius. 

Saturn ca divinitate supremă a Daciei ne mai apare în anticitatea greco- 

romană adorat şi ca Zzbs Aaxin. 

Pelasgii, după cum ne spune Herodot, nu avusese la început nume par- 

ticulare pentru divinitățile lor, ci ei le numiaii numai simplu Yo, dei 1). 

Aceste numiri de 9eîs şi deus, cari la început se avribuise lui Uran şi 

lui Saturn, ca personificări ale divinității ceriului și pământului, ai fost în- 

locuite mai târdiii în cultul public prin espresiunile de Zet şi Jupiter 2). 

De fapt însă, atât Zevs cu formele sale de Ai, Acvs (eolic) şi Xâebc (beotic) 

la Greci 3), cât şi Jupiter (diu'piter, divus pater, deus pater) la Latini 4), 
erai numai simple apelative 5). 

%) Herodoti lib. II. c. 52. 

2) Macrobii Saturn. 1. 10: Philochorus, Saturno et Opi primum în Attica statuisse 

aram Cecropem, dicit, eosque dcos pro Jove terraque coluisse. De asemenea aflăm 

și în Italia numele de Jupiter aplicat lui Saturn. O inscripțiune de pe un vas de 

lut descoperit pe muntele Esquilin conține dedicarea: lovei Sat(urno) deivos. 

(Preller-Jordan, R. M. II. 10), 

3) Jacubitz u. Seiler Hdwb. d. gr. Sprache, v. Zzbs. 

*) Varro, L. L. lib. V. 66. 

5) Stephani Thesaurus |. graecae, v. Z:bs: nihil aliud esse 7z0c quam Vs et Jupiter 

quam deus. — Cu numele de Z:5s a fost onorat și Agamemnon (Lykophron. Alex, 
V. 1124) și Hercule (Aeliani H. A. XVII. 40), er Enca ca Jupiter (Pceller-Jordan, 
R. M. 1. 94; 11. 321; Pauly, Real-Encyclopădie, v. Jupiter, p. 594). — Acest us, de a atribui 

şi eroilor numele de Jupiter, î-l releveză Tertullian (adv. Nat. Î. 10) prin următârele 
cuvinte: Varro trecentos Joves (seu Juppiteres dicendum est) sine capitibus inducit.
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Atât din punctul de vedere istoric al credințelor, cât şi al ritului, Zevs 

Awâwyazoş Ilehuspxsg din Epir 1), Zeds Ilsxwpos ?) sii “Opohotos din Tesalia și 

Beoţia 3), Ze5e Ilanatos al Sciţilor 4), Jupiter avus al Troianilor 5), Jupiter 

Latiaris adorat pe muntele Alban, nu representai pe deul de a treia for- 

maţiune, pe Joe Helenicul sâi al theomachiei, care usurpase tronul lui Saturn, 

ci pe Deul cel mare al ginţii pelasge, pe divinitatea luminei și a fe- 

nomenelor atmosferice, care revărsa bine-facerile sale asupra agriculturci 

pelasge, şi -căreia a fost asimilat Saturn, representantul istoric al culturci 

pămentului, al prosperității şi al abundenței. 

Cultul cel mai celebru al marelui «Deii pelasg» după cât î-l cunâsce istoria 

până astădi a fost la Dodona din Epir. 

Însă mult mai celebru şi mai străvechiă a fost cultul «eului celui prea 

bun și prea mare» al Abilor și Agavilor din nordul Traciei, a celor mai 

drepți dintre toți 6menii, către cari î-și întârce Joe privirile sale de la Troia $). 

Acești Abi și Agavi, după moravurile lor cele dulci și după locuințele 

lor din nordul Istrului, făcea parte din familia cea mare a Hyperboreilor 

evlavioși, la ale căror hecatombe sâii prasnice veniaii toți deii ?). 

Urme autentice despre cultul cel estins al marii divinități din Dacia le 

aflăm până târdii în epoca istorică. 

Încă din cele mai obscure timpuri ale preistoriei, diferite triburi pastorale 

pelasge emigrând de la Dunărea de jos, după ce trecură peste Tracia, peste 

Helespont și Frigia, se stabiliră în ţinuturile Cappadociei din Asia mică, 

pe lângă munții numiţi Taurus, Anti-Taurus, Amanus, și în apropiere de is- 

vârele Eufratului. Aceste colonii de păstori munteni, coboriţi de pe înăl- 

ţimile Carpaţilor, nai duseră tot-o-dată cu ei şi memoria cea sfântă a divinității 

supreme venerate în patria lor. Încă pe la începutul erei creștine, ei adoraii 

în Cappadocia pe Deul cel mare din nordul Istrului, numit de ei Zebs Aaxi, 

(genetiv dialectal corespundătoriii latinutui Daciae) şi acest Zeus Dacie î-și 

avea la dânșii un pontificat al s&ă particular 8). 

5 Homeri Ilias, XVI. v. 233. — Maerobii Saturn. Î. c. 7. 

2) Batonis Sinoponsis Fragm. 4 (Fragm. Hist. Gracc. IV. 349). — Panly, Real-En- 

cyclopădie, v. Jupiter, p. 592. 

3) Suidas, v. “Opohoos 7ebc. 

) Herodoti lib. IV. c. 59. 

5) Virgilii Aen. VII, v. 219-220. 

 Homeri Ilias, XIII. v. 6. 

2 Momeri Ilias, L. v. 423; XIII. v. 106. — Pindari Pyth. X. v. 33. —Cf. Pauly, 

Real-Encyclopădie, v. Aethiopia. 

% Strabonis Geographica (Ed. Didot) lib. XII. 2. 5: Tpien 5ariv iepwsdwm, Ads Ann 

R9 m 
Metoptvn mabrrjs, ăâtohoos 5'bpws,
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Era una din credințele caracteristice ale tuturor triburilor pelasge, că Deul 

lor naţional ascultă și înțelege mai bine rugăciunile şi necesităţile vieţei tor. 

Afară de cultul archaic al lui Zeus Dacie mai aflăm la Pelasgii din 

Cappadocia încă o reminiscență religi6să din patria lor europeană. 

Ei mai spuneai, după cum ne relatâză Pausania (sec. II. d. Chr.), că 

imaginea cea sfântă a Dianei, venerată așa de mult în Taurica (Crimea), se 

afla în posesiunea lor 1). 

In fine, ci mai adorau pe divinitatea cea mare a Pământului, pe <Mama 

mare» sub numele de M& 2). | 

Pe lângă credințele și tradiţiunile religi6se, idioma lor mai avea de ase- 

menea un caracter forte pronunţat pelasg. 

O parte din localităţile ocupate de acești Pelasgi ai Cappadociei, pe cât ne sunt 

cunoscute din sctierile anticităţii, purtau numele de: Cerasus, Morthula, 

Gauraena, Campae, Corna, Corne, Domana, Orsa, Dascusa, Da- 

gusa 3), Dacora 4, Rimnena sci Romnena 5), Un fluviit este numit 

Apsorrhus €), şi un munte Scordicus ?). 

Romanii i declarară de amici și aliați (soți), și le acordată tote libertăţile, 

pe cari le ceruse, până chiar și dreptul de a ave un rege al lor proprii 8), 

cr împăratul Claudii întemeiă în Cappadocia o coloniă romană în orașul 

numit Archelais 2). 

Probe fârte eloquente despre caracterul lor pelasgo-latin. 

Însă nu numai pe teritoriul Cappadociei ni se presintă urmele primitive 

ale religiunii, al cărei centru puternic a fost o-dată Carpaţii Daciei. 

Cultul lui Zeus Dacie a mai fost dominant încă din timpurile cele mai 

obscure și în Creta, insula cea mare și fertilă a Mediteranei. 

Locuitorii cei mai vechi ai acestei insule, după cum ne atestă tradițiunile, 

credințele, cultul și instituțiunile lor, eraă de origine Pelasgi. 

După cumne spune Diodor Sicul, ei se numiaii Dactyli, adecă Dactuli, 

1) Pausaniae lib. III. 16. 8. 

) Strahonis Geogr. lib. XII. 2, 3. — Mă desemna în cult pe Magna Mater Deum, pe 
Gaea sei Rhea (Cyb ele). —Cf. Ste phanus Byz.,.v. Măaravpr, 

3) Ptolemaei lib. V c. 6. 

1) Sozomeni Mist, eccles, VIL 17. 
:) Strabonis Geographica, (Ed. Didot), lib. XII. 1. a. 
* Ptolemaei lib. V. 6. — A p şoră, părăă de apă lângă Muntele sec în jud. Mehedinţi. — 

Cf. Tocilescu, Materialură folkl., 1. 85: La a pşoră ca să-şi ia. 
1) Ibid, V. 6. — Scordise i, popor din Pannonia superidră. Scardus, munte al 

llyiei despre Mesia și Macedonia, 
%) Diodori Siculi lib. XXXI. 19, — Strabonis Geogr, lib. XII. 2. 11. 
) Plinii H. N, VI. 3,1,
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triburi muntene identice cu Corybanţii 1), fii lui Saturn 2), ale căror arme 

particulare crai arcul şi săgețile 3), cei de ântâii, cari se ocupase în părțile 
acele cu estragerea metalelor din sînul pămentului și cu lucrarea lor. 

Până târdiii în epoca istorică locuitorii insulei Creta înfăţișaii pe marele 

lor Zebs, încunjurat de cele șepte stele ale Ursei mari4), o espresiune sim- 

bolică hieratică, că ei adorait sub acest nume pe divinitatea supremă a 

Pelasgilor din nordul Istrului. 

Sub <Ursa cea mare» autorii anticităţii considerati că locuesc Geţii şi Sciţii. 

Poetul Ovid în tristele sale elegii de la Tomi scrie, că dânsul locuesce 

într'un ținut barbar, pe țărmurii Mării negre, sub constelațiunea Ursei, 

unde sunt Geţii și Sciţii 5). 

Er la Sfântul Paulin Dacii, sunt aceia, cari locuesc sub constelațiunea 

Ursei mari €). 

Este una și aceeași tradiţiune religi6să, ce domineză în Cappadocia și în Creta. 

Aceste triburi de păstori şi lucrători de mine, depărtate de la Carpaţi în 

timpurile de putere și espansiune ale rasei pelasge, mai păstrase drept moștenire 

cultul și instituţiunile religiunii lui Zeus Daci, întocma după cum Delenii și 

Delphienii venerat cu deosebită stințeniă pe Apollo Hyperboreul numit și 

Apollo Dicaeus”). Dicia era numai o variantă geografică a numelui Dacia 8). 

1) Strabonis Geogr. lib. X. 3, 7. seqg. 

) La Stesimbrotus, contemporan al lui Pericle, Dactylii apar ca fiii lui Zeus, 

Corybanţii ca descendenţi ai lui Saturn (Frag. Hist. Graec. Îl p. 57), întocmai 

precum și Latinii se numiai Saturni gens (Virg. Aen. VII. 203), 

% Platonis Vol, Il (Ed. Didot) p. 263. — Pausaniae lib. 1. 23. 4. 

1) Duruy, Hist. de Grecs. I. p. 187. 

5) Ovidii Trist. lib. V. 3 v. 7-8: 

Quem nunc svbpositum stellis Cynosuridos Ursae 

Juncta tenet crudis Sarmatis ora Getis. 

) În poema dedicată Sfântului Niceta, episcop al Daciei: Ibis Arctoos procul 

usque Dacos (Coleti, Illyricum sacrum. Tom. VIII. p. 81.) 

2) Plinii E. N. lib. XXXIV. c. 19. 10: Apoilinem citharoedum qui Di- 

caeus appellatus est. — Dicacus era un simplu epitet geografic al lui Apollo, 

în calitate de cântăreț cu cobza (cithara, z:9%dpa), instrument naţional al Hyperbo- 

reilor, cu care acompaniaă imnele deului la festivități şi cânta la horele lor de pe- 

trecere (Vedi Hecataei Abderitae frag. 2 și 4)—Dicaeus are în limba latină 

o formă grecescă, ca şi Amyclaeus, Thymbracus; Idacus, Dodonaeusetc,, 

în tot casul însă nu are dea face nimic cu adiectivul grecesc Bixatos (just), ce nu-l aflăm 

ca epitet al lui Apollo, nici la Homer, nici la Hesiod. De altă parte cithara scă cobza, 

simbolul lui Apollo Dicaeus, nu putea să figureze ca atribut al justiţiei. 

8 C.I. L. III, p, 169. 
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Acest Zebe Aaxin ne mai apare 
sub numele de Dokius filius Ca 

fost cel de ântâiă, care a înv 

în vechile tradițiuni ale Pelasgilor și 
eli, care, după cum ne spune Geiliu, a 

&țat pe 6meni să construâscă edificii de lut D. 
După genealogia și după rolul săi ca civilisatoriiă, acest Dokius filius 

Caeli er a identic cu Saturn fiul Ceriului din teogoniile grecesci. Dokius este 
un simplu eponim, un gcnial representant al rasei pelasge din Dacia, 
tocma după cum Scythes, fiul lui Joc, care a inventat arcul și săgețile 2), 
ne indică prin numele săi, că Patria sa originară a fost Scythia. 

în- 

6. Saturn onorat în cultul archaic cu numele de “Ouolos (Omul). 

Saturn în cultul public și în tradițiunile poporale ale vechimii mai avea 
tot o-dată și cpitetul de “Oyodos, o numire, ce ne presintă o deosebită im- 
portanță pentru istoria timpurilor primitive ale Daciei, 

În părțile de nord-ost ale Tesaliei, lângă valea Tempe, un munte înalt, 
cel mai fertil şi mai avut de isvâre, se numia încă din timpuri imemoriale 

că pe unul din punctele sale 
cele mai înalte se aflase o-dată un simulacru al acestui Homol-os. 

Insă nu numai în “Tesalia, 

"Ouodoc, după scriitorii grecesci 3). De sigur, 

ce forma un teritorii prin escelență pelasg, 
dar și în Beoţia, o provinciă locuită la început de barbari, după cum 
se esprimă Strabo, divinitatea cea înaltă a lumei fisice şi morale era numită 
Zede “Opodwog 1), o reminiscență, că odată acâstă divinitate supremă a tri- 
burilor pelasge din, Tesalia şi Bcoţia a fost adorată pe muntele “Opodoc. 

Aceeaşi numire o aflăm în părțile de nord ale Europei. Deul suprem al 
semințiilor germane, Wâdan set Gu6dan, este numit '«<Omi» în cele mai 
vechi poeme germane 6), 

2) Plinii H. N. VII. 57. 4: Gellio Dokius Caeli filius 
placet, exemplo sumpto ab hirundinum nidis. 

2) Ibid, lib. VII. 57, 9. 

3) Ephori Fragmentum 71: “Opohos 38 Qzrruhine dpoc, e "popoc vai "A ptor63m os d jpuine, 2 oi isropei neţi rds Enpris 1ây “OpoMiwy (Frag. Hist. gracc, ], 256). — 

Stephanus Byz., v. “Opoha. 

, lutei aedificii inventor, 

*) Suidas v.“Ouo)ătec Zese, — Epitetul de Homoloios al lui Joe a rămas neînțeles pentru 
autorii anticităţii. Singur Pausania i-l aduce în legătură cu muntele Homolos din Tesalia. 

*) Grimm, Deutsche Mythologic, Î. 131. — Divinitatea Omi se mai numia în limba 
Bermană şi Mann, Tacit (Germ c. 2) scrie: Celebrant carminibus antiquis... Tuis- 
tone m deum, Terra editum, et fiium Mannum. La Grimm (D. M. 1. 319) acest
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Pe la finele seculului al V-lca, regina Francilor Clotilda, voind să înduplece 

pe soţul săi, pe regele Clodovic L., ca să primescă religiunea creștină, i adres&ză, 

după cum ne relateză Grigorie de “Tours, următârele cuvinte: «Dumnedeii, 

pe cari î adorați voi, sunt chipuri sculptate în petră, în lemn, ori în me- 

tale, &r numele, ce le dați voi acestor dei, aii fost <6meni», €r nu dei» !), 

Este un fapt positiv, că sub acestă numire misteri6să de “Opodos, și care 

representa o divinitate ante-homerică, literatura vechiă grecescă și romană în- 

țelegea pe Saturn. 

Tertullian, cunoscătorul adânc al credințelor poporale păgâne 5 și Mi- 

nutius Felix, contemporanul s&ii 3), ne spun, că toți scriitorii anticității, 

atât cei grecescă, cât şi cei romani, numesc pe Saturn, «homo». 

Aceleaşi probe ni le ofer monumentele epigrafice. Pe o inscripțiune din 

Numidia se amintesce un Homvillivs Satvrninvs miles legionis II Aug. 2, 

pe altă inscripțiunc din Provincia proconsularis găsim pe o femeiă numită 

Homvlia Satvrnina 5), adecă și aici numele barbare de Homvllivs și 

Homvlia sunt interpretate în limba latină prin Satvrninus și Satvrnina. 

Mannus însemneză «homo» și dânsul adauge: Mannus...ist der erste held, des 

gottes sohn, und aller menschen vater. Mythografii și istoricii germani nu aă putut afla 

până astădi o esplicațiune justificată, etymologică și istorică, a cuvântului Tuisto. Este 

afară de ori-ce îndoidlă, că acest cuvânt nu putea ave altă însemnare de cât de «Tatăl». 

În limba poporală română, care a conservat până astădi un adevărat tesaur de cuvinte 

archaice pelasge, Tuţu (la Tacit Tuisto) însemn6ză Tată. Pelasgii ai format în 

timpurile ante-istorice un strat etnic fârte întins al Germanici. Aceleași divinități, «Tuisto» 

şi <Mannus», («Omi»), seă «Tatăl» şi «O mul», împrumutate de la Pelasgi și adorate 

de Germani, le mai aflăm și astădi amintite într'o poemă . archaică poporală română : 

De la Tatăl de sus, Un nor marc, 

In ceriă sus. Din norul mare 

S'a înălțat în sus S'a făcut un Om mare.. 

G. Catană, înv. Valea Dienei, Bănat. 

1) dii quos colitis... sunt enim aut ex lapide aut ex metallo aliquo sculpti, no- 

mîna vero, quae eis indidistis, homines fuerunt, non dii (Greg. Tur, II. 29—31 

apud Grimm, D. M. 1. 9%.) 

2) Tertulliani Apolog. 10: Saturnu m itaque, quantum literae docent, nequc Dio- 

dorus graecus, aut Thallus, nequc Cassius Severus, aut Cornelius Nepos, neque ullus 

commentator ejusmodi antiquitatum, aliud quam hominem promulgarunt. 

3 Minutius Felix in Octavio p. 26: Saturnum... omnes scriptores vetustatis 

Graeci Romanique ho min em prodiderunt. — Lactantius, |. 13: Omnes ergo non tan- 

tum poetae sed historiarum quoque ac rerum antiquarum scriptores ho minem fuisse 

(Saturnum) consentiunt. 

4) C.I. L. VIII, nr. 1875. 

5) C. 1, L. VIII. nr. 164%.
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De asemenea se mai păstrase în tradițiunile vechi ale Tesaliei o deose- 

bită amintire despre un <Om gigantic» (ăvâpa 4 ăvopa 1 IlEAopos), a 

cărui s&rbătâre principală erai Saturnalele 1).: Acâstă numire archaică de 

“Opodoc a fost înlocuită mai târdiii prin terminul ăv&gos, în unele părți ale 

Greciei și Asici mici 2). Înţelesul este același, însă cu siguranță nu putem sci, 

dacă originea cuvântului ăvâpos, este grecescă ori pelasgă 2). Grecii cei vechi 

mai numiait icâna unui om âvyâpis, cu deosebire statuele și columnele. 

În fine, luna lui Decembrie, care la Romani era întregă consecrată lui Saturn, 

mai pârtă şi astădi la poporul român numele de Andrea stă Indrea$), 

ori cu alte cuvinte, ea ește «luna Omului» sâii a «sărbătorii Omului». 

Pe basa acestor date positive noi putem face aici următâria conclusiune: 

Cuventul «“Opoăos» în anticitatea pcelasgă ne apare ca o numire generală, 

ce se da primelor simulacre sculptate în stâncile munţilor, ce representati 

în forme umane divinitatea supremă a religiunii. 

Aceste figuri ale cultului public, precum și numirea de <Omul», ce li se 

atribuia, ne mai pun în evidenţă faptul, că religiunea pelasgă a fost cea de ân- 

tâi, care a introdus în Europa imaginile rudimentare ale deilor cu tipuri umane. 

În anticitatea greco-romană, Saturn era înfățișat cu o figură pelasgă ru- 

stică, ca un bătrân cu barbă albă, cu pletele lăsate pe umeri (intonsus avus) 

acoperit pe cap cu un fel de straiă, une ori cu sandale în picidre €), și gârbovit 

de greutatea b&trânețelor. În mâna dreptă el avea ca atribut un instrument 

de tăiat, numit de autorii grecesci EpEnavoy 6) sâii ăprm 7), şi pe care Hesiod 

o numesce «colțurată». şi «gigantică». La Romani acestă emblemă caracte- 

ristică a vechiului deă a fost numită falx și asimilată cu secerea, ca 

simbol al agriculturei 8). 

1) Batonis Sinopensis Fragm. 4. 

?) Andros, insulă spre SO. de Eubea, numită o-dată Ant-andros. Acestă insulă ma- 

avea şi un port numit Gaureleon.— Antandros, oraș pelasg sub muntele Ida, 

pe teritoriul vechii Troic. Sensul acestei numiri este: «În fața Omului». Tot acestă 

esplicare o dă și Mela ([. 18): Antandrum, quasi pro Andro, illi quasi pro viro 
accipi volunt, adecă: ei voiesc a înțelege sub numirea de Antandrus «înaintea An- 
drului» seă «înaintea Omului.» 

1) Andru în limba română ni se presintă astădi numai ca sufis, d. e. băiățandru, 
copilandru, ” 

1) Marian, Sărbătorile la Români, 1. p. 97. 

î) După o figurină de bronz din muscul de la Louvre. Simulacrele lui Saturn din templele 
cele vechi ale Romci aveaă le gături de lână la picidre, de unde, după cum scrie 

Macrobiu (Sat. 1. 8.), s'a născut proverbiul: «de os laneos pedes habere». 

*) Hesiodi Theog. 1. 162. ptza ăptnavov. 

î) Ibid. 1. 179: mehbptoy ăprny. 
$ .. . . . - oa . ) Macrobii Sat. 1. c. 7: Simulacrum eius indicio est: cui falcem, insigne messis,
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Originea acestei representări iconice a lui Saturn se reduce însă la tim- 

purile preistorice. 

Unul din monumentele megalitice, cele mai importante ale Galiei, ne 

înfăţișeză pe Saturn în forma unui menhir sii stelp conic, acoperit pe 

cap și pe frunte cu o haină, ce-i învelesce tot corpul. Pe față i sunt repre- 

sentate două astre, sârele şi luna ?), fiind-că 

Saturn, ca divinitate a universului, era ve- 

nerat tot-o-dată şi ca dei al luminei ?). Ir 

drept atribut distinctiv al puterei lumesci, 

acâstă figură din Galia ne înfăţişeză la 

brâi un topor archaic, sâii un ciocan mare. 

În tradițiunile poporale române sa mai 

conservat încă până astădi amintirea despre 

numele de <Omul>, ce-l avea Saturn în 

religiunea vechiă, cum și despre emblema 

sa rustică. 

  

Anume ni sau păstrat sub forma unei 

| legende scurte în versuri resturile din o 

157, — Simulacrul divinității su-  gechiă teogoniă poporală, numită «Nu- 

preme representând pe Saturn 

scă Omul-mare, descoperit 

în sepultura neolitică dela Col-  tribue o deosebită putere sfântă, când se 

lorgues (Francia meridională, 

dep. Gard). După Fraipont, , , , 
Les cavernes, p. 221. După cuprinsul săi, acestă poemă ge- 

mărătâria cea mare», și căreia i se a- 

reciteză. 

nealogică era un fel de <Enumeratio 

deorum». Ea conţinea în o ordine succesivă şi în trăsuri morale numele, 

originea și faptele diferitelor generațiuni divine. 

La începutul s&ii, acâstă poemă poporală ne înfățișeză pe Saturn sub 

numele de Omul mare, întocma după cum o-dată a fost venerat și la 

adjecit. — La Ovid (Fast. V. 627) Saturn e numit falciferus senex. De asemenea 

și la Martial (XI. 6). 

1) Caracterul pelasg seci protolatin al acestei representări umane î-l constată o colindă 

poporală română. Maica Domnului spune despre fiul săă: 

Că pe faţa fiului Şi pe fruntea lui plină 

Scrisă-i rada s6relui, Luna plină cu lumină... 
Reteganul, Colecţiune ms-ă, P, ÎI. p. 214 (Acad. rom.) 

Representări anal6ge și în Italia: Den r&misch-italischen Darstellungen, worin 

er (Saturnus)... auch mit bestirntem Haupt erschcint, liegen astronomische 

Ideen zu Grunde (Pauly, R. E. v. Saturnus p. 834). 

:) Maerobii Sat. 1. 22: Saturnusipse.. quid aliud, nisi sol intelligendus est. 
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Tesalieni ca “Opodos si ca âvip mthwpoc. Er ca atribute simbolice ale 
puterii și domniei sale lumesci, «Omul mare» numit şi «Dumnedei» are 

în tradițiunile române o «secure mare» 2), oră un «ciocan» la brâă. 
Acest <Om mare» al tradițiunilor române este coborit de la «Tatăl 

din Ceriii» 2). El ne apare ca primul fundatoriii al religiunii. EL 

1) Securea este o armă primitivă, ea represeuta insemnele puterii, sceptrul acestui 

timp. Fascele romane, emblemă a imperiului și a puterii, ce se purta înaintea 
vechilor regi, €r în timpul republicei înaintea consulilor, dictatorilor, pretorilor etc. încă 

aveai la mijloc o secure. De asemenea aveai şi pontificii romani ca insemne 

istorice o secure. (Preller, R. M.II. p. 135). — Deui Ramman al Asirienilor, 
o divinitate de origine pelasgă, identic cu Jupiter Ruminus al Latinilor, părintele 

ploilor și al schimbărilor atmosferice, încă era înfățișat stând pe un munte, susțiind cu 

capul stă ceriul și având în mână un topor (Maspero, Egypte et Chaldee, p. 662). 

:) De la Tatăl de sus în ceriă sus S'a făcut o pădure mare 

S'a înălţat în sus Cu un lemn mare, 
Un nor mare, Și din lemnul mare 

Din norul mare S'a tăiat o aşchiă mare 
S'a făcut un Om mare | Și s'a făcut o biserică mare 
Cu o secure mare, Cu 9 altare, cu 9 altărele ...,. 
Şi din Omul mare G. Catană, înv. Valea Dienel, (Ba at). 

Pe la noi, scrie G. Catană, acestă rugăciune poporală se mai dice şi <NumEră- 
t6ria mare» și se rostesce la patul unui bolnav de mârte, dacă recitătoriul se îm- 
_pedecă ori greșesce, atunci se crede că bolnavul mâre, & dacă o reciteză fluent, se în- 
“sănătoșeză. 

Era un Om mare, Ca să taie lemn mare 

Sa dus la pădurea mare Să facă mănăstire mare 
Cu un topor mare, Cu 9 uși cu 9 altare... 

(Com, Haverna, jud. Dorohoiit,) 

" Cî. Sevastos, Poveşti, p. 81.— Şedătârea, (Fălticeni) An. 1. 177; Il. 143. 
În alte colinde române, acest Om mare este identificat cu Dumne dei: 

Da Dumnedeiă s'a lăsat 

Cu ciocanul pus în brâă.,. 

(Com. Salcea, j. Botoșani. Colecţiunea n6stră,) 

Aceste teogonii archaice pelasge, se vede, că aă servit ca model și ca isvâre principale 
pentru poema lui Hesiod. Mai esistă încă o remarcabilă asemEnare. Pe când scopul 
principal al Teogoniei lui Hesiod este invingerea lui Joe asupra lui Saturn și a Tita- 
nilor, în «Nume&rătârea cea mare» se glorifică la început Omul mare, apoi partea a 
d6ua a acestei poeme, sub influențele cultului creştin, celebreză triumful divin al lui Isus 

" asupra Evreilor. 

Cuventul «Om» representa în anticitate o înaltă putere divină. Profetul Daniel 
(c. 7. 13) spune, că a vădut în visiunile sale pe «fiul de Om»,că venia pe norii ce- 
iului şi a luat domnia, mărirea și regatul de la «cel mai vechiă de dile>. Chiar şi 

NIC, DENSUŞIANU, 
15
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construesce cel de ântâii o biserică mare delemn,cu 3, ori cu 9 altare, 

cel mai sacru templu al tradiţiunilor pelasge, a cărui istoriă a perit, însă care 

ne apare mult mai primitiv de cât Mănăstirea-Albă din ostrovul Mărei-negre ?). 

7. Saturn ca Zevg doioToc uSyLOTOc devora, aiyioxoc. 

Simulacrul stă cel colosal de pe muntele Omul în Carpati. 

Cel ma! însemnat munte din catena meridională a Carpaţilor este Bucegiul. 

Acest munte, care se distinge prin înălțimea sa cea maiestâsă și prin 

estensiunea orisontului săi, a avut o-dată o mare celebritate. 

EL a fost în anticitatea preistorică muntele cel sfânt al triburilor pa- 

storale pelasge, pentru cari şesurile cele întinse de la nordul Istrului erai tot 

atât de importante ca și văile şi culmile Carpaţilor ?). 

Verfurile cele mai înalte ale acestui munte pârtă adi numele, unul de Ca- 

raiman și altul de Omul, și amândouă ai: fost o-dată consecrate divini- 

tăţilor supreme ale rasei pelasge, unul lui Cerus manus, pEyas Odpavâs 3), 

şi altul lui Saturn numit și «Omul». 

lui Isus i se da atributul de «fiul Omului» (Mateiii, c. 16, 27—28; 19,28), precum 

şi Joe avea epitetul de «<Homoloios» sei fiul Omului. — Pe teritoriul vechei Dacie, 

diferite vîrfuri de munţi aă fost consecrate o-dată divinității Omului. Ast-fel de numiri 

mai aflăm următorele: Virful Omului, punctul cel mai înalt al muntelui Bucegiii; 

Omul de pâtră, munte în jud. Argeş, spre SO. de comuna rurală Câneni; Delul 

Omului spre NV. de com. Bala-de-sus, :jud, Mehedinţi; Vîirful Omului în Bu- 

covina spre SV. de Chirli-baba, €r în părțile de N. şi de NV. ale acestei comune se află 

munții Tartarka și Capul; Vîrful Omului, munte pe teritoriul com. Brosceni, 

jud. Suceva. Simulacre archaice cu numele de <Omul» se par a fi esistat o dată 

şi în părţile de sus ale Italici. Anonimul din Ravenna și geograful Guido 

amintesc lângă Alpi în Galia Transpadană localitatea numită <Omula» (Ed. Pinder, 

p. 251. 458). 
:) Am vorbit aici despre Saturn ca divinitate, în cât este de lipsă spre a cunâsce 

caracterul vechilor simulacre ale: Daciei. Despre cele-lalte numiri și legende ale acestui 

puternic monarch al timpurilor preistorice, despre patria şi faptele sale politice vom vorbi 

mai la vale, în istoria imperiului pelasg. . 

2) Este acelaşi munte, pe care Dacii, după cum scrie Strabo (VII. 3. 5), î-l con- 

sideraă de sfânt: âpoc îspâv, . , Svaua Budr& Nwutovovy. Despre înțelesul numirii, pe 

care Strabo ne-o dă sub forma de Cogaeonon vom vorbi mai târdiă, în acest volum. 

3) Vedi mai sus pag. 201.
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Pe punctul cel mai culminant al muntelui Omul se înalță o columnă 
uriașă, înveluită de regulă în nori 1), €&r pe un alt pisc din apropiere mai 
esistă și astădi cel mai important simulacru al lumii preistorice, o repre- 
sentațiune umană sculptată în stâncă, de o mărime întru adevăr formidabilă. 

    

        
158, — Marele simulacru al lui Saturn ca Zz5c ăpteroc ptţiatros cbpbona, aițio0s, 
sculptat în o stâncă de pe vârful muntelui =O mu 1», punctul cel mai înalt de pe arcul 
sud-ostic al Carpaţilor, După o fotografiă de Prof. Em. le Marton din Rennes, 

din a. 1900. 

Acestă figură întru adevăr titanică din munții Daciei vechi, numiți o-dată 
ai Hyperboreilor, ne înfățișeză, după tâte caracterele sale, imaginea supremei 
divinităţi a timpurilor pelasge 2).   

?) A se vede capitulele următâre. 
) Despre posițiunea și constituțiunea geologică a acestei stânci, scrie d-l E. le Marton: 

Elle Tepresente une forme d'escarpements sur le flanc S. du sommet denomme 

Omu, qui est le point culminant du massif du Bucegiu. On peut voir que le ro- 
her, „est de taille formidable, d'aprăs Ia figure humaine qui est ă une vingtaine de 

titres en avant ... Le roc. „+ se compose de 3 parties, la partie supcrieure (partea 
Stânc6să de-asupra frunţii) est le rest d'un €norme bloc calcaire, aussi que la partie 
inf&rieur (partea de la gură în jos). Entre les 2 on voit le gr&s conglomeratique, qui 
forme une bande (fruntea și obrajii); et si l'on €tude de plus pres le pied mâme de 
l 
“Scarpement on y trouve le meme gr&s enveloppant le bloc. inferieur de calcaire. 
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După concepțiunile religise ale Pelasgilor, Deul cel mare al acestei rase 

era înfățișat în forme gigantice, cu intențiune, ca prin dimensiunile cele 

enorme ale simulacrelor, să se esprime tot o-dată puterea și maiestatea 

acestei divinități. 

Din acestă causă divinitatea supremă a religiunii pelasge, deul tunetelor, 

al fulgerilor și ploilor, acela, care cutremura pământul, care fecunda câm- 

piile, văile și munţii, mai avea şi epitetul de IleAwpos Gigantul sei Omul 

mare 1), și acest Peloros era considerat de Tesalieni ca identic cu Saturn. 

Sărbătorile cele mari ale Saturnalelor la ei purtaii numele de <Peloria», 

adică ale <Omului gigant», sâă ale <Omului mare». 

Marele Dei din Iliada lui Homer, voind a da celor alalți Olympieni o 

ideă despre imensitatea puterii sale fisice le adreseză următârele cuvinte: 

«Ascultaţi-mă cu toții, dei și deițe, ca să vă spun ceea ce-mi dice inima. 

Peste cuvântul meă nimene să nu trecă, nică deiță nici deii, ci cu toții să 

mă ascultați, fiind-că dacă voiii afla, că vre unul din dei, a mers pe sub 

ascuns, ca să dee ajutoriii Troianilor, ori Danailor, acela se va întârce bătut 

și cu rușine în Olymp, ori îl voii prinde și-l voii arunca în Tartarul cel 

întunecos și fârte depărtat, unde este sub pământ o prăpastiă fârte adâncă, 

acolo unde-sii Porţile de fer și Pragul de aramă, și atunci el va cu: 

nâsce, că eti sunt cel mai puternic dintre toți deii. Dacă voiţi însă, deilor, 

încercaţi-vă norocul, ca să vă convingeți cu toții. Aduceţi o catenă de aur 

şi legaţi-o de Uran (cu înțelesul de munte), apoi prindeți toți deii și deiţele 

de ea, și ori cât veți cerca, voi nu veți fi în stare, ca să trageţi din Uran 

pe câmpiă pe Deul deregătoriul vostru cel mai înalt; însă când mă voii 

hotări eii, ca s& prind de catenă, atunci de o-dată cu voi voii trage în sus 

şi pământul şi marea, €r catena o voiii lega de vârful Olympului şi tote vor 

rămâne suspendate în aer, atât sunt eii de superior peste dei şi Gmeni» 2). 

Aceste cuvinte, pe cari Homer de sigur le-a estras din cântecele cele 

vechi ale rapsodilor migratori, se refer de fapt la munții ce! sfinți de cari 

vorbim aici. 

Olympul Iliadei nu este Olympul Tesaliei, ci este Olimpul cel 

vechii de lângă 'Oxeavâc notauâs sâă Istru, unde era «Originea deilor :), 

1) Batonis Sinopensis De Thessalia, frag. 4.. in Fragm. Hist. graec. IV. p. 349. — 

Pauly, Real-Encyclopădie, v. Jupiter, p. 592. 

2) Homeri Ilias, VII. v. 19-27. Că Uran este aiciun munte resultă în mod positiY 

și din cuvintele: 2î odpavâYevy meâiovăe. 

3) Homeri Ilias, XIV. v. 199-205. 
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«la marginile pământului, ce nutria multă lume». Olympul și Uranul lui 

Homer sunt munţii cei sfinți ai teogoniei, Oipza paxpă 1), acolo unde se afla 

reședința lui Uran, a Gaeci și a lui Saturn 2), unde 6menii erai asemenea 

deilor și unde acești Titani purtaă resbele unii cu alții pentru domnia lumii. 
De o-dată cu migraţiunile triburilor pelasge de la Carpaţi către părțile 

meridionale se ati estins renumele şi legendele acestui munte sfânt peste 

tâte ținuturile Eladei, ale Asiei mici și până în Egipet. 

După cum civilisațiunea și moravurile cele dulci ale Pelasgilor aii avut o 

influență enormă asupra poporului grecesc, tot ast-fel și credințele lor. De la 

Carpaţi aii emigrat spre sud, de-o-dată cu triburile pelasge, religiunea lui Uran 

şi a Gaeei, a lui Saturn şi a Rheei, a Sorelui și a Lunei, ori cu alte cuvinte 

întreg sistemul doctrinelor pelasge, cu numele, cu legendele despre ori- 

ginea deilor și cu formele cultului, așa după cum se desvoltase în centrul 

principal și puternic de la Istrul de jos, pe teritoriul Hyperboreilor celor sfinți, 

Figura cea enorm de colosală din Carpaţii Daciei și care ne înfăţișeză o 

espresiune suverană de demnitate şi o imensitate de putere, nu putea să re- 

presente de cât pe deul cel mare naţional al triburilor pelasge, căruia i-ai fost 

consecrate peste tot locul înălțimile cele mai impunătâre ale munţilor. 

Despre o figură uriașă anal6gă, sculptată în o stâncă de lângă Antiochia, 

ne relateză scriitoriul grecesc Ion Malala în Cronografia sa următorele: 

«Sub domnia lui Antioch Epiphanul, regele Siriei (decedat la anul 164 

a. Chr.), domnind o epidemiă în Antiochia, și din acâstă causă murind o 

"mulțime de 6meni, un anumit Leios, un om, care avea cunoscinţe de mis- 

teriele religicse, le-a ordonat, ca să sculpteze o stâncă din muntele, ce do- 

mină de asupra orașului. El a îngrijit apoi, să se sculpteze în acest munte 

un cap gigantic încins cu o corână, întors cu fața către oraș și spre 

valea de acolo. Apoi a scris ceva pe cap şi ast-fel a pus capăt epidemiei, 

Antiochenii numesc până astădi acest cap Charonion» 3). 

Acest Charonios representa în realitate pe Zeds xapodc î), adecă «Capul 
lui Dumnegqeii» (ând 705 wipa, Hesych.), după cum era înfățișată şi 

adorată la Beoţieni divinitatea cea înaltă a ceriului și a pământului. 

4) Hesiodi Theog. v. 129. — Ibid, v, 113. 

?) Homexii Ilias, VIII. v. 479 seqq. 

) Ioannis Malalae Chronographia (Bonnae, 1831) p. 205. — Herodot (II. 106.) încă 

amintesce de două figuri umane sculptate în stâncile de lângă Ephes şi Smyrna, în mă- 

Time de câte 6 coți și 1 palmă. După cum crede dânsul, aceste figuri representaii pe 

Sesostris (Osiris). 

4) Preller, Gr. Myth, 1. 77.
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Am considerat până aici acest colos din Carpaţii Daciei esclusiv numai 

din punctul de vedere al ideilor religi6se ale timpurilor preistorice. 

Rămâne acum să esaminăm acest simulacru din punctul de vedere al 

caracterelor sale simbolice și al istoriei sale speciale. 

Acâstă maiestâsă figură — a religiunii energice pelasge —— ce domineză și 

astădi pe punctul cel mai însemnat al Carpaţilor, se distinge prin două parti- 

cularități remarcabile, particularităţi, ce ne pun în evidență, că acest simu- 

lacru a fost considerat în anticitatea homerică ca imaginea cea mai sacră și 

cea mai vechiă a divinității supreme. 

Una din aceste particularități distinctive ale colosului de pe Omul este 

espresiunea cea lată a feței. | 

Homer, în unul din imnele sale, numesce pe Deul suprem al lumii 

fisice și morale din timpurile sale: Zijva ăptorov mEyoTov ebpuony, adecă 

«Deul cel prea bun, prea mare şi cu faţa lată». Aceste sunt 

epitetele cele mai vechi, și mai rituale, sub cari era invocată puternica di- 

vinitate a lumii pelasge 1). 

Achile pe câmpul de la Troia adresând o rugăciune către Zevs (Awâw- 

vatoc) Iledaopunse, î-l numesce tot-o-dată sdphora, Tpă5e vaiwy, adecă Deul 

pelasg cu faţa lată și care locuiesce departe?) 

Acest <]eii cu faţa lată» a dăruit, după cum ne spune Homer, regelui 

Tros de la Troia, nisce caii de cea mai escelentă rasă 3), numiţi «cai nemu- 

ritori» de către unii autori. 

1) Autorii anticităţii ai fost la îndoiclă, despre sensul adevărat al epitetului ebpiors, 

atribuit marelui Deii ante-homeric, €r în literatura modernă încă nu aflăm o esplicațiune 

satisfăcătoriă. Anume unii autori derivă acest epitet de la 8 (ânîc) = ooviy voce, sunet, 

traducând pe Zeic edp5oro cu late-sonans. Alţii din contră recunosc, că radicalul lui 

onu se reduce la îy (îns și dnc) ochii, faţă, însă dânşii aă interpretat în mod cu totul 

necorect acest epitet, unii cu latioculus, latum habens oculum (Stephanus, 

Thes. |. gr.) €r alţii cu late-videns, late-cernens. După ideile teologiei antice 

însă, sub espresiunea de zdpboru se înțelegea forma figurei divine, fața cea lată, 

estrem de imposantă a lui Joe. Ast-fel la Homer Junona adresându-se către Apollo și 

Iris (Il, XV. 146) le dice: «Joe vă ordână, să veniți cât mai în grabă pe muntele Ida, 

şi după ce veți veni să priviți faţa lui Joe» (Asi vic brau tâxqs9e). La Eschyl. (Suppl. 

v. 1059) Joe are de asemenea o faţa imensă (&ty ă2baov). În fine mai este de notat, 

că Homer întrebuințeză adiectivul ep5, aprâpe peste tot locul, numai în sens strict 

material, așa d. e.: ebpoăţutoc, ebpuădetos, cu strade late; edpoutrwmos, cu fruntea lată; 

ebpopte?pos, cu albia lată; sdpâxopoc, cu spații lat, etc. 

2 Homeri Ilias, XVI. v. 233-241. 

3 Homeri Ilias, V. v, 265-267.
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In timpurile primitive ale istoriei caii cei mat renumiți pentru forma, si- 
metria și velocitatea lor, erai din nordul Traciei. Pe gasus, calul cel divin 
cu aripi, a fost după legende născut lângă isvârele (înţelege cataractele) 
riului Oceanos sei Istru 1). 

Cu deosebire în ce privesce pe Zehs ebpbora sunt memorabile următârele 
cuvinte ale lui Homer. 

<Thetis (mama lui Achile) plecând des-de-dimineţă se sui pe Uranul 
mare (p&fay oăpavtv) şi pe Olymp și aci află pe fiul lui Saturn cel 
cu fața lată (edpvona Kpoviâyv) şedend la o parte de cei alalți dei pe 
punctul cel mai culminant al Olympului, care are multe verfuri» 2, 

Important text pentru istoria acestor timpuri atât de obscure. Şi aici 
pălas Oăpavâs, care se afla în nemijlocită apropiere de Olymp, esprimă 
simplu noțiunea de munte 3), &r nici de cum spațiul cel infinit, ce se înalță 
de asupra pământului. Acest pag Odpavie, pe care se suie mai ântâiii Thetis, 
ca să mergă în Olymp 4), este din punct de vedere al geografiei rapsodice 
identic cu Caraiman, muntele cel imposant al Daciei consecrat divinității 
lui Cerus manus (Cerul mare) şi care ne apare în legendele romane per- 
sonificat sub numele de Caraiman, creatoriul «celor de ântâiii 
Smeni», €r în descântecele poporale române, ca Domn al fulgerelor 
şi al trăsnetelor și guvernătoriul cel mare al lumii 5), 

') Hesiodi Theog. v. 293. — Tot în emisferul nordic aii pus cei vechi și conste- 
laţiunea Pegasului. — După cum se scie, Sciţii aă fost în anticitate cei mai ce- 
lebrii călărași. — Calul de vânat al lui Adrian se numea Borysthenes (Dio Cass. lib. 
LĂIX. 10). Er rasa cailor din Moldova a fost renumită până în sec. al XVIII-lea pentru 
făptura, agerimea şi resistenţa lor la oboseli (Cantemiri i, Descriptio Moldaviae, p. 32). 

:) Homeri Llias, [. v, 497-499: 

“epin Bavtn ptţay odpuvăv 0dihvopnây ns 
zBpev Bedpbona Kgpoviny ăzap “ipavov hey 
împorirg xopovij mohodepiâns Vdbuno:o. 

„Este de notat, că Homer numesce aici vârful cel mai înalt al muntelui Olymp, pe 
care şedea Joe, xopoy, adecă crescet, cap. Kogogi se numesce la Homer şi virful 
muntelui Ida, de unde privia Joe la r&sboiul troian (1. XIV. 157). Tot aceeași numire o 
intrebuințeză Hesiod pentru punctul cel mai înalt al Olympului (Theog. v. 62). 

3) Aristotele (De mundo, c. 6) încă derivă cuvîntul odpavâs de la âpoc, 
Atât la Homer (I.L. 197; V. 750) cât şi la Hesiod 0bpvâs şi “0unoc ne 

âpar ca două înălțimi din una şi aceiași catenă de munți. În lupta cu Titanii, Joe 
fulgeră în același timp de pe Uran și de pe Olymp. Din causa acestor fulgere, scrie 
Hesiod, Sa aprins jur împrejur pădurea cea estrem de imensă (Theog. v. 689-694).— 
În fne atât la Homer, cât și la Hesiod, Olympul este un munte din regiunea nordului, 
âcoperit de regulă cu ncuă (vupâzte, dețtavyipoc), 

5) Vedi mai sus pag. 201.
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Pe o monetă din timpul lui Antonin Piul, DACIA ca divinitate este în- 

fățișată ținend în mâna dreptă o grupă de munţi 1), cari fără îndoi€lă aveai o 

însemnătate istorică-religidsă, erai munţii cei sfinţi ai Daciei, tepăv Gpos 

a lui Strabo. Er poetul P. Papiniu Statiu, care a trăit mult timp la curtea 

lui Domițian, numesce adese ori Dacia simplu verticem şi montem 2, 

În Iliada lui Homer, locuințele marelui Dei sunt pe o înălțime fisică te- 

restră. Numai palatul lui Zebe se află pe maiestosul Olymp, cr cei alalți 

dei locuesc pe văile Olympului ?) și pe Uran 4. 

Tot. asemenea în teogonia lui Hesiod, Zee ebpona, este deul al cărui 

reşedinţă se află pe Olimpul cel sacru al timpurilor Uranice 5) din 

«colţul» cel mai depărtat al pămentului€), sii din «țera negră» 2, 

de lângă Oceanul (s6ă Istrul) cel cu vultoră adânci 8). Zebs ebphona este 

deul dreptăţii ?), el împărțesce bunătățile sale celor oneşti și drepți, dă 

prosperitate orașelor, abundență pământului, ghindă stejarilot, sporesce al- 

binele, bine-cuvânteză turmele de oi, face ca femeile st nască copii ase- 

menea părinților săi și 6menii să se bucure în petreceri de lucrurile căștigate 

prin munca lor, el resbună nedreptăţile și arde cu fulgerile sale pe cei 

insolenți și făcători de rele 19). 

O altă particularitate cu totul espresivă, ce ne-o presintă tipul cel ar- 

chaic al marelui Dei din Dacia, aparţine simbolismului antic. 

Pe fruntea cea calmă şi plină de inteligență a acestui dei se văd ur- 

1) Eckhel, Doctrina numorum, Vol. VII. 5. 

2 P. P. Statii Opera quae extant (Lipsiae, 1857). In Equus maximus Domitiani 

n... tu tardum in foedera Montem 

Longo Marte domas ... . 

Cf. lbid. p. 247; Dicit Montem Dacorum, eo vocabulo totam gentem de- 

signans. — Eckhel, Doctrina numorum. VI. 428: Statius Daciam saepe vocat verticem 

vel montem. 

3) Homeri Ilias, XI. 77. 

4) Homeri Ilias, |. 195; VIII. 365; XX. 299; XXI. 267. — Odyss. IV. 378. 439.—Adu- 

nările deilor însă se fac pe Olymp, când Joe i convâcă anume pentru acest scop. 

(iliad. VIII. 3; XX. 4. — Odyss. |. 27, — Hesiodi Theog. v. 391). 

5) Hesiodi Scut. Herc. v. 203: dvs "Oivunos. — Ibid. Theog. v. 514. 884. 

e Hesiodi Theog. v. 119. 

7) Ibid., v. 69. 

e) Homeri Ilias, XV, v. 201. — Hesiodi Thcog. v. 133. 695 şi 841. 

% Hesiodi Opera et Dies, v. 229 seqq,, 281. 

10 Ibid. Theog. v. 514.
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mele naturale ori artificiale, ce representă o spargere a capului în partea 

superidră a craniului. 

Semne simbolice analdge erau înfăţişate şi pe imaginea cea sacră a divi- 

nității supreme din teogoniele ante-homerice. După vechile legende pelasgo- 

elene Minerva (de la rădăcina men, mens, minte) a fost născută din capul 

lui Joe. Poetul Pindar ne-a transmis acâstă legendă sub formă, că Vulcan 

a spart cu securea de aramă capul lui Joe (Zeys), din care apoi a eșit Mi- 

nerva cu vociferări atât de enorme, în cât sa înspăimântat ceriul şi pă- 

mântul 1), sei după cum se esprimă Homer, pământul a r&sunat și pontul 

Sa turburat de undele cele purpurii 2). 

În cele de ântâiă timpuri ale istoriei, credinţele religi6se eraii confundate 

în simbolism, și tâte imaginile sacre ale anticității se caracterisail prin o 

varietate infinită de atribute simbolice. 

Ne întrebăm acum. Se reduce re originea acestei legende alegorice 

despre nascerea Minervei din capul lui Zeys la acestă figură atât de archaică, 

atât de adorată şi atât de unică în genul săi? 

Noi credem, că da! Homer pune în părţile de nord ale Traciei, la Istru, 

la "Oueavâs zoTapie, originea tuturor deilor cunoscuți şi adoraţi în ținuturile 

grecesci, 

Simulacrul lui Zebs epbona de la Porta cea mare a Carpaţilor ne presintă 

încă un important simbol caracteristic. | 

Lângă umărul drept al Deului ni se înfățișeză în forme forte regulate și 

bine conservate figura unui scut gigantic. 

Acest scut este unul din atributele cele mai principale şi mai archaice 

ale divinității supreme din timpurile eroice. 

În cele mai vechi monumente ale literaturei grecesci, Deul cel mare al lumii 

“pelasge are epitetul de aițioxos, adecă «cel ce ține egida», sei scutul 3), 

Iliada lui Homer ne descrie acest scut ca fârte preţios, pe care timpurile 

nu-l pot îmbătrâni, şi care nu va peri nici o-dată. De el erati suspendaţi 

o sută de ciucuri de aur împletiți fârte frumos, având fie-care ciucur o 

1) Pindari Olymp. VII. v. 35-38: 

by “Aguicrov rExvatav 

jahwehine nzhivet zoripoc "ADuvulo vopogăv ur UApuy 

! ăvopobaas” &hahutey beppanet Boâ. 

Odprave Băogeti vw va Pata prenp. 

:) Homeri Hymn. în Minervam. 

2) Homeri Ilias, II. v. 375; V. v. 714, 733. — Hesiodi Theog. v. 11, 13, 25, 735, 920; 

Opera et Dies, v. 483. —1Ibid. Fragm. 124.
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valdre de câte 100 de boi 1). Jur împrejur, acest scut al puternicului Dei 

era încunjurat cu o frică religi6să. Pe el erai representate «Certa», «<Bra- 

vura>, <«Tumultul cel ingroditoriii de r&sboii», și capul Gorgonei, a mon- 

strului celui sinistru și teribil 2). ” 

Acest scut a fost fabricat și dăruit lui Joe de Vulcan ?). Însă după cum re- 

sultă din alt loc al Iliadei, scutul marelui Zeyg era de petră sâă de stâncă £), şi 

la acestă particularitate se pare, că se refer cuvintele lui Homer, că timpurile 

nu-l pot îmbătrâni, și că el nu va peri nici o-dată. 

Acesta era scutul cel miraculos, care inspira, de o parte curagiul de luptă, 

de altă parte o terdre marţială, și da învingere tuturor acelora, în a căror 

tabără se afla. 

După vechile tradiţiuni, Joe a apărut mai ântâiu cu acest scut în luptele, 

ce le avuse cu Titanii și cu Giganţii. 

În memorabilul răsboiă ce-l purtară Acheii (Grecii) cu Troianii, Joe trimise 

pe Apollo în ajutoriul Troianilor, i împrumută acest scut, spunându-i să-l 

scuture pe teatrul de răsboii și va face pe Achei să se retragă înspăimentaţi 

la corăbii 5). 

Minerva, în înțelegere cu Juna, încă luă acest scut, însă fără scirea lui Joe, și 

alergând cu el în tabăra Grecilor i îndemnă la răsboiă în contra Troianilor 5). 

Egida lui Joe, după cum resultă din Homer, se purta pe umeri 7), şi tot 

ast-fel ne apare figurată ca atribut al marelui simulacru din Carpaţii Daciei. 

Până târdiă în timpurile istorice, credințele religiâse erai strîns legate 

de anumite simulacre legendare, cărora poporul în imaginațiunea sa le atri- 

buia o putere supra-naturală. 

Când Homer și Hesiod ne descriit figura cea maiestâsă a lui 7ebc edpiona, 

aiioxos etc., dânşii nu aveai în vedere o putere divină abstractă, ci o ima- 

gine sensibilă, un simulacru consecrat prin o vechiă religiune; întocma 

după cum și Achile adresa rugăciunile sale lui Joe de la Dodona. 

Minerva, ne spune Homer, s'a născut din capul lui Zebs aijioxos 8), şi aceste 

1) Homeri Ilias, II. v. 446 seqq. 

2) Ibid. V. 738 seqqg. 

3) Ibid. XV. v, 308. 

2) Ibid. XVIL. v. 593-594: uită prappuapeny. Ca substantiv păpumpos la Homer n'are de 

cât simplul înţeles petră, stâncă, €r mai târdiii sub acest cuvânt se înțelegea 

numai specia cea călcărosă, dură și lucitriă, marmorul,. 

5) Homeri Ilias, XV. v. 229, 

6) Ibid, IL, v, 447, 
2) Ibid, V. v. 738. 
8 Homeri Hymn. în Minerv, — Ibid. Iliad. 1. 202. — Hesiodi Theog. v. 920. 924,
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cuvinte ale sale se refer incontestabil la principalul simulacru al religiunii 
ante-elene, la figura cea sacră atât de espresivă, din tote punctele de vedere, 
a lui Zebs atjioxos de pe Olympul cel vechii al teogoniei, acoperit de regulă 
de nâuă, de la nordul Istrului de jos. 

Aceeași tradițiune o aflăm și în teologia romană. 
După importantele estrase, ce ni le-a transmis Cicero din biblia cea sacră 

a păgânătăţii romane, Minerva, deiţa, pe care o adora lumea pelasgo-gre- 
cescă, a fost născută din Joe și din Coryphe, fica Oceanului 1), 

"Oxeavâc morapis, părintele tuturor divinităților ante-elene în teogoniile 
antice, este Istrul «cel sfânt», pe care cei vechi i-l consideraă tot-o-dată 
de «cel mai mare rit» al lumii; €r Coryphe, la Homer este virful cel mai 
inalt al Olympului vechiă 2), sâi după Pindar însuși capul lui Joe, din care 
a eșit Minerva 3). 

Constatăm așa dar, că atât după legende, cum și după caracterele, ce ni 
le presintă importantul simulacru, ce-l reproducem mai sus, deița Minerva 
sa născut pe teritoriul cel sfânt al religiunii vechi, din nordul Traciei, în 
regiunea Istrului, din capul lui Zehs aiytoxoe. 

Sciinţa era atributul Minervei, și tradițiunile pun nascerea acestei deiţe 
în Carpaţii Daciei, o imprejurare, pe care o confirmă și legenda lui Pro- 
methei, despre care vom vorbi mai târdit, 

Egida marelui Zebs de la nordul Istrului a avut tot-o-dată un rol estrem 
de important în vicţa de stat a Pelasgilor. Ea ne apare ca paladiul esis- 
tenței şi independenței politice a acestei naţiuni. În memorabilul r&sboi în- 
templat pe țărmurii Helespontului acest scut ne apare, acum în rendurile Tro- 
ianilor, acum în tabăra Acheilor, după cum unele divinități protegiai im- 
periul lui Priam, 6r altele coalițiunea Acheilor. 

Memoria unui scut sfânt al marelui Deii se păstrase până în timpurile 
lui Numa și la triburile pelasge, ce emigrase în Italia. 

Regele Numa, cel de ântâiti organisatoriti al cultului public la Romani, 
doria din motive tradiționale, pe cari astădi nu le mai putem de ajuns 
cunâsce, ca noul stat întemeiat pe țărmurii Tibrului să aibă un scut pra- 

u tector al marelui Deii. 

) Cicero, De nat. Deor. lib, IIL. 23: quarta Minerva Jove nata et Coryphe 
Oceani filia. 

2) Homeri Ilias, |. v. 499. 

) Pindari Olymp. VII. 36.
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Densul, după cum ne spun legendele, urmând consiliele soţiei sale Egeria, 

rugă pe Deul cel a tot puternic, pe saevus Jupiter 1), pe Domnul tunetelor şi 

al fulgerelor, s& descindă din înalta sa locuință la Roma, şi aci s&-i des- 

copere, prin ce fel de rituri și ceremonii, Romanii vor pute în viitorii se 

împace mânia divină. 

Marele Deii naţional ascultă rugăciunea şi se cobori din înălțimea sa la 

Roma, în pădurea cea sfântă de lângă Aventin. Virfurile acestui munte se 

cutremurară și pământul se scufundă sub greutatea Deului. 

Aici marea divinitate a Pelasgilor făcu cunoscut lui Numa sacrificiile ri- 

tuale, prin cati poporul săi va pute, în casuri de trebuință, să abată ori se 

împace mania divină, și tot-o-dată i promise, că în diua următâriă i va da 

un semn €vident pentru siguranţa statului roman. Er a doua di, când ssrele 

apăru pe orisont în tâtă splendârea sa, și pe când Numa stând în fruntea 

poporului s&ă ridicase mânile în sus adresând rugăciuni divinității supreme, 

ca să-i trimită darul promis, se vădu de o-dată, cum ceriul se deschide 

şi un scut legănat ușor de aer cade în jos. Numa ridică scutul și aduse 

sacrificii de mulțămire Deului. Apoi aducăndu-și aminte, că sârtea impe- 

riului roman este legată de acest scut, pe care îl numi ancile, el dis- 

puse a se face mai multe scuturi asemenea, pentru ca &menii r&i şi ini- 

mici s& nu pâtă răpi scutul cel divin, 6r pada acestor lucruri sfinte o 

încredință colegiului de preoți, numiți Salii 2, 

După cum resultă din acâstă tradițiune religiosă noul stat pelasg simţise 

o neapărată trebuință de a se pune sub scutul protector al marii divinități 

naţionale, şi Numa, un bărbat erudit în tâte sciințele divine şi umane 3), sciu 

să procure pentru poporul săi o ast-fel de garanțiă sfântă, dată de însuși 

deul cel puternic al ginții pelasge. 

Din punct de vedere istoric originea acestei credințe se reduce la ținu- 

turile de lângă Istrul de jos 4). 

În Laţini cele mai antice tradiţiuni religi6sese păstrase la locuitorii din Aricia. 

Acest trib pelasg al Aricinilor, celebru prin religiositatea sa 5), înainte de a 

5) La V. Maxim (1. 3. 2): Sabazius Jupiter; Macrobiu (Sat, 1. 18) Sebazius; 

alte forme Sabadius, Sebadius, grec. Sufattos. La Siliu Italic (VIII. 424) Sabus. 

În Pannonia: Savus augustus (C. 1. L. IN. 3896. 4009). 

2) Ovidii Fast. JI. v. 275 seqq. — Dionşsii Halic. lib. ], c. 71. 

3) Livii lib. [. c. 18. 

% Ancilele romane, aveai după Varro (L. L. VII. 43), forma scuturilor 

trace, 6r pe o monetă de bronz a împăratului Antoniu Piul, figura unui disc oval. 

5) După cum ne spune Strabo (V. 3. 12) originea templului Dianei din Aricia 

se reducea la Diana Taurică, şi că întru adevăr esistaă acolo, instituțiuni religiose 

«barbare» şi «scitice».
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trece în Italia î-și avuse locuințele sale lângă lacul Meotic 2) și în urmă pe te- 

ritoriul Daciei în apropiere de gurile Dunării, unde rămășițele sale etnice 

ne mai apar în timpurile istorice sub numele de Arrechi ?), 

Nimfa Egeria, care după cum ne spun tradițiunile, a fost soția şi inspi- 

rat6ria lui Numa în tâtă opera sa de organisare religi6să, era de origine 

din Aricia. În particular legendele i atribue dânsei idea pentru invitarea 

marelui Dei pelasg la Roma și misteriul cu scutul cel protector. 

O reminiscență religi6să din patria cea vechiă a triburilor pelasge de la 

Dunărea de jos. 

După Herodot, Zalmoxis, Deul cel mare al Geţilor, mai era numit de 

unii și Gebeleizis 5). 

Forma, sub care ni se presintă acestă numire, este afară de ori-ce în- 

doi€lă alterată. Herodot nu cunoscea bine dialectul nordic al Pelasgilor, 

după cum acesta se constată din diferite cuvinte scite, pe cari ni le-a 

transmis în mod eronat. 

Imaginile cele: mai vechi ale divinității supreme representaii de regulă 

numai figura capului. 

În unele ţinuturi ale Greciei marele Zebc era adorat și sub numele de 

eta, cap 4). La Beoţieni el mai avea epitetul de xapatâs de la xpa, cap 5). 

În Italia Jupiter Latiaris mai era numit şi Latiale caput 6). Er în Roma 

când se făceau lectisternele, sâi prasnicele cele mari, se aședai pe pulvi- 

naria și pe lectos imaginile deilor numite capita deorum ?), adecă chipurile 

sfinte, ce representatt numai capetele sei busturile deilor. 

De asemenea și la Troiani, imaginea lui Jupiter fulgurator sei Jupiter 

1) Între populaţiunile de lângă lacul Meotic Strabo (XI. 2. 11) amintesce pe "Agpmxot 

(codd. "Apptyoi). — La Pliniu (VI. 7. 1): Arrechi. 

:) Braţul s€ă gura de nord a Dunării ne apare la Apolloniu Rhodiu sub numele de 

"Apixos, Er în unele codice ale lui Ptolemeiu sub forma de "Ivaptâvtov (Ed. Didot, |. 

p. 460) întocmai după cum teritoriul Arimilor pârtă la Virgiliu (Aen. IX. 716) 

numele de Inarime. În amândouE casurile iniţialul «In» este numai o simplă prepo- 

sițiune a dialectului pelasgo-getic de la Dunărea de jos, 

3) Herodoti lb. XCIV: oi 38 ubrâv mov abrăy rodrov (Zidpotrv) vouitovat Tedehttirv, 

1) Pauly, Real-Encyclopădie, v. Jupiter, p. 596.— Preller, Gr. Myth. Î. 99. 

5) Preller Gr. Myth. |. p. 77. 

t) Imeani Phars. |. 535-536: 

n... et Arctois rapiens de partibus ignem, 

Percussit Latiale caput..... 

1) Preller-Jordan R. M. 1. 149.
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avus, era înfățișată numai prin figura capului, după cum ne atestă speci- 

menul de terra-cottă descoperit de Schliemann în săpăturile de la Troia 1). 

Gebeleizis este numai o numire secundară a lui Zalmoxis, și inconte- 

stabil un cuvânt compus. Partea din urmă corespunde la Zis, Zes — Zece 

și forte probabil, că Gebeleizis esprimă numai una și aceeași ideă cu 

  xepadij- bus — xipaij-Aig sii newa)1)-Ade, adecă «Capul-lui-Dei» după cum 

era înfățișat prin simulacrul cel enorm de pe arcul sud-ostic al Carpaţilor. 

Figura cea titanică a lui Zebe &ptoros peytoros ebpboza, atțioxos, de pe 

muntele Omul nu era o personificare abstractă a divinității. Acest simulacru 

representa de fapt chipul unei celebre personalități preistorice, a îui Saturn, 

Deul și Domnul ideal, al populațiunilor de rasă pelasgă. 

După Caelus set Uran, Saturn a fost divinitatea cea mare adorată pe 

teritoriul Daciei până în timpul, când armele romane introduseră aici reli- 

giunea oficială a imperiului. 

Vechimea acestui monument se reduce la timpurile cele mari de des- 

voltare etnică și politică a Pelasgilor, atunci când destinele încă nu începuse 

să persecute pe Pelasgii orientali, și când o parte însemnată din triburile 

latine încă nu emigrase în Italia. 

Prin mărimea sa cea colosală, acest simulacru ne esprimă tot-o-dată, cât de 

fericite, cât de glorise eraii timpurile acelea, şi cât de vastă era puterea lu- 

mescă a aceluia, a cărui figură s'a eternisat prin stânca de pe muntele Omul. 

8. Figura lui Zevc 4oniq (ăororoc uăyLoros, etovona) 
. 

și a lui Yupiter din Otricoli. > 

Esistă o asemănare surprindătâriă între simulacrul lui Zebg Aaxim (Fig. 158) 

şi între bustul lui Joe din Vatican descoperit la Otricoli (Fig. 159). 

Încă din timpurile republicei, Romanii începură să imiteze formele ar- 

chaice pelasge în representarea iconică a divinităţilor sale. 

Cele mai frumâse statue ale lui Saturn, Hercule, Apollo şi Dianei 

(lanei), ce ornaii templele cele mară ale Italiei și ale provincielor cucerite, 

ne înfățișeză întru tâte, caracterele stilului archaic pelasg. 

În general esista la Romani principiul, de a considera și adora ca sfinte 

numai chipurile consecrate prin tradițiuni şi legende vechi naționale. Probă 

în acestă privință ne sunt figurile Larilor şi ale Penaţilor și simulacrul cel 

brut al Mamei mari de la Pessinus. 

1) Schliemann, Ilios p. 806.
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Care era însă tipul primitiv al lui Joe Romanul, numit în teologia la- 
tină Jupiter Optimus Ma- 
ximus, şi care era originea 

imaginilor sale, nici un autor 

nu ne pâte spune 1). 

Cel mai vechii simulacru al 
lui Joe la Romani se numia Ju- 
piter Lapis 2). Pe acest Joe- 
de-pâtră se făceai jurămin- 

tele cele mai înfricoșate, şi se 
consecraii tractatele internaţio- 

nale de pace și de alianţă, Însă, 

ce formă şi ce mărime a avut 
acest simulacru al timpurilor . 
prisce-latine, noi cu siguranță 

nu putem sci. 

Un fapt însă este pe deplin 

Stabilit, că Joe Grecanicul 

(Zevs "Bhădwos s. Ilye)A4 vos), 
se distingea prin caractere cu 
totul speciale de Joe al Pe- | 159. — Jupiter din Ottricoli. Bust de 
lasgilor. marmure aflat la Otricoli 2), astădi conservat 

H . d ] în Sala rotonda din Vatican. După Duruy, 
omer vorbind de marele Hist, d. Grecs. IL. p. 388. 

  
Deă al timpurilor Troiane se 

esprimă ast-fel: «Fiul lui Saturn (Joe) dise și făcu un semn de aprobare cu 

1) Pliniu ne spune numai atât, că imaginea lui Joe din Capitol consecrată 
de Tarquiniu cel bătrân a fost de ar gilă, făcută de un așa numit Vulca stă Vulga 
din Veii (H, N. lib. XXXV. 157: et Vulcam Veiis accitum, cui locaret Tarquinius 
Priscus Lovis effigiem in Capitolio dicandam; fictilem eum fuisse. 
Textul după Preller. R. M. 1. 1881, p. 218. — La Nisard: Turianumque a Fre- 
gellis accitum etc.) 

) Gellii N. A. |. 21: lovem lapidem, quod sanctissimum iusiurandum est ha- 
bitum paratus ego iurare sum (Cf. Cicero, Fam. VII. 12). Acel care depunea jurământul 
ținea în mână o petră şi după ce pronunța formula sacramentală o arunca: Si 
Sciens fallo, tum me Dies pi ter, salva urbe arceque bonis ejiciat, uti ego hunc la- 
Pidem (Festus s. v. Lapidem). Același rit se mai. observă și astădi în unele părți 
la poporul român, «ŢeEranii când fac vre-un jurământ scă legământ ia în mână o petră 
SE un băț, etc, (Inv. A. Marinescu, com. Gălășesci, jud. Argeș. — Inv, C. Popescu, com. 
Mărgăritesci, jud. Romanați). 

5) Este vechiul oraș Otriculum din Umbria lângă Tibru, unde se mai văd şi 
astădi ruinele templelor, aqueductelor, mormintelor, etc,
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sprâncenele sale cele negre, erpletele sale arginţii, ce cădeau 

în jos de pe capul nemuritoriii se mișcară și Olympul cel mare se 

cutremură>' 1). Ac&sta era” figura "divinității supreme adorate de 'Pelasgi. 

Grecii din contra până în timpurile lui Phidias înfățișau pe Joe din Olympia, 

cu un tip mai mult oriental, tuns pe cap, cu părul inelat pe frunte, cu 

barba tăiată pe fălci și ascuțită înainte ?). Romanii însă urmară tradițiunile 

archaice latine. Ei adoptară pentru suprema lor divinitate o figură pe- 

lasgă barbară, representând pe Joe cu părul abundent, mai mult ncîngrijit, 

cu pletele lăsate pe umeri, cu barba stufâsă, cu o îmbrăcăminte simplă, 

şi cu pieptul de jumătate desvelit ?). 

Esaminând cu t6tă atențiunea caracterul general al formelor şi espre- 

siunea diteritelor detaliură, ce ni le presintă aceste dou& monumente, se 

pare, că figura cea barbară rustică a lui Joe din Otricoli a fost representată 

după tipul cel colosal al lui Zebs ăgrozos păporos eăphona din Carpaţii Dacici, 

seu din țera Hyperboreilor celor sfinți și fericiți. Încă din timpul lui Numa, 

tradiţiunile romane erait strîns legate de Deul pelasg de lângă Istru €). 

1) Homeri Ilias I. v. 528-530. 

2) A se vede reproducerile de la Duruy, Hist. d. Grecs. I, p. 358. 794. — Cf. Pau- 

sania, lib. V. 22. 1; 24. 6: Zebe 05 EXwy eve, 

3) Fig. 159. — Acelaşi jip ni-l presintă Jupiter tonitrualis de pe columna lui 

Traian (Frâhner, |. pl. 49) şi o statuetă de bronz descoperită în Ungaria şi conservată 

în Museul britanic (Duruy, Hist. des Grecs, II. 637. Cf. Arnobius, VI. 25.— La ]Ju- 

venal (Sat. XII. 86—87) încă se accentueză individualitatea naţională a lui Jupiter 

Romanul: 

Hic nostrum placabo Jovem, Laribusque paternis 

Thura dabo ... 

1) Încă în anticitatea preistorică imaginile şi obiectele cele mai sacre se considerau 

a fi cele din regiunile Dunării de jos și ale Mării negre. Oreste și Pylade răpesc 

din Crimea chipul cel sfânt cădut din ceriă al Dianei Taurice și-l duc la Atena 

(Eur. Iph. T. 79), ori după cum spune Pausania (III. 16. 7) la Sparta. — Er după altă tra- 

diţiune Oreste duse mai ântâiă imaginea cea sfântă a Dianei Taurice la Aricia în Italia 

(Pauly, Real-Encyclopădie, V. Band p. 972) —Hercule, trimis de Eurystheu, regele 

Mycenei, vine la Hyperborei, ca să răpâscă merele cele sfinte de aur 

(Apoll. Bibl. 11. 5. 11. 13). — Tot Hercule, din însărcinarea lui Eurystheu, vine în 

ţera Istriei, ca să ceră de la Diana cerbica cu cârnele de aur, pecarei-o 

consecrase nimfa Taygeta, fica lui Atlas (Pindar, Olymp. III. 27). — Argona uţii 

se asociză, ca să răpescă lâna cea sfântă de aur consecrată deului Marte. — 

Consulul M. Liciniu Lucul! ridică la anul Romei 682 din o insulă a Mărei negre 

una din cele mai archaice figuri ale lui Apollo, o statuă colosală de 30 coţi (13 m. 

86 cm.), care apoi fu aședată în Capitoliu, de unde sa și numit Apollo Capti- 

tolinus.
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Jupiter Optimus Maximus era deul naţional al Daciei. Acesta o 

constată chiar monumentele epigrafice ale administrațiunii romane. 

Încă în timpul lui Hadrian, curend după cucerirea Daciei, o parte în- 

semnată din populaţiunea provinciei a fost ridicată și transferată departe 

în Britannia lângă vallum Hadriani, unde se formă din ea o trupă auxi- 

liară sub numele de Cohors I Aelia Dacorum și care este amintită aici 

până în seculul al V-lea. Din cele 23 de inscripțiuni votive ale acestor 

ostași Daci 1), 21 sunt adresate lui Jupiter Optimus Maximus, una 

lui Marte şi alte două lui Marte asociat cu Cocidius (cascus deus— 

vetus deus). Jupiter Optimus Maximus era așa dar o divinitate părintâscă 

forte poporală a Dacilor. 

Ca tip şi ca ideal al maiestăţii divine figura cea consecrată a lui 7ede 

ephoza, după cum ni-o înfățișeză stânca de pe virful muntelui Omul, se 

caracteriseză prin un păr abundent, ce descinde pe umeri în formă de plete 

lungi autoritare, €r de-asupra frunții, părul se ridică în sus întocmai ca și 

câma unui leii. 

Aceeași disposițiune particulară a părului ne-o presintă și bustul din 

Otricoli. 

Mai esistă încă o analogiă fârte caracteristică între aceste două simulacre. 

Bustul lui Joe din Otricoli ne înfățișeză în tâte trăsurile fisionomiei sale, nu 

tipul italo-latin, ci o figură nordică barbară, un tip etnic, nobil, însă sever, 

din părțile Dunării de jos, după cum i-l vedem esprimat și pe monetele 

cele vechi ale Daciei ?). 

În cult, Jupiter Optimus Maximus al Latinilor, era una și aceeași 

divinitate cu Zede ăgroros p&poros sdpbana, Deul cel mare al rasei pelasge 3), 

căruia i adresâză Homer imnul s&ă 4), âr Achile rugăciunile sale de pe câmpul 

Troiei 5). 

Chiar şi epitetul de Latizris, cu formele sale de Latius, Latiorist),ce-l 

avea Jupiter Optimus Maximus, se pare a corespunde mai mult la edpbona. 

3) C, 1. L. Vol. VII, nr. 806-827. 886. 975, 

2) A se vede tipul regelui Dac de pe moncta reprodusă la pag. 127; cr la Gooss in 

Archiv des Vereines f. siebenb. Ldkde. N. F. XIII. Taf. XIV. fig. 1. 2. 

3) Cicero De nat. deor. lib. II. 25: Sed ipse Jupiter...a majoribus nostris 

Optimus, maximus; et quidem ante optimus, id est beneficentissimus (ap- 

Pellatus est), 

1) Homeri Hymn. in Jovem. 

5) Ibid. Nias, XVI. v. 233, 
*) În literatura antică modul de scriere a variat şi forte probabil și pronunciarea. 

NIC. DENSUŞIANU, 16
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Şi dacă peste tot acest epitet de Latiaris, Latius s6ă Latioris are un 

caracter etnografic, el desemna nu pe Jupiter al Latinilor din limitele cele 

ânguste de la Tibrul de jos, ci pe Jupiter al Proto-Latinilor, stabiliți în 

regiunile orientale ale Europei înainte de emigrarea lor parțială în Italia. 

Din punct de vedere archeologic, Joe din Otricoli ni se presintă ast-fel, 

numai ca o simplă imitaţiune a figurei celei archaice a lui Ze sdphoza, 

ori cu alte cuvinte Jupiter din Otricoli este deul cel topical 

Daciei 2). 

Un cas analog ne presintă statua titanului Atlas din museul de la Neapole, 

care a fost modelată după columna cea colosală, ce se înalță pe muntele 

Bucegiii, în apropiere de simulacrul cel imposant al lui Zebs eghbona. Despre 

acestă columnă atât de celebră în lumea preistorică vom vorbi în capitulele 

următâre. 

9. Rhea, “Pta, “PE, Peic. 

Pe când Saturn, în religiunea ante-homerică, era considerat ca personi- 

ficarea ființei supreme a ceriului, Rhea, soția sa, representa în o formă 

mai nouă, divinitatea pământului, care a născut tâte, pe Gaea, Tellus 

sâii Lerra. 

Titiele sale de onâre pe teritoriul vechei Flade erait: Mess Mine Tv 

deâv 2), Miop mâv Veâv 3), per, deâc 4, Mă 5) şi Vei nappijrop “Piu 5). 

Latiaris la Liviu (XXI. 63); Latialis la Suetoniu (Calig. 22); Latius peo în- 

scripțiune la “Henzen nr. 7415 (Pisaurum) şi Latioris întrun manuscript (Lact. Epit. 23; 

la Preller-Jordan, R. M.1. 210), 

1) Archeologul frances E. David, care a studiat şi descris bustul lui Joc din Vatican, 

a constatat la acestă figură o neregularitate artistică remarcabilă. O liniă profundă ori- 

sontală, dice dânsul, separeză în două părți fruntea, ceea ce produce o eminentă espre- 

sivă a pănţii superidre a craniului. Învăţatul archeolog este de părere, că artistul a voit 

să represinte în partea superidră a frunții gestaț iunea Minervei (Larousse, 

Gr, Dict. univ. v. Jupiter). Bustul lui Joe din Otricoli se pare ast-fel modelat după un 

simulacru-tip, ce înfățișa tot-o-dată pe fruntea Deului urmele concepţiunii Minervei. 

2) Diodori Siculi lib. III. 55. 9. 

3 Ibid. lib, V, 49. 2. — Goehlex, De Matris magnae apud Romanos cultu. Misniae, 

1886 p. 69. 
4) Cf, Pausania, lib. |. 31. 4. 

5) Stephanus Byz. v. Morava. 

6) C. 1. G. 60126. 
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Er la Romani Rhea, în cultul public, era numită: Magna deum Mater!) 

Deum Mater 3), Terra Mater 2), Ops (s6ii Opis) şi Maja 4), acestă 

numire din urmă (întocmai ca și pen pijrnp, magna deum mater) avend 

sensul de moșă seci bunică. 

Numele de Rhea în vechia limbă pelasgă era numai un simplu apelativ, 

având înțelesul de «regină» 5). În forma masculină, cuvântul «Raiti» cu înțe- 

lesul de «împărat», s'a mai păstrat în unele cântece eroice române €). Același 

cuvânt sub forma de Ra (rege) i-l aflăm în terminologia hieratică a Egip- 

țenilor, moștenită de la vechii Pelasgi, cari se stabilise în epoca neolitică 

pe șesurile Nilului ?), 

În legendele grecesci numele de Rhea este une ori înlocuit, ori mai bine 

dis interpretat, cu terminul de Basilea $), &r în cultul oficial roman prin 

apelativul de «regina» $). 

Rhea, numită la Romani și Opis, €r la Sciţii-pelasgi Apia 19), era în 

1) Lucretii R. N. II. v. 591. — Sub acestă numire ea ne apare adorată și în Dacia 
la Apulum (C.I. L. III. nr. 1100, 1101, 1102); €r pe locul, unde se înalță astădi turnul 
de la Severin se afla o-dată un portic dedicat divinității Mater deum magna 

(C.I. L. II. nr. 1582). 

3) Ovidii Metam. X. 103-104; 686.--Livii lib. XXIX. c. 10. 

2) Macrobii Sat. I. c. 12: Affirmant quidam .. . hanc Majam cui mense Majo res 

divina celebratur, terram esse .. . sicut et Mater magna in sacris vocatur, 

1) Macrobii Sat. |. 10: deam Ope m Saturni conjugem crediderunt. — Pauli p. 187: 

Opis dicta est conjux Saturni per quam volucrunt terram significare, — Ovidii Fast, 
VI. v, 285. —- C. 1. L. VIII, nr. 2670, 

5) Ops Regina. C.I. L. VIII. nr. 2670, 

6) Întrun Descântec: 

SE ve luaţi să vă duceți 

La fata lui Raiii împărat... 

Teodorescu, Poesii pop., p. 362. 

1) Ra, regele deilor şi al Gmenilor, doranul ceriului şi al pământului, adorat în Theba 

Egipetului, 
*) Diodori Siculi lib. JL. c. 57: Pevtada Budrâvy (lui Uran şi Gaea) + Soyurâpus, 

îy Eva îbo ms a apecâorurus mo) mov dhhuy Eapavesriras, sv me vadoouivv Basthstay 
ta Pay + 'Tobrwy >

 3 mijv păv Basiheuzy, apesâorreny obor . + + Wețăriv prispa 2gpos- 

“iopevbivar. — După numirea grccescă de Basilea și numirea pelasgă de Rea, tra- 

dițiunea culesă de Diodor a format donă personalități. Basilea şi Rea, ai fost considerate 
de Surori, dintre cari cea de întâi fiind mai bătrână a primit numele de Mama mare. 

%) C.1. L. VIII, nr. 2670: Saturno domino et Opi reginae. — Macrobii Sat. [.12: 

Sunt, qui dicunt hanc Deam (Opem) potentiam habere Junonis, ideoque sceptrum 

regale in sinistra manu ei additum. 
*) Merodoti lib, 1V, 59: Căvopraţerea î3 Smart Da. Agia,
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general considerată ca deița agriculturei 1), a viticulturei, ca întemeiătoria ora- 

şelor și a cetăților ?). 
» ; 

Cu deosebire însă Rhea era venerată ca <Mama munților», ca domnind 

peste codrii, peste văi și peste isvore, ca divinitatea protectâră a păstorilor, 

a turmelor, Mipmp &psta, Mater montium ?), şi stăpână peste animalele săl- 

batice, Mater ferarum *). 

În acestă calitate, Mamei mari sii Rheei i erai cu deosebire consecrate 

înălțimile munţilor 5), isvârele, rîurile £) și pescerile 7). 

Simulacrele ei primitive esistaiti pe piscurile munţilor încă din timpurile, 

ce trec peste tâtă memoria. | 

Figura cea legendară a Niobci de pe muntele Sipyl, chipul împctrit al 

Ariadnei din insula Naxos, imaginea cea tristă și acoperită pe cap de pe 

muntele Libanului, representati în realitate numai simulacrele străvechi ale 

divinități Mamei mari 5). 

Cultul Mamei mari sei al Rheei a fost în anticitatea preistorică cu deo- 

sebire în mare onâre pe muntele Ida de lângă Troia, de unde ea se și 

numia Mater Idaea 3) sei Mijrmp taia 10). Tâte estremitățile acestui munte 

ati fost în anticitate consecrate divinității Mamei mari. 

Frigienii şi 'Troianii, cari locuiaii lângă muntele Ida, veneraii, după cum ne 

1) Maerobii Sat. [. c. 10: quod Saturnus ejusque uxor (Ops) tam frugum, 

quam fructuum, repertores esse credantur, itaque omni jam foetu agrorum coacto, ab 

hominibus hos deos coli, quasi vitae cultioris auctores, quos etiam nonnullis coelum 

ac terram esse persuasum est. 

2) In acestă calitate Rhea avea numele de Mater turrita (Virgilii Acn. VL. 

v, 785. — Ovidii Fast, IV. v. 219). — Er Varro (la Augustin, Civ. D. VI, 24) inter- 

preteză acest atribut al Rhcei ast-fel: quod tympanum habeat significari orbem 

terrae, quod turrem in capite oppida; quod sedens fingatur, circa eam cum ., 

omnia moventur, ipsam non moveri. — Cf. Lucretii R. N. II. v. 607. 

3) Diodori Siculi lib. Il. 58. 

4) Lucretii R. N. lib. 11. v. 590 seaqq, 

Principio, tellus habet in se corpora prima .... 

Quare magna Deum Mater, materque ferarum 

Et nostri genetrix haec dicta est corporis una. 

5) Liber Coloniarum I, (Lachmanni Grom. vet.), p. 239: summa mon- 

tium iure templi Ideae ab Augusto sunt concessa. 

€) Pausaniae lib. VIII. 44. 3. 

7) Tbid. lib. X. 32. 4. — Preller, Gr. Myth. 1. (1854) p. 404. 

*) Preller, Gr. Myth. L, 409. 423; II, 269. 
2 Cicero, De legibus lib. II, c. 9. — Liyii lib. XXIX c. î0. — Lueretii lib. 1. v, 612. 

1) Strahonis Geogr. lib. X. 3. 12. — Dionysii Halie. lib. II. 19.
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spune Strabo, cu deosebire pe Rhea, cărcia i făcea orgii, și pe care o numiaii 
Mama mare, 6r după diferitele localități, unde se aflati sanctuarele sale, ea 
purta numele de Idaea, Dindymene, Pessinuntica și Cybele!?). 

Ca divinitate a munților şi a agriculturei, Rhea seu Mama mare, a fost 
una din cele mai adorate și populare figuri în religiunea triburilor pelasge 
imigrate în Italia. În particular Rhea era considerată ca «Mama» sâii 
«Născătâria poporului latin». 

Cărţile sibyline, a căror origine se reducea la cele mai vechi timpuri ale 
statului roman, conțineaă o tradițiune archaică cu privire la simulacrul cel 
sfânt și făcătoriii de minuni al Rheei să al Mamei mati, care ajunsese din 
cea mai obscură anticitate în proprietatea Frigienilor, întocmai după cum 
imaginea Dianei din peninsula Taurică se afla în posesiunea Pelasgilor din 
Cappadocia, după cum spuneată dânșii. 

«Mama», scrie Ovid în Fastele sale, a iubit muntele Dindym, muntele 
Cybele, frumosul munte Ida cu isvârele sale și cetatea cea avută a 
Troiei. Când Enea a strămutat Troia pe câmpia Italiei, puţin a lipsit, ca 
deiţa să nu urmeze și dânsa corăbiile, ce transportaii de acolo lucrurile cele 
sfinte. Mai târdiă însă, când Roma ajunse la putere, și-și ridică capul peste 
lumea subjugată, preoţii consultând oraculele cărților sibyline, ei cetiră 
acolo, după cum se spune, acest vers: «Mama lipsesce, te invit Romane s& 
cauţi pe Mama, și când va veni s& o primesci cu mâni curate». Însă părinții 
conscriși ai Romei nu sciură cum s€ interpreteze acest oracul misterios. 
Ce fel de mamă le lipsesce, și unde s& o caute, ei nu sciaă. Tradiţiunea 
se perduse. Spre acest scop senatul decise a se consulta oraculul lui Apollo 
din Delphi și de acolo li se răspunse s& aducă pe Mama, care se afla pe 
muntele Ida. Romanii trimit o legaţiune în Asia mică, ca să le aducă simu- 
lacrul cel celebru al Mamei mari de pe muntele Ida, și când regele Ata le 
predă chipul cel vetust al deiței, dânsul i adresă următârele cuvinte: «Plâcă! 
tu vei fi și de aci înainte a nâstră. Frigia este lEgănul eroilor Romani» 2). 

În părțile din nordul Istrului și ale Mărei negre, cultul divinității telurice, 
s6i al Mamei mari, a fost preponderant încă din cele mai depărtate timpuri 
ante-istorice 3). 

') Strabonis Geogr. lib. X, 3. 12, 
*) Ovidii Fast, IV. v. 259. — Tot-o-dată, după cum ne spune Macrobiu (Sat. 1. 12) 

Rhea sei Ops mai avea la poporul roman şi numele de Maja adecă MOșă stă Bu- 
nică. — Cf. Lucretii R. N, lib. II. v. 598-9, 

:) La Sciţi ca Apia, la Svevi ca Hertha, şi la Aestyi de lângă Marea 
Stevică (baltică) ca Mater deum (Taciti Germ. c. 40. 45). — În părţile de nord-
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Cu deosebire pe teritoriul Daciei, Rhea scii Cybele asimilată cu Gaea 

a fost o divinitate de prima ordine. 

Sanctuarele şi templele acestei deițe purtai în anticitatea greco-romană 

numele de Myzpo, lat. Matroum 1), adecă loc sfânt, dedicat cultului 

religios al marii divinități, numită Mama deilor. 

Acestă numire de Mmrpâv sâii Matroum, ce era considerată de archaică 

încă în timpurile lui Pausania ?), ni se presintă pe teritoriul de odinioră al 

Daciei sub o formă poporală fârte vechiă de Motru, și originea acestui 

termin, în țările nâstre, este incontestabil anteriora dominaţiunii romane. 

Motru este şi astădi numele unui însemnat rîu din părţile de apus ale 

României. 

Motru este numele unei mănăstiri situate lângă acest iii în jud. Gorj. 

O altă mănăstire aședată ca o cetăţuiă pe colină de la confluența 

riului Motru cu Jiul, și care s'a bucurat în timpurile istoriei române de o 

anumită celebritate, se numesce și astădi Motru sâii Gura-Motrului 3). 

În fine un munte din regiunea superidră a acestui rii și alte două deluri 

din părțile sale inferidre pârtă de asemenea numele de Motru. 

Urme istorice preţi6se, că o-dată în acestă vale frumâsă și fertilă a 

Motrului ati esistat diferite Matrouri, un cult religios înfloritorii al divini- 

tății bine-făcătere pelasge, Mama deilor, personificațiunea pământului +). 

Acolo unde astădi se înalță pe nisce ruine vechi turnul de la Severin 

se construise în timpul dominaţiunii romane un portic pentru comercianți 

și călători, dedicat Mamei mari 5), o probă, că lângă acestă colonadă a 

esistat în timpurile romane o piaţă comercială și un templu renumit, con- 

secrate marii divinități a păstoriei şi agriculturei. 

Aceleași urme de temple și sanctuare vechi dedicate Mamei deilor, ni se 

ost ale Galiei ni se presintă de asemenea importante urme archeologice despre cultul 

acestei divinități încă din o epocă forte depărtată. În cavernele sepulerale de lângă riul 

Marne (în epoca romană Matrona) din Francia, se aii descoperit diferite baso-re- 

lefuri neolitice representând o divinitate femenină (Cartailhac, France prâhist. 

p. 242-243). Aceste tipuri, sculptate în acelaş gen ca figura 157 de mai sus, ne înfăţișeză 

incontestabil simulacrul Mamei mari, după cum ne indică şi numele rîului. 

9 Plinii H. N. lib. XVI. 50. 2. 

2) Pausaniae lib. V. 20. 9. 

3) Frundescu, Dicţionariii top. al României, v. Motru. 

1) Pe Tabula Peutingeriană în acestă regiune este însemnată stațiunea A mutria 

— Ad Mutria, formă plurală de la Mutrium=— Matrium, ca Dianium și 

Minervium. Pe aceeași tabulă o stațiune din Rhaetia portă numele de Matrcum. 

5) C. [. L. III, nr. 1582,
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presintă și în regiunea cea admirabilă a Oltului, atât în pădurile sale de bradi, 

cât și pe luncile sale cele nesfârşite. Aici aceste sanctuare purtai la popula- 

țiunea pastorală şi rustică numele, unele de Motru și altele de Mamu 2). 

Dintre tote aceste locuri sfinte însă templul cel mai important al Mamei 

deilor se vede a fi fost acela de la Gura-Motrului?). Istoria vechiă a acestei 

mănăstiri a perit, însă resturile palatelor de aici și construirea acestei mănăstiri 
după usurile archaice, pe vârfurile unei coline ca o fortăreţă 2), ne spun, că 

o-dată sanctuariul de la Gura-Motrului, a avut un mare renume şi un cult 

espansiv, întocma ca și magnificul templu al lui Apollo de la gurile Dunării. 

Pe teritoriul vechii Elade, cultul divinității Pămentului a avut tot de una 

caracterul unei religiuni străine importate acolo din ţinuturile barbare €). 

Suida ne-a conservat o preţi6să notiță istorică despre începutul cultului 

Mamei mari în Atica şi în particular la Atena. 

«Un om re care», scrie densul, «numit Metragurtes (Myjrpayhprme), 

călătorind în Atica ati inițiat acolo femeile în cultul Mamei deilor, după 

cum spun acești locuitori. Pe acesta Atenienii î-l precipitară într'o adân- 

cime și-l uciseră. Dar curend după aceea urmă o epidemiă și oraculul i 

dojeni, ca să reconcilieze sufletul celui decedat. Atunci ei construiră pe locul, 

unde ai ucis pe Metragurtes o casă de svat (sei curia) și împrejmuind'o, 

o consecrară Mamei deilor, €r lui Metragurtes i ridicară o statuă şi a- 

dâncimea o umplură cu păment. Acest Matrou a fost întrebuințat apoi 

pentru depunerea și conservarea legilor 5). 

1) Frundescu, Dicţionariă top. al României: Piciorul-Motrului, munte în jud. Vâlcea; 

Mamu mănăstire cu 40 călugărițe în jud. Vâlcea, Mamu schit în jud. Romanați. 

) Pe teritoriul comunei Filia și, din vecinătate cu mănăstirea Gura-Motrului aflăm 

de asemenea vestigii importante despre cultul antic al Rheei. Motru este aici numele 

unui del, €r alte două locuri sunt numite Siliştea de la Mănesci şi Siliştea de la 

Măndica. (M. Dict. geogr). Mane era titlul de ondre al lui Saturn, cr Mănâsa ni se 
presintă ca o numire poporală a divinității Mamei mari. Diferite înălțimi din Carpaţi 

pârtă acest nume. 

3) Marele Dicţionar Geogr.al României, Vol. III. p. 668: Gura-Mo- 
trului, mănăstire frumâsă în jud. Mehedinţi . . . situată la pla delului fa împreunarea 

riului Motru cu rîul Jiul, într'o posiție pitorescă, Împrejurul acestei mănăstiri se află 

ruinele unor vechi şi frumâse palate... În acestă mănăstire, care este 

incunjurată de un zid ca o cetate și cu porți de fer, se închiseseră boerii 
greci la 1821 de frica lui Tudor Vladimirescu. — Columna lui Traian (Froener 

pl. 130) ne înfățişez pe teritoriul Daciei, în părţile Olteniei de astădi, un templu circular 
al Mamei mari, unde se mai observă şi doi preoți ai deiței, sacerdos tunicis mulie- 
bribus (Ct, poema lui Cyprian la Goehler, p. 21). 

*) Platonis Cratylus (Ed. Didot.) [.-p, 293. — Ibid. Timaeus, Îl. 211. 

*) Suidas, v. Mreparţogres.
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Acesta era după tradiţiunile grecesci, originea Matroului și a cultului 
Mamei deilor la Atenieni. 

Numele de Metragurtes nu este personal, ci o numire etnică, după lo- 
calitatea, de unde era originar acest propagatoriii seu preot al Mamei mari 1). 

Acestă formă de Metragurtes presupune o localitate cu numele de 
Myjepă-ivp&, după cum Grecii cei vechi formati numirile etnice de Gabalites 
de la Gabala și Abderites de la Abdera ?). 

Însă o localitate cu numele de Myjrpă-"vpa nici pe teritoriul Greciei, nici 

al Asici mici nu a esistat. Ea aparține unei regiuni barbare şi în particular 
pelasge, după cum ne-o atestă prima parte a cuvântului, 

Întocma după cum cultul lui Apollo se a estins către Delphi, către Delos 

şi Troia prin păstorii din nordul Istrului, prin profeţii și descântătorii acestui 
deii solar, tot ast-fel și religiunea Mamei mari a fost importată în Grecia prin 

preoții ambulanți din ţinuturile barbare, în particular de la Hiperboreii cei evla- 

vioşi, ce trimitea darurile lor în spice de grâu către părțile meridionale. 

Diferite amintiri, ce ni s'aă păstrat în tradiţiunile poporale (în legende, co- 

linde, descântece) din religiunea Mamei deilor, precum și numerâse urme de 

cultul și de simulacrele acestei divinități prin Carpaţii Daciei, ne spun, că 
religiunea Mamei mari, a Gaci, Rheei, set a Pămentului personificat, a fost 
o-dată religiunea principală a acestei ţări. 

Pe monumentele antice divinitatea Pământului sei Mama deilor era de 
regulă representată şedend, ori pe tron, ca o matronă sâii domnităriă (re- 
gină, Rhea); &r une ori ea era înfățișată ședend pe un car tras de lei. 

Pe cap ea portă un nâdos sei modius, de pe care descinde un vel sci 
o prop6dă, ale cărei capete acopere amendoi umerii, În general deiţa ne 
apare în același costum caracteristic, ce-l pârtă şi astădi femeile române 
din județul Romanați. Vestmintele ci eraă ornate cu petre scumpe și cu 
diferite metale 3), și acesta ne revocă în memoriă, luxul și costumul Aga- 
thyrşilor celor avuți, numiți Şi Xpvsotpâpol. 

1) Unul din Dactyli, vechii preoți ai Mamei mari, purta numele de Scythes (Pauly, 
Real-Encyclopădie, v. Idaei Dactyli. p. 55). — Cecrops, cel de ânțâiă rege al Aticei, 
despre care spune Macrobiu (Sat. 1, 10), că a consecrat acolo un altariă lui Saturn și 
Rheci, a fost după cum vom vede mai târdiă, unul din eroii rasei pelasge de la Istru. 

2) Stephanus Byz. v”Agăsga, J 

*) Alhericus de deorum imagine c. 12: cui (Cybelae) antiqui philosophi talem ima- 
ginem depinxerunt. erat enim virgo femina in curru sedens lapidibus 
pretiosis et metallorum diversorum varietate vestita Goehler, p. 35). 

d
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Celebra statuă, pe care Phidias, cel mai ilustru sculptor al Greciei, o 

lucrase pentru Matroul din Atena, representa pe Mama deilor ședend pe 

tron, ținând în mână un timpan (bucium sei 

surlă) cr în partea de jos a tronului eraii fi- 

gurați nisce lei 1), ca emblemă a forții și a 

puterii, și în particular ca un atribut, cei se 

cuvenia ca dâmnă peste tote animalele pă- 

mântului. 

Rheei scii Mamei mari i era consecrat și 

bradul (pinus), un arbore, pe care noi î-l 

mai vedem și astădi figurând ca un ornament 

viii pe lângă intrările şi altarele bisericilor din 

România, simbol primitiv sfânt al unei reli- 

giuni dispărute pastorale-montane ?). 

Simulacrele primitive ale Mamei mari, ce 

ai esistat o-dată şi în parte mai esistă și astădi 

în Carpaţii țărilor nâstre, portă, în general, 

numele de Babe (sing. Babă). 

  

160, — Rhea (Cybele), Mama 

Originea acestei numiri este forte vechiă.  deilor). După Duruy,Hist. 
aaa A y . a d. . II, 653, 

Sensul primitiv al cuvântului <babă» în Grees 

limba română este «bunică» sei «mamă mare» 5). 

Acest termin esista și în limba poporală latină întocma ca și tată și 

papă (moș). 

:) Pausaniae lib. 1. 3. 5. — Arriani Periplus, IX. 1. 

%) Scaunul (tronul), carul și buciumul, de aur, ale Rhcei sunt amintite şi 

astădi în descântecele poporale române. 

Z 

„+ Maica Domnului : Nu te tângui, 

Din pârta ceriului .... Că ei te-oiii învrednici. 

Pe scară de argint În mâna dreptă 

Sa scoborit + Cu bucium într'aurit, 

În scaun de aur o şedut, În patru cornuri de lume s'a răsuna 

Mândru a cuvântat: Tote dinele s'or aduna . .. Li 

Marianu, Descântece, p, ro. 100-102, 

Şi Maica Domnului... : În mâna dreptă că mi-a pus, 

Bucium de aur curat „ Trâmbiţa de aur în mâna stângă mi-apus.., 

Marianu Vrăji, p. 126-137. 

Maica Domnului lea întâlnit 

Și din carul ci de aur ast-fel le-a grăit .., 

Teodorescu, Poest pop,, p. 391. 

2) Hasderi, Marele Dicţionar, v. Babă. 

*) Statuetă de marmure descoperită la Pirei în a. 1855, Chiar în ruinele templului
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La Plaut găsim tote aceste espresiuni. sub forma de Babae, Tatae, 

Papae!?), un vocativ, în care diftongul final represintă incontestabil pe ro- 

mânescul &. 

Același cuvent ni se presintă și în nomenclatura geografică antică. 

În Frigia sei în Pisidia o localitate purta numele *de Baba, după cu- 

vântul etnic BaBrvâs, ce ni sa transmis prin inscripțiuni; un Baba-nomon 

se afla în Pont spre apus de Amasia; Baba sei Babae era numele unui 

oraș din Mauritania Tingitană, care în timpul împăratului August căpătă 

drepturile de coloniă romană; şi în fine Babyle (Baf5)y) o localitate de 

pe teritoriul Odrysilor în Tracia 2). 

În limba italiană acest cuvânt ne apare în torma masculină de <babbo», 

“in dialectul sardines <babu», cu înțelesul de «tată» 3); în limba grecă mo- 

detnă fBâfa 4), er la Slavii din peninsula balcanică «baba» însemneză 

«bunică 5). 

Acestă numire, sinonimă de altmintrelea cu pte'/An ijTnp, avea un ca- 

racter religios național. 

Întocma după cum Saturn, venerat ca părintele deilor și trupina genea- 

logică a triburilor pelasge, era numit <Moșul> (avus, senex, zpeoporris) 

tot ast-fel şi Rhea, divinitatea supremă femenină, era considerată ca Mama 

mare comună a deilor şi a genului uman €). 

Mamei deilor și astădi conservată în museul de la Louvre. Deiţa e înfățișată ședend pe 

un tron cu spate înalt, purtând pecap drept scufă un polos să modius, 

er un capăt al propodei adus peste umăr descinde până jos. 

1) Stichus, V. 7. 3. 

2) Pauly-Wissowa Real-Encyclopădie, v. Baba. — Pliniu (XIV. 8. 9) mai amintesce 

o localitate Babia în Italia de jos: 

3) Laurianu și Massimu, Glosariiă, v. Babă. — În judeţul Vâlcea, com. Băbeni, babu 

este un titlu de respect, pe care nepoții î-l dai unchiului. 

1) Cihac, Dict. d'etym. daco-roum, 

5) Krauss, Sitte und Brauch d. Siid-Slaven, p. 5. 

s) După cum înălțimile cele mai maiestâse ale Carpaţilor aă fost o-dată consecrate 

divinității supreme a ceriului, lui Saturn, sub numele de Tatăl, Tatra, Tartar 

(Tartaros), Manea, Moşul, Popău (Papaeus), tot ast-fel un număr forte considerabil 

de culmi, pesceri și piramide naturale ale Carpaţilor ai fost dedicate o-dată cultului 

Mamei mari ca Terra Mater și Dea montium, sub numele de Tatdiă, 

Matra, Mamă, Tărtărdiă, Mănesă și Păpușă, formă femenină de la Papacus, 

mac. r. pap și pap auș. Compareză numele personale-de Olympos şi Olympusa 

(Apollod. II. 7. 3), Thoon şi Thoosa (Iliad. V. 152. — Odyss,. I. 71). — Mama mare 

ca divinitate a pământului a mai fost adotată în ţările nâstre și sub numirea archaică 

„de Popina. În jud. Brăilei și al Buzăului o parte din movilele funerare, situate pe văi
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În legendele grecesci, ce ni le comunică Diodor, Rhea mai era numită 

și mpeoforarn 1). 

Ca titlu de respect numirea de «babe» se atribuise în anticitate şi altor 

divinități naționale pelasge. | 

La Homer Juna mai are și epitetul de zptsâa (== bătrâna), însă cu în- 

țelesul de «venerată» 2). 

Sfântul Augustin 2) amintesce de «baba Vinerea» a păgânilor (aviam 

Venerem). Er pe o inscripţiune din Croaţia cetim o dedicare adresată 

DIBVS MAIORIBVS, unde epitetul de «majores», este numai o inter- 

pretare oficială a numirii poporale de «babe» sâi «moşe» ?) 

10. Rea sei Mama mare adorată sub numele de Dacia, 

Terra Dacia și Dacia Augusta. 

Pe monumentele istorice ale epocei romane Rhea sâit Mama mare ne 

'apare în formă oficială ca o vechiă divinitate etnică a Daciei. 

La început ea a fost adorată aici întocma ca şi în alte ţinuturi pelasge 

sub numele de Rhea. 

şi pe locuri șese, pârtă la poporul român numele generic de popină. In dialectul 

modern grecesc din insula Thasos nava însemneză «bunică» scă «babă» după 

sensul anticat. Acestă numire a fost aplicată apoi la tumulele funerare după statuele divi- 

nității Pământului scă ale Mamei mari, ce se ridica ca un semn religios pe mormintele 

pers6nelor de distincțiune (Homeri Epigr. III ) Originea numirii este archaică. În cultul 

vechii al triburilor latine şi etrusce mai aflăm încă urme de adorarea unei divinități babe 

(vidua) numită Juna Populonia, după caracterul săi primitiv identică cu Mama 

mare (Macrobii Sat. III. 11. — Preller-Jordan, R. M. 1. 279), La Virgil (Aen. X. 

172) ea ne apare sub numele de Populonia ma ter, €r pe o inscripțiune din Dacia 

este amintită ca o deiță națională suverană cu numele de Juno Regina Populonia 

Dea patria. 

1) Diodori Siculi lib. Iil. c. 57. — Epitetul de ne (antiqua) î-l avea și Isis, fica 

Rheci (Ibid. |. 11. 4). 

:) Homeri Ilias, V. v. 741; VII. v. 383. 

3) Augustiui De Civ. Dei. III. 2. 

4) C.I. L. III. nr. 3939. — În Britania unde î-și aveai castrele sale stative dife- 

rite trupe compuse din Daci, Sarmaţi, Traci, Pannonieni și Dalmaţi, 

aflăm o inscripțiune dedicată DIBVS VITIRIBVS, adecă Babelo r, (C. 1. L. VII. nr. 767), 

divinităţi identice cu Deae Majores din inscripțiunea Pannoniei superisre. — Cf. 

Ara m(atribus) veteribus (C.I. L. 11. Hispania, nr. 2128).
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Chiar și astădi mai esistă în părțile muntose ale Daciei vechi unele sate 

numite Ra!) şi Rieni 2), numiri ce ne atestă, că o-dată înălțimile din apro- 

pierea acestor sate ati fost consecrate Rheci, divinității supreme telurice a 

lumii pelasge. Mai târdii însă, Rhea ne apare venerată în nordul Dunării 

de jos sub numele de Aazia, Dacia şi Terra Dacia, ca o divinitate naţională, 

ca personificarea pământului acestei țări. 

După concepțiunile primitive pelasge, Rhea scii Mama mare, considerată 

ca o divinitate naţională bine-făcătâriă și protectâriă, a avut la diferitele _tri- 

buri pelasge diferite epitete geografice, după orașele, după ținuturile şi munții, 

pe unde se afiaii sanctuarele ori simulacrele sale mai renumite. 

În Frigia ea era adorată sub numele de Yes Dpuyia sei Phrygia Mater î), 

er pe teritoriul Troiei era venerată Mater Iliaca *). 

De asemenea ea mai avea epitetul de ]lăzx:avi, nijeyyp după orașul pelasg 

Placia de lângă Helespont în Mysia 5), și Ileoatvovvria după orașul cel mare 

Pessinus din Frigia $). 

Sub numele de «Dacia», Rhea sei Mama mare ne apare adorată la 

nordul Istrului de jos în timpurile dominaţiunii romane. Pe una din in- 

scripțiunile romane descoperită la Deva, ea este amintită ca divinitate 

sub numele de TERRA DACIA, er locul ei de ondre este imediat după 

Jupiter Optimus Maximus și înainte de Genius Populi Romani”), 

Despre cultul Mamei mari sub numele de «Dacia» mai esistă încă o 

importantă inscripţiune din timpul lui M. Antonin Piul. 

În diua de 4 Aprile tribunul legiunii a XIII-a gemine, inaugureză la Apulum 

(Alba-]Julia) un altariti ori sanctuariă dedicat religiunii naționale a Dacici. 

1) Ra, sat în valea Hațegului, pe teritoriul vechii Sarmizegetuse romane. 

:) Cu numele de R&ieni cundscem trei sate, tâte situate în părțile muntosc, 

unul în jud. Mehedinți, cătun al comunii Ponorele, altul în Bănat spre SO. de Caran- 

sebeș și al treilea în Biharia lângă Crișul-negru spre apus de muntele Tărtardia. 

3) Arnobii lib. IL. 73. —C. 1. L. Il. nr, 179.—-Strabonis lib. X. 3. 12: Ppoţizy 

Seby pe. 

4) Prudent. c. Symm.l. 629, la Goehler, De Matris magnae cultu, p. 31. 

5 Pausaniae lib. V. 13. 4. 

5) Strabonis lib. X. 3. 13. 

DCI. L. UL. nr. 1351; 

1-0: M 

TERRAE : DAC 

ET - GENIO-P-R 

ET - COMMERCI
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Aici, în fruntea divinităţilor apare Jupiter Optimus Maximus, apoi 

se amintesc în comun Dii et deae immortales și în fine DACIA 3). 
Întregă inscripțiunea acesta se refere la cultul particular al divinităților 

adorate în Dacia. 

Jupiter Optimus Maximus din acestă inscripțiune este Zebs ăptotoc p- 

natos al Daciei. Er epitetul de <immortales» este un titlu caracteristic al 

divinităţilor homerice scă pelasge orientale. 

Că acestă divinitate numită «Dacia» și «Lerra Dacia» representa 

în cultul public pe Rhea seii pe Magna Mater, se mai constată din împre- 

jurarea, că sanctuariul din Alba, dedicat lui Jupiter Optimus Maximus și 

deiţei Dacia, a fost consecrat de tribunul legiunii a XIII-a gemine în diua 

de 4 Aprile, care după Fastele Juliane 2) corespunde cu prima di a sărbătorilor 

celor mari ale Mamei dceilor, ce ţineaii șâpte dile cu rugăciuni, cu proce- 

siuni și jocuri, 

În ce privesce representarea iconică a Mamei mari numită «Dacia» sc 

«Terra Dacia», ea ne apare pe o monetă a împăratului Traian din 

consulatul al VI-lea, (a. 112 d. Chr.) figurată cu căciula naţională Dacă pe cap. 

Scaunul săi este pe o stâncă. În mâna dreptă ea ține spice de grâii 3), 

€r în stânga un sceptru imperial decorat în verf cu figura unei aquile 4). 

Lângă ea staii doi copii, din cară unul i ofere spice de grâii, altul un strugure, 

C.I. L. Il. nr. 1063: 
i o M 

ET  CETERIS DIis 

DEABVSQVE-IM 

MORTALIB'S ET DA 

CIAE 

PRO SALVTE DOMI 

NIN M AVR ANTONI 

NI PII FELICIS AVG N 

C AVR SIGILLIVS TRIB 

LEG - Xul - G :: ANTONINI 

ANE PRID NON APRIL 

LĂETO II ET CERIALĂE p. C. 215. 

, Cos 
2 C.I. L. 1. p. 390: 

3) Cu spice în mâna dreptă era înfățișată si Mama mare.— Cf. Mueller-Wieseler, 
II, 807": quo Cybele a leonibus circumdata dextera s picas et papaver tenens 

Conspicitur (Apud Goehler, De cultu Matris magnac, p. 29). 
1 CE Juvenalis Sat. X. 43, — Suetonii Galba, 1.— Nu este un insemn militar,
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atribute ale Mamei mari, ca deiţă a agriculturei și viticulturei, şi cari tot- 

o-dată ne indică şi fertilitatea pământului Daciei 1). 

Este forte importantă acestă monetă. Încă în timpul împ&ratului Traian noi 

vedem divinitatea DACIA representată în forma oficială cu onori politice şi 

cu atribute telurice, tronând pe Carpaţi cu sceptrul imperial în mână ca Terra 

Mater?), ca o divinitate protectriă a acestei țără și ca «Mamă» a locuitorilor, 

cari sub forma de doi prunci (Dacia superior et inferior) i aduc primiţiele din 

recoltele lor. Este fârte probabil, că în ultimul mare r&sboiii dintre Romani 

şi Daci, la asaltul Sarmizegetusei, divinitatea DACIA a fost evocată. 

Diferite consecrări de monumente publice, în ondrea acestei divinităţi, 

x 
înfățișările ei pe monetele imperiului într'o atitudine imposantă și cu atribute 

suverane telurice, ni se presintă numai ca o confirmare oficială despre îm- 

plinirea unui vot solemn, când acestă divinitate a fost evocată. 

După un rit vechii religios, Romanii în r&sbâiele, ce le purtaii cu po- 

pârele inimice, înainte de a face asaltul principal asupra capitalelor şi ce- 

tăţilor acestora, evocaii prin o anumită ceremoniă religi6să pe divinitățile 

protectâre ale cetății și poporului inimic cu următâria formulă consecrată: 

«Dacă e deii, dacă e deiță, sub a cărui tutelă se află cetatea şi poporul 

(urmeză numele gentil după localitatea respectivă), cu deosebire însă pe 

tine, care ai primit sub-a ta tutelă cetatea și poporul acesta, vă rog, vă 

ador şi vă cer ertare, că voi să părăsiţi poporul și cetatea acesta (numirea 

topică), să lăsați locurile, templele, ceremoniile religi6se şi cetatea lor și să 

plecați de Ia ei, să escitați în spiritele lor frică, terdre și uiluire (oblivionem), 

&r după ce i veți fi părăsit şi lăsat fără ajutoriii, să veniți la Roma, la mine 

și la ai miei; locurile, templele, ceremoniile religi6se şi cetatea nostră st 

vă fie mai plăcute şi să v& mulțămescă mai mult, ca să scim și să înțe- 

legem, că voi sunteți conducătorii mei, ai poporului roman și ai 

ostașilor mei ?), şi dacă veți face ast-fel, ei fac vot, că voiii ridica temple 

şi voii decreta jocuri publice în ondrea vostră». 

După acestă rugăciune, se imolati victimele, apoi dictatorul sâi împăratul re- 

cita o nouă formulă, prin care blestema tâte oraşele și oştirile inimice încheiând 

după cum din erdre a presupus Eckhel (VI, 428). Insemnele legiunilor aveai altă formă 

şi altă disposițiune a emblemelor. O probă în acestă privinţă ne sunt chiar speciminele 

de pe Columna lui Traian. 

1) Eckhel, Doctrina numorum. Vol. VI.p.428. — Boliac, Buciumul, An, [.(1862-3),p 112.113. 

:) Maerobii Sat. |. 12: Sunt, qui dicunt, hanc Deam (Opem) potentiam habere Ju- 

nonis; ideoque sceptrum regale in sihistra manu ei additum. Cf. Preller- 

Jordan, R.M.I. 399. . 

5) Macrobii Sat. III, 9: mihi , que. populo . que. romano. militibus. que . meis. prae- 

positi . sitis.
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cu următdrele cuvinte: <Ast-fel te rog pe tine Tellus: Mater» şi atunci a- 

tinge apământul cu mâna, şi pe tine «Jupiter» ridicând :mânile către cerii>: 
După cum ne spune Macrobiu, în Analele cele vechi ale Romei se făcea 

amintire despre mai multe orașe și oștiri inimice ale Galilor, Hispanilor, 
Africanilor, Maurilor și ale altor ginți, în contra cărora s'aii întrebuințat 

aceste formule de evocare și de blestem 1). 

Legenda pe acestă monetă este în jurul figure: DACIA AVGVST. 
De desupt: PROVINCIA S. C. Pe alte esemplare: DACIA AVGVSTA ori 
AVGVSTI 5). Forma şi lecţiunea corectă însă este AVGVSTA 3). Nu numai 
Saturn și Rhea ca Mater deum 2), dar şi alte divinități de o ordine inferidră 
și peregrine, cum erati Bedaius, Belestis, Belinus, *Iria, Noreia, Savus etc. 5), 
aveai epitetul de Augustus şi Augusta, termin sinonim în limba re- 

ligidsă cu optimus maximus, optima maxima, sanctissimus, —a î). 

Pe reversul unei monete bătute în Dacia în timpul împăratului Filip Arabul 
divinitatea DACIA, protectâră provinciei, (Fig. 161) 
este representată acoperită pe cap cu o căciulă na- 

țională Dacă. În mâna dreptă deița ţine sabia re- 

curbată Dacă, ca simbol al puterii sale de r&sboiii ?). 

De aceeași parte a figurei se observă un vexil mi- 

  

litar împlântat în pământ cu numărul V al legiunii 

macedonice, jos o aquilă cu o verigă (cor6nă?) în 161. — Divinitatea 
. o y „_v . , «Dacia» 5. plisc privind către figura deiţei, probabil un atribut ) 

al săi caracteristic ca divinitate supremă montană și ca Mater fera- 

3) Macrobii Sat. III. 9. 

2; Kocleseri, Auraria Romano-Dacica, p. 13. — Griselini,- Geschichte d. Temesw. 

Banats, Îl. Tab. VI. , 

3) De acestă părere se vede a fi și Mommsen. C. [. L. III. p. 160. 

C.I. L. III, nr. 1796. —Ibid. Vol. VIII. nr. 2230. 1776. 

5; C.I. L, III. nr. 5581. 5572. 4773. 4774. 3032. 4206. 3896. 

* Faptul, că divinitatea peregrină a «Dacici> ne apare recunoscută în mod oficial de 

abia în a. 112, se esplică prin împrejurarea, că organisarea particulară, civilă, religi6să 

Și militară a provinciei s'a putut începe de abia la a. 110 (C, 1. L. Il. nr. 1443), cr de 
altă parte, după cum scrie Tertulian (Apolog. 5): vetus erat decretum ne quis deus 

ab imperatore consecraretur nisi a senatu probatus. 

1) Ca divinitate -răsboinică era considerată Mama mare şi la Pelasgii din Cap- 

padocia (Strabo, XII, 2. 3). De asemenea la Troiani. Enea în lupta sa cu 

Turnus (Virgil, Aen. X. 252) adreseză Mamei mari următorea. rugăciune : 

| Alma parens Idaea deom, cui Dindyma cordi, 

Turrigeraeque urbes, bijugique ad frena. leones; 

Tu mihi nunc pugnae princeps. 

3) După Boliac, Buciumul, An. 1863, p. 184.
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rum 1); în mâna stângă un alt vexil militar cu nr. XIII al legiunii gemine, 

jos un leii pășind, atributul clasic indispensabil al Mamei deilor. De desupt 

anul II, al erei Dace, care corespunde la a. Romei 1001 sii 248 al erei creştine ?). 

Acestă monetă este și mai espresivă. Ea ne înfățișeză pe divinitatea na- 

țională a Daciei ca protectâra celor două legiuni romane, ast-fel după cum 

se făceat voturile solemne prin formula de evocare. 

Cultul Mamei mari sub numele de «Dacia» în nordul Istrului de jos 

nu era o creațiune a administraţiunii romane. EL era mult mai vechii, 

Nu aflăm în epigrafia romană nică un esemplu pentru personificarea ca 

divinitate şi cultul religios al provincielor, d. e. al Panoniei, Dalmației, 

Mesiei, Traciei, Greciei și nici chiar a Italiei. 

În fine mai adaugem, că pe reversul unei monete, probabil din timpul 

lui Domițian, divinitatea este representată cu tipul unei femei întristate, 

şedând lângă un trofei, și cu inscripțiunea AAKIA 3). 

După cum Saturn în legendele vechi era numit Dokius Caeli filius), 

tot ast-fel sora şi soția sa, Rhea, ne apare adorată în cultul public al Pro- 

vinciei sub numele de Aaxia, Dacia, Terra Dacia și Dacia Augusta, 

Ea era una din cele mai importante divinități topice ale Europei orientale. 

11. Rhea să Mama mare cu numele de Dochia şi Dochiana 

în legendele române. 

Rhea sâi Mama mare adorată de triburile pelasge din nordul Dunării 

de jos sub numele de Aaxia și «Dacia», ne apare în legendele și în 

cântecele poporale române numită «Dochia» și «Dochiana». | 

În particular în legendele române ea este considerată ca o femeiă bă- 

trână, numită «Baba Dochia», care eșind pe la începutul primăverei prea 

de timpurii cu oile la munte, a fost înghețată și apoi prefăcută în stân de 

1) CE, Lucretii IL. v. 605: Adjunxere feras etc. — Eckhel crede, că aquila 

şi leul de pe monetele Dacici representaii emblemele legiunilor V m. şi XIII g. O erdre. 

Aici aquila și leul sunt figurate jos, pe pământ la picidrele deiței, dar nu pe insemnele 

militare ale legiunilor. 

*) Eckhel, Doctrina numorum veterum, II. p. 5. 

3) Ibid, II. p. 4.— Mittheilungen der k. k. Central-Commissiorn, fi 

Erforschung d. Baudenkmăler, VII. p. 165. 

4) A se vede mai sus p. 217. 
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pâtră pe vârfuurile ori pe costele munţilor, pe unde se aflau, ori se mai 
află și astădi simulacrele sale vetuste. 

Aprâpe tâte aceste imagini primitive femenine, sculptate prin stâncile 
Carpaţilor sunt considerate de popor, că representă pe «Baba Dochia» 1), 

O deosebită celebritate a avut până în seculul al XVIII-lea figura cea 
colosală a Babei Dochia din Carpaţii Moldovei 2). 

Acest simulacru, după cum resultă din descrierea Principelui Cantemir, se 
afla pe turnul cel înalt de lângă virful cel maiestos al muntelui Cehl&ă. 

Chiar și astădi munţii, ce despărțesc ţâra Moldovei de ţâra Ardâlului 
sunt numiți de popor Munţii Cehlăului ori Munţii Dochiei, fiind-că 
după cum spune o tradițiune «Dochia șâde în Cânlăi» 3, 

Cele de ântâiii dile ale lunei lui Marte (de 1—12) sunt numite la poporul 
român «dilele Babei Dochie» oră «dilele Babelor» 4. O probă evi- 
dentă, că în vechia religiune a triburilor pelasge de la Istru, sărbătorile cele 
mari ale divinității pământului, se celebraă în primele dile ale lunei lui 
Marte, &r nu pe la începutul lunei lui Aprile, întocma după cum la Romani 
Matronalele sâi Saturnalele femenine erai s&rbătorite în calendele lui 
Marte ). 

Legendele române despre înghețarea şi petrificarea în munţi a Babei Dochie 
sunt în fond identice, și se reduc la aceeași epocă, cu legendele despre 
statuele Niobei, Ariadnei 6, şi a Vinerii din muntele Libanului, cari tote 
representaii de fapt, numai nisce simulacre archaice ale Mamei mari. 

Sub o formă diferită şi avend un caracter mai puţin mitic, ni se presintă 
figura Dochiei sâi a Mamei mari din Dacia în colindele române. 

În aceste cântece poporale semi-religidse, ea este celebrată şi astădi sub 
numele de «Dochiana», și înfățișată ca o virgină fârte frumâsă, ce nu 
imbătrânesce 7). Averea ei părintescă consistă din turme de oi, ciredi de boi, 

1) Răspunsuri la Cestionariul istori c. Colecţiunea nâstră. — Hasdeu, Dicţio- 
narul |, ist, şi pop. III. 2279. - Marianu, Sărbătorile la Români, II, p. 94 seqq. 

:) Cantemirii Descriptio Moldaviae (Ed. 1872) p, 24-25, 
') Respunsuri la Cestionariul istoric din com, Călugăreni, jud. Nemţu. 
*) Marianu, Ornitologia, 1. p. 2796. — Albina Carpaţilor, IV.u. 
5) Festus, 242: Ma rtias calendas matronae celebrabant. 
') Preiler, Gr. Myth. 1 (1854) p. 269, 423, 
') Coconiţa Dochiana către părinții sti: 

Că de loc nu îmbătrânesc Până 'n dalba primăvară 
Și mi drag se mai fetese Când florile-s mai în pară . 

Sbiera, Colinde, p, sr-r2. 
Din comuna Dăie ni, jud. Constanţa, ni se comunică: «Dochieni se dice la nisce 

NIC, DENSUȘIANY, 
ii
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de vacă şi herghelii de cai. Mulţi pețitori vin să o câră, însă ea refusă a 

se mărita «până în dalba primăvară, când florile sunt mai in para.» 

Aceleași reminiscențe se păstrase despre Rhea sei Cybele și la popu- 

laţiunile pelasge din Asia mică. 

După tradițiunile neo-frigiene Rhea scii Cybele, a fost o virgină de o 

frumseţă estra-ordinară, și care dintrun exces de virtute morală nu a voit 

să se mărite 1). În picturile vechi ea era representată ședend în car, îm- 

brăcată în haine frumâse, pe cari străluciaii petrele scumpe și metalele ?). 

În aceste colinde române ea ne apare sub numele de «Nina Do chiană. 

Ea are vii cu struguri și este fiica lui <Bădița Migdale» 2). 

În religiunea poporului roman Magna Mater mai era adorată și sub numele 

de «Dea Migale», un cuvânt, pe care autorii i-l deriva de la pen, epitet 

al Mamei mari 4). 

În fine, în colindele numite «Urările cu plugul», prin cari se celebreză 

cu atâta frumuseţă bunătăţile agriculturei, Rhea, deița fertilității pământului, 

ne apare sub numele de «Dochiana cea frumâsă>, ca o «mândră 

jupânâsă» cu braţe dalbe», avend tot-o- -dată și titlul onorific de <Mamă» ?). 

Mocani, numiți Moroieni, cari vin cu oile de erneză în bălțile din prejma comunei 

Dăieni. (Înv. Gr. lonăşescu). 

1) Diodori Siculi lib. INI. 58. 

2) Albericus, De deorum imagine, c. 12. A se vede nota 3 de la pag. 248. 

3) Bădita Migdale | În zădar fătară .. . 

Trei fetițe are | Pe a treia o chicmă 

Pe una o chicmă Nina Dochiană, 

Ilena Brăilenă, | Dar strugurile cei 

Dar holdele ei În zădar se coc, 

În zădar se coc... Că vin pasărele 

Pe a doua o chicmă De iau strugurele 

Greca Dungurcnă, | Şi se duc cu ele!... 

Dar oileei | Sbiera, Colinde, p. 13-14- 

În o altă variantă (Bârseanu, Cinci-deci de colinde, p. 31) Ardelul apare per- 

sonificat prin o «dalbă Brașovencă»,al cărei simbol sunt spicele de grâi. 

«Românca de țară» are turme de oi fetate, cr «Nalta Moldovencă» vii cu 

struguri. La aceste trei Dacie surori din legende, €r nu la Daciele administrative 

(Malvensis, Apulensis și Porolissensis) se refere inscripţiunea votivă din 

Alba lulia: DACIIS TRIBVS ET GENIO LEG XI G. (C. IL. L. II. nr. 995). 

1) Ea dea (Mater deum magna) Mi gale appellatur (Fast. Praenest. C I.L. 1. p.316). 

5) Etă mândra jupânesă Nins6rea sc așternca . . . 

Dochiana cea frumâsă...,. | Apoi mama plămăcia 

Sufleca ea mâneci albe | Şi lăsa până dospia, 

Și-arata braţele dalbe Apoi colaci învertia . . . 

Şi cernia, mări cernea, Alecsandri, Poesii pop-, p: 390. 

În acestă colindă agricolă română espresiunea de braţe-dalbe este o caracterisare  
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Nu esistă nici un. contrast în aceste d6ue genuri de tradiţiuni poporale, 

cu privire la Baba Dochia cea împetrită și la Dochiana cea frumâsă. 

În colindele române se celebreză tinerețea, frumsețea estra-ordinară și 
castitatea Mamei mari, 6r legendele se refer la a doua parte a vieţei sale, 

în particular la apoteosa sa 1). 

12. Deciana şi Caloian. Cybele şi Artis. 

Sibylla Erythreă seci Dacică. 

Dochia să Dochiana ne mai apare în tradițiunile poporului român 
și ca Mama cea întristată, care-și caută în tâte părțile pe fiul săi iubit, 
numit «Caloian» (Scăloian, Călian), care se rătăcise prin o pădure și ne 
mai putendu-se întârce, a perit acolo. 

Anume mai esistă și astădi la poporul român o importantă datină religi6să 
din cultul Mamei mari. 

Când primavara e secetă mare, fetele române fac o păpușă mare de 
lut galben în formă de om, pe care o împodobesc cu panglici, cu cârpe 
colorate și cu flori, & pe cap i pun drept căciulă o câjă de oi roșu. Pe alte 
locuri î-l îmbracă în straie țărănesci, cu opinci și cu căciulă 2. Acestă păpușă, 
spun dânsele, represintă pe tânt&rul Caloian; & Marți, în săptămâna a 
treia după Pasci, fetele aședă acestă figură de lut într'un cosciug, o fată repre- 
sintă pe popa, alta pe dascălul, o bocesc, o plâng, unele chiar cu lacremi, 
invocându-o în bocetele lor cu cuvintele: «Caloiane, trup de Deciană» 3), 
adecă copil al Decianei, sâă «Scaloiene Scaloian, trupușor de 

distinctivă a Mamei mari, care cerne, plămădesce ctc. Homer în compilațiunea 
lliadei a aplicat acest epitet fără nici un sens la Juna, numind'o devrhevoc. 

') Dochia scă Dochiana din legendele și din colindele poporale române nu 
are de a face absolut nimic cu așa numita martiră creștină, E udocia, care nu a avut 
în țările aceste nici cult, nici legende. Părinţii bisericei, spre a da un caracter creştin 
sărbătorii poporate păgâne din 1-a Marte, numită Dochia la Istru, și pote chiar în 
unele părți ale Asiei mici, ai consecrat acestă di unei martire presupuse din Liban, 
cu numele de Eudocia. Este înteresantă chiar și istoria legendară a acestei Eu- 
docie. Compuitoriă Martyrologiului înfăţişeză pe împăratul Traian, cuceritoriul Daciei, 
ca un persecutor al Eudociei.— Martyrologium romanum Gregorii XIII: Ka- 
lendis Martii. Heliopoli (Fenicia Libanului) sanctae Eudociae Martyris, quae in 
Persecutione Trajani.... percussa gladio martyrii coronam accepit. 

1) Noua Revistă Română, 1900. Il. p. 94. 
3 4 ga: , at Bax: e Cote ag ) După comunicările din comunele Cira-Doicesci (Brăila), şi Seimenii mari (Constanţa).
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Dician» 1). Apoi acest cortegiii de tenere vestale duce și înmormenteză 

păpușa (ori păpușele) într'un loc aprâpe de apă, 6r după înmormântare i fac 

pomană. A treia di după acestă ceremoniă, fetele se duc crăși la mormântul 

lui Caloian, i-l desgrâpă, i-l bocesc de nou, i-l pun întrun cosciug de papură, 

i aprind lumînări și-i dai drumul pe Dunăre, ori pe altă apă ?). 

În unele locuri iati parte la procesiunea acesta numai fetele. În alte 

părți, băieți și fete împărțiți în grupe, după numărul mahatalelor (triburilor) 

din sat. 

Apoi, după ce sc termină şi acestă ceremoniă, se face o masă marc, o 

1) Noua Revistă Română, 1900. II. p. 95. — Mărian, Sărbătorile, III. p. 302. — În 

com, Grind (falomiţa): Caloicne, lan, trup de Dician». 

2) Din aceste bocete reproducem aici următdrele: 

Scaloiene lene, | Cărăruiă de pe dei 

Trup de Decicenc, Bătută de Caloian; 

Te cată mă-ta | Cărăruiă de pe vale 

Prin pădurea rară : Bătută de fată mare.] 

Cu inima amară; Descuie portițele 

Te cată mă-ta | SE curgă ploiţele, 

Prin pădurea desă ' Deschide ușițele 

Cu inima friptă arsă, | SE curgă grăunţele. 

[Alte variante mai conţin şi aceste versuri: _! Culoiene Lene, 

Şi ea te plânge ! Unde-i da cu sapa 

„Cu lacremi de sânge, | SE curgă ca apa... 
(Din colecţiunea nâstră). 

Caloiene, lene, : lani, lani, Caliani! 

du-te n cer şi cere la ceriului torțile 

Şi deschide porţile 
s& deschidă portile, Şi pornesce ploile, 

s€ slobodă ploile, Curgă ca șuvâiele 

Umple-se păraele 
s€ curgă ca gârlele , , 

Printre tâte văile, 

dilele şi nopțile, Umple-se fântânele 

ca să crâscă grânele... SE răsară grânele, 
Florile, verdeţile, 

Teodorescu, Pcesii pop., p. 211. Să crescă fenaţțele .. 

Marian, Descântece, p. 299. 

În alte localităţi se fac dou€ păpuși, una de sex bărbătesc, ce represcntă pe «Tatăl 

s6relui» şi alta de sex femeiesc înfăţişând pe <Mama ploei». Ambele sunt numite 

Scaloieni (comunele Gârla-mare și Dâlma, jud. Mehedinți. şi com. Bârzeii, jud. Gorj). 

Er în comuna Seimenii-mari din jud. Constanţa se fac trei păpuşi numite Scaloieni, 

şi cari representă pe un bărbat, o femeiă şi un copil. — Păpușa de sex femeiesc 

este numită în bocete: «Scaloiana lana, trup de Deciană» (com. Parachioi,
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nouă pomană, numită «pomana Caloianului» 1). Tinerii tocmesc lăutari 
şi după pomană se începe o horă mare, care ține până sera 2). 

După tradiţiunile poporale, acâsta este diua, în care a murit micul copil 
Caloian. Ea se serbeză de regulă în Joia a treia după Pasci. În acea di, 
numită «Caloian» sâi «Scaloian» nime nu lucreză. Originea acestei 
credințe și datine religiosc de la Dunărea de jos se reduce la vechile tim- 
pui pelasge. Ira o mare sărbătâre poporală de la începutul primăverei 
pentru prosperarea vegetaţiunii și a culturei agricole. 

La Romani acestă festivitate purta numele de Caianus 5). Lia incepea la 
28 Martie (INITIVM CAIANI) și se termina în idele lui Maiă, când Vestalele 
în presența preoţilor Și a magistraţilor aruncaă de pe Pons Sublicius în 
Tibru 24 păpuși scă simulacre de trestiă +), pe cară însă le numiat Argaei, 
adecă figuri de lut. 

Aceleași legende şi aceeași datină religidsă mai esistai în anticitatea To- 
mană și la populaţiunile de origine pelasgă ale Asiei mici. 

Pe când în nordul Dunării de jos, Caloian este fiul r&sfăţat al «De- 
„cianei» s6ă al Mamei mari, în legendele Frigiene, cl ne apare ca un tenăr 
păstorii estra-ordinar de frumos, numit Attis, de a cărui iubire se înflă- 
cărase Mama mare, numită la denșii Cybele. 

Acest Attis a fost, după legendele din Asia mică, fiul unui Frigian cu 
numele Calaus 5), âr pe mama sa o chiemase Nan a 6). Attis fiul lui Calaus, 
la Frigieni, este identic cu tînărul Caloian din legendele și usurile religi6se 

. Constanţa), ori «Caloiană lana, cap de tuțuiană» (com. Cartal, j. Constanţa). 
Tutulati, ne spune Varro (VII. 44) se numiaă în Roma aceia, cari în timpul sacri- ficielor se acoperiaă pe cap cu o căciulă ori scufă tuguiată. Tutulati. 
in capitibus habere solent ut metam; id tutulus appellatur). 

1) lene Scaloiene, | 

+. Qui in sacris 

SE dea Domnul ca un sfânt 
Tinerel te-am îngropat, Apă multă să ne ude 
De pomană, că ţi-am dat SE se facă pâme multe ... | 
Apă multă și vin mult, i Teodorescu, Poesil pop., p. ziz. 

*) După datele primite la Cestionariul nostru istoric. 
dCILL.I. p. 390. 

*) Pestus p. 17. — Varro, L. L, VII. 48. -- Ovidii Fast. IL. 791; V. 625. — Festus 
le numesce «s ci r peas effigies». La Varro: Argaei fiunt e scirpeis. Cu «trup de 
trestiă» este numită figura Caloianului întrun bocet din com. Cidra-Doicesci. (Colec- 
țiunea nostră). 

5) Pausaniae lib. VII. 17.9, “Aranjc 85 dozş fv, 0dâiv oiiz ze “jv &ropennov 35 uâtby 
feo, "A “Ppperotzvaazi păv s& ră thzsia fpâtavr menoqpva 57, de bdg re îy 
Kazaa, 

*) Nana, fica regelui Sangarius din Frigia la Arnobiu adv. G. 1X. 5.4,



262 MONUMENTELE PREISTORICE ALE DACIEI 

ale poporului român, €r numele mamei sale de Nana ne apare în colin- 

dele române sub forma de Nina Dochiana 1) 

După cum Attis este fiul lui Calaus în legendele neo-frigiene tot ast-fel 

şi Mama mare sii Cybele ne apare în inscripțiunile grecesci cu: epitetul de 

Kothovi, 2), adecă Caloiana. 

Tradițiunea este aceeași. Deosebirea e numai, că pe când legenda ro- 

mână şi-a păstrat caracterul să primitiv, religios-moral, în tradițiunile Asiei 

mici, influențate de spiritul erotiz grecesc, tenărul Attis, fiul lui Calaus, ne 

apare ca favoritul Cybelei sei: al Mamei mari. 

De asemenea a esistat şi în Asia mică, până în epoca română, usul de a ce- 

lebra înmormântarea lui Attis, fiul lui Calaus, când pămentul suferia de secetă. 

În acestă privință Diodor Sicul scrie: i 

«În Frigia întmplându-se o-dată să cadă o epidemiă asupra 6menilor, 

&r de altă parte suferind și pământul de secetă, 6menii consultară ora- 

culul asupra mijlâcelor cum st depărteze de la dânşii aceste calamități, er 

oraculul le răspunse, că să înmormenteze corpul lui Attis și 

să venereze pe Cybele ca divinitate. De re-ce însă din causa 

vechimii, din corpul lui Attis nu mai r&măsese nimic, Frigienii ai făcut 

imaginea tenărului, pe care apoi plângend'o o înmormântară îndeplinind și 

onorile funebre potrivite cu sârtea sa, și acestă datină denşii o practică cu 

constanță până în dilele n6stre» 5). 

Important document pentru originea cultului Cybelei sei al Mamei naari 

în Asia mică. | 

După cum scrie Diodor, oraculul ordonase Frigienilor să înmormonteze 

corpul lui Attis și să adoreze pe Mama mare, s6ă pe Cybele, ca să fie 

apărați de epidemii şi secetă. Ori cu alte cuvinte, cultul Cybelei, a fost 

importat pe teritoriul Asiei mici din alte ţinuturi pelasge, în particular din 

regiunea Dunării de jos, legată cu Asia mică prin o mulțime de relațiuni 

etnice, economice și religiose. 

În fine mai esista în anticitatea greco-romană, încă o altă tradițiune, care 

punea patria Cybelei la Hyperborei, scii în nordul Istrului de jos. 

După acestă tradițiune, a cărei origine se reduce tot la populațiunile 

pelasge ale Asiei mici, Apollo, aprins de iubire către frumâsa Cybele, vaga- 

bundase cu densa de la Nysa până la Hyperborei *). 

1) A. se vede pag. 258, | 

2) C. IL. G. 3886. D. 270 (Goehler, p. 69), 

3) Diodori Siculi, III. 59. 7. ă 

4) Ibid, ÎI. 59. 6. -
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Care era însă originea numelui de Cybele, a rămas până astădi o enigmă 

istorică, | 

Strabo în Geografia sa ne spune, că Mama deilor a fost numită ast-fel 

după muntele Cybele din Frigia, pe care era adorată 1). 

Însă cu totul alta este originea acestei numiri ?). 

Încă din cele mai depărtate timpuri Gaea, sâii Mama deilor, considerată 

ca o deiță bine-făcătoriă, a fost venerată și ca divinitate profetică 5). 

La umbra pădurilor și sub acoperemântul stâncilor, preoții și preotesele 

Mamei mari practicaii în aceste timpuri estrem de religidse, arta divinațiunii 

şi sciințele primitive medicale 4). 

În descântecele poporale române Mama deilor ne mai apare și astădi 

sub numele de «Maica Domnului», ca protectâra vieţii și sănătăţii, care aduce 

ajutoriii și mângăiere bolnavilor. 

Numele de Cybele, atât după formă, cât și după sens, este identic cu ter- 

minul de Sibylla, un cuvent archaic pelasg, ce insemnâză <profetitoriă» 5). 

Acest termin s'a mai păstrat încă până astădi ca o numire obscură topo- 

grafică în unele regiuni muntâse ale Carpaţilor. O vechiă reminiscență despre 

sanctuarele Mamei deilor, unde se consultaii o-dată oraculele sale. 

În părțile de nord ale Transilvaniei între vechiul district al Maramureșului 

și al Năsăudului, cel mai înalt munte portă şi astădi numele de Țibleș 8). 

O altă înălțime din apropiere este numită Căliman (Kerus manus) și 

tot în acestă regiune, unde ni se presintă diferite urme de mănăstiri vechi 

dispărute, se află și <Verful Sibilei» și «Valea Sibila» 7). Un alt munte 

1) Strabonis Geogr. XII, 5. 3. 

2) Daremberg, Dictionnaire des antiquites. 1. p. 1679: Mais ces monts Cybtle... 

n'ont peut-âtre jamais exist€ que dans l'imagination de ceux, qui les premiers ont voulu 

expliquer le nom de Cybăle. 

1) Hesioăi Theog. v. 463. — Un oracul al Gaeei a esistat din cele mai depărtate tim- 

puri la Delphi (Paus. V. 14. 10). — Cicero, Divin. |. 36. 79: Terrae vis Pythiam 

Delphis incitabat, naturae Sibyllam. Aeschyl (Eum. 2.) numesce pe Gaca zpuorâpavrt cu 

înțelesul de prima profetitâriă. 

1) Heim, Incantamenta magica. Lipsiae, 1892, p. 504: Carmen sic dicas: 

Dea sancta Teilus, rerum naturae parens, 

Quae cuncta generas et regeneras sub diu . . . 

Herbas quascunque generat maiestas tua 

Salutis causa tribuis cunctis gentibus ... 

5) Acesta resultă și din epitetul Mamei mari de Szohwyra. 

5) De asemenea alte două vârfuri de munţi dintre comitatul Bistrița-Năsăud şi județul 

Nem se numesc Ţibleşul mare și Țibleșul mic. 

1) Specialkarte d, oesterr.-ung, Monarchie, 1 : 75.000, f, 15, XXX. XXXI.
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de pe teritoriul României, în județul Gorj, pârtă de asemenea numele de 

«Sibille» 1) În fine o comună de pe valca Oltului în apropiere de mănăstirea 

Cozia este numită «Jiblea» (= Şiblea) și unde se mai văd și astădi r&mă- 

şițele unci vechi cetăţi şi mai multe movile 2). 

Numele de Sibylla, după cum constată și Suida este latin 2). De fapt 

însă proto-latin. | 

În anticitatea preistorică, când arta divinaţiunii a avut în vița publică 

și privată, un rol atât de însemnat, ati csistat mai multe Sibylle celcbre şi ete: 

ai r&mas cunoscute timpurilor clasice după numele diferitelor ținuturi, de 

unde-și trăgeai originca lor. 

Însă nică una din aceste femei profeţitărie nu a fost originară din ţinu- 

turile grecesc. Sibyllele erat inspirate de un sentiment adânc religios mistic, 

și acest caracter i lipsia spiritului grecesc. 

După cum ne spune Pausania, cele de ântâiii Sibylle ai fost la Delphi 5), 

la templul şi la oraculul cel renumit, întemeiate acolo în sinul stâncilor de 

păstorii IIyperborcă 5) din nordul Istrului de jos. 

Aici î-și practicasc arta sa divinatâriă Sibylla numită Erythreă 

(Roşiană). Ea trăise, după cum spun unii, înainte de r&sboiul cel mare 

între Europa şi Asia și profeţise căderea Troiei 6), €r după alții a fost poste- 

ri6ră acestei epoce. Tradiţiunile mai spuncai despre acesta Sibyllă, că ea 

avuse o vicță legendară, trăise qece etăți de 6meni, nu mai puţin ca o miă 

de ani, r după alții 120 ani”). 

După cum ne spune Suida, acâstă Sibyllă a fost născută în satul Mar- 

missos de lângă orașul Gergittion (la Strabo Gergitha), localităţi, ce se 

aflau pe teritoriul o-dată supus dominaţiunii Troiene 5). 

Despre Sibylla Erythreă, după cum scrie Pausania, mai făceai amintire 

și unele imne în ondrea lui Apollo ?). 

În unele din aceste imne ea se numesce acum sora, acum nevasta, acum 

fica, adecă preotâsa lui Apollo, al marelui deii al luminii pelasge. 

1) Frundescu, Dictionaru topograficu, p. 436. 

> Lahovari, Dict. gzogr. jud. Argeș, p. 98. 

2) Suidas, v. Sigohho. 

4) Pausaniae lib. X, 12. 1. 

5) Ibid. lib. X 5.7. 

6) Apollodorus Erythracus la Lactantiu, Institt, I. 6.— Suidas, v. Si Bonha.— Friedlieb, 

Oracula Sibyllina, p. 69. 

2) Phlegontis Tralliani frag. 29, în Fragm. Hist. gr. II. p. 610. 

8 Suidas v. Sipnha. 

?) Pausaniae lib, X. 12. 2.
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In alt imn însă densa nc face cunoscută originea sa prin următorele versuri: 

Textul după Pausanta: Traducerea după Dindorfius: 

TȘ Ipă 6 î& “epabia pbazov Yrzod ze Sas se Inter utrumque scquor medium divasque ss 

| hominesque, 
Busens dibovărrs, natpbs 35 votata, |. Nympha immortali sata, cetophago gc- 

| nitore, 
prritp59sy "lirţevijs, zacţiz î poi day îpotpi Ida meac matri patria est, mihi patria 

rubra 
Meprrjs305, pjepâs tepiiis noapte e > Niduvdg, Marpessus, matri quac sacra, am- 

nisque Aidoncus. 

Sibyllele, cari da oraculele sale în momentele unor inspiraţiuni sâi estase 
divine, nu scriaii nică o-dată sentințele lor. Iratt anumiți scriitori din co- 
legiul preoţilor de la sanctuarele respective, cari făcea însemnări de cu- 
vintele, ce le rostia Sibylla în timpul furici sale profetice, şi despre cari 
dânsa după aceea nu-și mai aducea aminte. 

Fragmentul, ce ni-l presintă Pausania din imnul Sibylleă Erythree, este, din 
punct de vedere al sensului alterat, în mod evident, în primele sale versuri, 
numai o simplă traducere grecâscă din vechia limbă pelasgă. Sibyilele preisto- 
rice de la Delphi nu aă pronunciat nici o-dată oraculele lor în limba grecâscă. 

Acest fragment însă ne presintă un deosebit interes istoric în ce privesce 
patria și naționalitatea Sibyllei Erythrce. 

Diferiţi autori ai vechimii at considerat pe Sibylla Erythreică ca origi- 
nară de la muntele Ida lângă Troia. Însă în tâtă literatura geografică 
a vechimii nu aflăm un singur document autentic, care să confirme, că satele 
Erythrac, Marmessos și riul Aidoneus ai esistat pe teritoriul vechiului Ilion. 

Cu totul alta era patria acestei gloridse Sibylle. 
Întrega catenă Carpaţilor a fost o-dată, după cum am vădut, un domeniii 

Sacru al marilor divinități pelasge. 

Cu deosebire în regiunea Carpaţilor dintre Transilvania şi Ungaria, în munții 
cei avuţi de aur ai Arimaspilor şi Agathyrşilor, noi aflăm urmele unei prospe- 
rități materiale și ale unei civilisațiuni morale fârte înaintate în timpurile 
ante-istorice, 

Aici ni se presintă patria Sibyllei Erythree, după tâte datele geografice, 
pe cari ni le-ai transmis autorii vechimii. 

În partea de nord a orașului Hălmagiu, ce constitue puiuctul central al di- 
Strictului Zarand, se mataflă și astădi satul numit Mărmesci, (Marmissos 
la Suida, Mermessos la Stefan Byzantinul, și Marpessos la Pausania): 

În apropiere nemijlocită de acest sat începe și se întinde pe lângă Crișul- 
Negru o frumâsă catenă de munți, numită «Mama», sei Moma pe charta 
Statului major austriac, picnp tepi, la Pausania.
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Tot în aceeaşi regiune, în partea dreptă a Crișului-negru, se află închis între 

deluri şi munți un însemnat sat românesc numit Roșia !), 6r în partea de 

răsărit a acestei comune curge spre nord şi se varsă în Crișul repede riul 

numit Iad s€ă al Iadului, Aidoneus la Pausania 2). 

Avem ast-fel în fragmentul de la Pausania patru date principale geo- 

grafice cu privire la patria Sibyllei Erythree, și tâte aceste ni se presintă pe 

teritoriul Pelasgilor de nord, în ţinuturile renumite o-dată pentru minele sale 

de aur, şi unde trei riură insemnate pârtă şi astădi numele de Criş (Xphoeros). 

Originea Sibyllei Erythree din ținuturile de la nordul Istrului se mai 

confirmă și prin o altă serie importantă de date geografice. 

Din fericire Suida în lexiconul săă istoric-literar a estras din diferiți autori 

ai vechimii câte-va preţi6se notițe despre individualitatea istorică și patria 

acestei ilustre Șibylle. 

După cum ne spune dânsul, acestă genială femeiă, care ocupă un loc 

atât de însemnat în istoria lumii vechi, a fost născută pe teritoriul Roşie- 

nilor numit Batti 2), mai târdiii însă s'a întemeiat acolo un oraș, care sa 

numit Erythrae (Roşia). 

Este fârte importantă acestă notiţă. Chiar și astădi un del, ce se află imediat 

lângă acestă comună mai pârtă numele de «Botiascu», 6r alte două înălțimi 

din partea superidră a rîului Iad pârtă numele de Botea şi Bodea 4, 

Sibylla Erythreică, ne mai spune Suida, a fost numită de unii Sardana, 

Gergithia, Libussa, Leucana, Samia, Rhodia și Sicelana, numiri 

date după ținuturi şi localități din aceeaşi regiune, unde ni se presintă și nu- 

mirile de Mărmesci, Mama, Roşia, Iad și Boti. | 

Sardana corespunde la Zarandana după numele districtului Zarand, 

în care se află satul Mărmesci. Gergithia corespunde la Gurguiata, 

un vârf de del în partea de sud-vest a comunei Rieni. Libyssa se reduce 

la satul Lăpuşa 5), Leucana la valea Leuca dintre munții Curcubeţa 

1) Specialkarte, fâia 18. 20. XXVII. — In a. 1858 comuna Roșia avea 990 locuitori. 

2) Rîul Iad isvoresce din muntele Vârful Poienei, și se întrebuințeză pentru trans- 

portarea plutelor, când apa sa e mare. Forma grecescă de "Atdovebş derivă de la 

»Ains sei “Ads, lumea inferidră, ia d. "Atdwvebe era şi un epitet al lui Pluto. 

3) Suidas v. X:fbhiz, "Ardh)iwvoc 74 Ampine ară 08 mtvuz "A ptGtoupătobs val “Vans: 

ds 33 îdho: Kgtvomţăzob . . + "EpoSpatu, apă mă sepia îv Yupip râv 'Epoipăy 5 spoGti- 

opsbez0 Banzot, (var. Băra) văv 28 adr ză ywpioy zohto9iv mpocuţopebovot "Eovăpai: sw6 

î3 abrijy Sxzy ho Saphăwnv ho: Peppidim ăhin îi “Poitav ho. 85 A:Bvocay 

&hot Azoxawip &hho Sapizy Eăuacuv, 

4 D. Boti (Specialkarte, f. 18. XXVII) Petra Boghi (19. XXVII). 

5) Vechea Sibyllă de la Mermessos (Mărmesci) era cunoscută şi în ţinuturile pc-   
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şi Zănâga, Samia la satele Șoim ori Șoimuș; Rhodia la minele de aur 
din Zarand numite Ruda, Sicelana la localitatea Sicula. 

Tot în acesta regiune, spre răsărit de isvorele rtului Iad, pe câsta muntelui 
Britea, se află locul păduros numit Sivla 1), o numire, pe care n'o mai în- 

tempinăm în alte părţi, și care corespunde în mod evident la forma greco- 
latină de Sibylla sei Sibulla. 

Întreg ținutul acesta, în care noi aflăm grupate la un loc tâte datele geo- 
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Scara 1 : 1.600.000, 

162, — Patria Sibyllei Erythree (s. Roșiene). 

grafice ale vechimii cu privire la patria Sibyllei Erythree, a avut o-dată 

relațiuni importante comerciale și religiâse cu țările de la sud. 

Sibylla Roșiană sei Erythreă a primit diferite numiri geografice după 

lasge ale Asiei mici sub numele de Lampousa, Sarbis şi Taraxandra (Suida, 
V. Lizohha). Esistă o asemănare surprindătoriă între numele Sibyllei de Sarbis şi nu- 
mele satului Sârbesci, situat în apropiere de muntele Moma. O altă comună spre 

sud-ost de Mărmesci este numită Sârb, 

') Buteanu, Stana de vale (Gherla, 1887), p. 61.
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diferite locuri, unde petrecuse mai mult timp în lunga și neliniscita sa vi€ţă 

de femeiă inspirată. 

Când Suida ne spune cu re cari precauțiuni, că satul Marmiss-os și 

Gergittion se află între limitele teritoriului, peste care domnise o-dată Troianii, 

în fond aceste date ale sale se refer la timpul marelui imperiu troian, despre 

care amintesce și Herodot: că o-dată Troianii trecând peste Bosphor în Europa 

ait supus pe toți Tracii întindându-și dominaţiunea lor până la Marca Ionică !). 

Mai rămâne acum s& esaminăm aici și datele, ce se refer la genealogia 

Sibyllei Erythree. 

După cum ne spune traducerea grecâscă, pe care ne-o comunică Pausania, 

tatăl Sibyllei Erythree a fost xyropâiţos, adecă mâncătoriă de chiţi, sci de 

monstrii marini, 

Incontestabil, că aici sensul primitiv al acestor cuvinte a fost alterat. 

Singură acestă imperfecţiune, justifică pe deplin, că imnul Sibyllei Ery- 

three a fost tradus de un scriitoriit ignorant din o limbă poporală proto-latină. 

De sigur că textul original esprimă cu totul altă ideă, şi anume, că tatăl 

Sibyllei a fost un om, care se hrănia cu «pâne», cu «<chită> în dialectul 

poporal al Românilor din Transilvania şi Ungaria. Prin aceste cuvinte Si- 

bylla î-l desemna ca un agricultor, după cum în anticitate clasele cele mari 

sociale se compuneai din cultivatori de păment și din păstori. 

Un alt autor grecesc 2), care după cum se vede avuse înaintea sa același text 

archaic al imnului, numesce pe tatăl Sibyllei Aristo-crates (un mare mâncă- 

torii, de la âprsTăw și pars). Sunt aceleași cuvinte, însă o altă interpretare. 

După cum spun alţii, continuă Suida, tatăl Sibyllci Erythree s'a numit 

Crinagoras. Avem €răși o numire personală topică. Un munte înalt de 

lângă rîul Iad pârtă și astădi numele de Cernagura ?). 

La Pausania mama Sibyllei Erythree este numită Idogenes, la Suica 

Hydale şi Hydole. Este același cuvânt în forme grecesci diferite. În partea 

de apus a comunei Roșia, pe valea cea frumâsă a Holodului se află satul 

numit astădi Hodiș (Hoghiș), €r un del însemnat de lângă Roşia portă 

numele de «<Dâmpu Hodişanului»> 4). Când fragmentul comunicat de Pau- 

sania ne spune, că mama Sibyllei Erythree a fost Idogenă, este cert, că noi 

avem aici o formă coruptă din Hodișiană, sei Hodig6nă. 

Originea geografică a Sibyllei Erythree este ast-fel pe deplin stabilită. 

Pe basa acestor date geografice şi genealogice, cum și pe basa marii 

1) Hevodoti lib. VIII. 20. 

5 Suidas, V. Stizo. 

3) Specialkarte, f. 18. XXVII. 

4) Ibid. 18. XXVI. XXVII.
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mișcări etnice și religisse pornite de la nord spre sud în aceste timpuri pelasgc, 

noi putem constata aici ca un adevăr absolut istoric, că Sibylla Erythreă, 

cea mai glori6să din câte ai purtat numele de Sibyllă, a fost originară din 

comuna Roşia, a petrecut mai mult timp în satul Mărmesci, de lângă 

muntele Mama sei Moma !), și prin cătunele de pe valea Iadului, loca- 

lităţi situate în comitatele Zarand-Bihor. Ea a fost fica unui cultivatoriii 

de pământ, €r mama sa era de origine IHodişiană. 

Revenim acum la fragmentul grecesc din imnul Sibyllci, pe care-l putem 

traduce ast-fel: 

Ei mi-să născută între Gmeri şi între deițe, 

Sunt o femciă nemuritâriă 2), tatăl mie sc hrănia cu pâne (era agricultor), 

După mamă eă sunt Hodişiană și patria mea este Roșia, 

Mărmesci, loc sfântal Mamei (mari), şi riul Iadului. 

Aceste versuri mai conţin încă o particularitate cu totul caracteristică. 

Sibylla se numesce aici cu tâtă convingerea religi6să o «femeiă nemu- 

rit6riă». Acesta nu era numai o simplă credință individuală a Sibylle. 

Dânsa esprimă aici unul din principiele fundamentale ale religiunii pelasge 

de la Dunărea de jos. 

Geţii erai aceia, cari, după cum nespune Herodot, se consideraii de 

nemuritori ?). 

Sibyllei Frythree i se atribuia în anticitate o colecţiune celcbră de pre- 

diceră, cunoscută în totă Grecia, și a căror redacțiune primitivă se reducea 

la timpurile ante-homerice. 

Afară de oracule, după cum ne spune Suida, ca a mai scris despre 

palpitări (tremurari) și diferite cântece 4). 

Ir în alt ioc același autor ne spune, pe basa altor fântâni biografice, că Sibylla 

Erythreă a scris în versuri eroice trei cărți despre Divinaţiune și pe 

acelea le-a dus în Roma în timpul consulilor, scit după cum spun uniă în 

timpurile lui Tarquiniu, în speranță, că va pute ave un mare câștig cu ele. 

Când însă a vădut, că e despreţuită, a ars dout din cărţile, ce le adusese, și 

numai una a mai rămas, pe care Romanii at cumpărato cu un mare preț ?). 

1) Probabil că la Mărmesci a esistat un sanctuariă renumit al Mamei mari. 

:) La Pausania forma de vsups avene, ca genetiv, nu are înțeles, și este în evi- 

dentă contradicere cu versul al treilea. — La Hyperborei femeile, după cum ne 

spune Diodor Sicul (III. 60) erati numite văuon. — Cf. Apollod. Bibl. Il. 5.11 

3 Herodoti lib, IV. 93. 

*) Suidas, v. Cina. 

5) Snidas, v, “Haogiha. -- După Pausania și Suida, numele personal al Sibyllei Erythree
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“Er Dionysiu din Halicarnas mai adauge 1), că regele Tarquiniu, uimit de 

resoluțiunea acestei femei, a consultat pe auguri asupra cărţilor r&mase ne- 

arse, (după dânsul Sibylla adusese la Roma 9 cărți din cari 6 le arsese). 

Augurii esaminând restul cărților declarară lui Tarquiniu, că din anumite 

semne dânșii ai ajuns la convingerea, că acele cărți ai fost trimise de 

divinitate, și s'a făcut fârte răi, că nu sai cumpărat tote. Ei sfătuiră pe 

Tarquiniu s& plătescă femeiei întreg prețul, ce-l cere. Acâstă femeiă apoi, 

după ce a predat cărțile rămase nearse, i-a sfătuit să le păstreze cu sfințeniă, 

a plecat şi nu sa mai vădut ?) 

Aceste cărți ale Sibyllei, după cum resultă din tradițiuni și din respectul, 

ce le-ati arătat tot-de-una Romanii, se caracterisati prin o mare religiositate. 

Ele erati conforme cu principiele tradiţionale ale teologiei vechi pelasge 

şi ati avut o influență imensă asupra vieţei de stat a poporului roman ?). 

| Sibylla Erythreă a fost ast-fel considerată de identică cu Sibylla numită 

Cumană 4). 

Un fapt însă î-l confirmă tâte isvârele istorice, că Sibylla, care a dus la 

Roma cărțile revelațiunii divine ale Pelasgilor, nu era din Italia 5). 

a fost “Ilgogina, O formă grecisată. Sibylla Erythreă nu a fost originară din ținuturile 

Eladei. Unul din numele personale femenine cele mai usitate la țăranii români din Tran- 

silvania și Ungaria este şi astădi Rafira 

1) Dionysii Halic. lib. IV. 62, 

:) În ce limbă eraă scrise aceste cărți nici un autor nu ne spune. Faptul, că Ro- 

manii instituise anume un colegii de preoți pentru conservarea şi consultarea acestor 

cărti, denotă, că se cereaii cunoscințe speciale pentru interpretarea lor. (Livii 

lb, X. 8: Decemviros sacris faciundis, carminum Sibyltae ac fatorum populi hujus 

interpretes) —Cf. Plaut. Pseud. 1, 1. 23: Has (literas) . . . nisi Sibylla legcrit, 

Interpretari alium potesse neminem, 

% După cum scrie Pliniu (XIII. 27) cartea a treia a Sibyllci, cumpărată de regele 

Tarquiniu Superb, a ars dimpreună cu Capitoliul în timpurile lui Sulla. — După acest 

desastru, Romanii căutară în tâte părţile imperiului patria Sibyllei Erythree, 

în speranţă, că vor mai găsi un esemplariă din oraculele «i. Însă tâte cercetările aă 

rămas fără resultat. Cărţile sibylline posteridre erai numi o simplă compilațiune din 

diferite oracule, mare parte neautentice, scrise în limba grecescă. Ele nu mai repre- 

sentaă doctrinele vechi pelasge. — Taciti Ann. VI. 12: Quod a majoribus quoque de- 

cretum erat, post exustum sociali bello Capitolium, quaesitis Samo, Ilio, Erythris, 

per Africam etiam ac Siciliam et italicas colonias, carminibus Sibyllae 

(una seu plures fuere), datoque sacerdotibus negotio, quantum humana ope potuissent, 

vera discernere, 

2) Cf. Marc. Cap. II. 8 7: (Sibylla) quae Erythhris progenita etiam Cumis est 

vaticinata, 

5) Lâvii lib. 1. 7: ante Sibyllae in Italiam adventum. — Dionysiu (IV. 62) o numesce 
Poy A . . 
bn TE e e. 004 ST /bpr7.
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În vechile tradițiuni, Sibylla Erythreă mai era numită Amalthea și 

Albunea. 

Ambele aceste numiri ai un caracter evident geografic. Ele se raportă 

Ja patria, seii cu alte cuvinte la ținuturile, de unde era originară acâstă 

legendară Sibyllă. 

Amalthea ?) este numai o simplă formă etnică grecâscă, după numele 

orașului Hălmagiii ?), punctul central al comitatului Zarand, lângă care se 

află satul Mărmesci. Amalthea Marpesia, cum o numesce Tibull 3), 

desemna ast-fel pe Sibylla Erythreă de la Mărmescii de lângă Hălmagiii. 

O a doua numire, sub care era cunoscută Sibylla Erythreă în ţinuturile 

de lângă Roma era Albunea 4). 

Pe teritoriul Italici însă nu a esistat nici o localitate (oraş sii sat), la 

care am pute reduce cu siguranță originea acestei numiri 5). Sivylla cunoscută 

în istoria romană era numai o peregrină în Italia. 

Numele de Albunea, cei s'a dat acestei femei sfinte, ce venise în Italia 

din alte ținuturi, derivă incontestabil de la localitatea avută în mine de aur 

a Daciei, numită în epoca romană Alburnus major î), şi din care făcea 

parte comuna «Roșia» de astădi, vicus Pirustarum în limba oficială 

romană. 

Se făcuse și în Italia o confusiune cu patria Sibyllei Erythree sei Roșiene. 

1) După scholiastul lui Plato în Phacd. p. 315, la Stephanus, Thesaurus |. gr. v. 

"Aprhdeia, — Lactantii De falsa religione, c. 6: Septimam Cumanam nomine Amal- 

theam... quae ab aliis Herophile nominatur. 

:) Litera % corespundea în dialectul doric şi eolic la sunetul s și s5. 

2 Tibulli Eleg. II, 5. 67-68: 

Quidquid Amalthea, quidquid Marpesia dixit, 

Herophile Phoebo grataque quod monuit ..,. 

*) Laclantii De falsa religione c. 6: Decimam (Sibyllam) Tiburtem nomine Albuneam, 

quae Tiburi colitur, ut dea, juxta ripas amnis Anienis, cujus in gurgite simulacrum 

cjus inventum esse dicitur,tenens in manu librum. — Cf. Virgilii 

Aen. VII. v. 34, — Diferite numiri geografice, ce s'aii atribuit unci şi aceleiaşi Sibylle, 

ai avut de consecință, că autorii posteriori greci și roinani ai multiplicat în mod arbitrar 

numărul lor. Acesta s'a întâmplat cu deosebire cu tipul Sibyllei Erythree; care a fost 

numită Frigiană seu de la Ida, Cumană, Libycă, Delphică, Siculă, Amalthca, Marpesia, 

Albunea. ete. 

3) Unii ai voit a deriva numele de Albunea de la Aquae Albulae de pe 

șesul Latiului, însă sanctuariul dedicat Sibyllei Albunea se afla în munţii cei mai 

înalți de la Tibur. (Cf. Pauly-Wissowa, R.E.v. Aquac Albulae: Die Beziehung 

der Albunca auf die A[quae] A[lbulae] ist sehr un warscheinlich etc.) 

% C.I. L. III. p. 213.
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Unele fântâni istorice o numesc Amalthea Marpesia, adecă din 

Mărmescii de la Hălmagiii, cum se numesce și dânsa de la «Măr- 

mesci» în fragmentul, ce ni-l comunică Pausania. Er în alte tradițiuni ea 

este numită Albunea (Alburnea), adecă de la Alburnus sei Roșia de 

de lângă Abrud. 

Numele acestei nobile şi măiestre Sibylle a strălucit în timpurile preistorice 

nu numai la Delphi şi în Laţiu, dar și în ținuturile pelasge ale Germaniei vecli, 

Tacit ne spune, că în Germania într'o vechime depărtată (olim) a fost 

venerată, ca o divinitate, o femeiă profetitâriă numită Aurinia 1). Wacker- 

nagel rectifică Albruna 2). Aurinia ori Albruna (= Alburna) este una 

și aceeași Sibyllă sfântă din ținuturile avute de aur ale Daciei, ce a fost 

adorată ca divinitate şi la Tibur sub numele de Albunea 3). 

În fine mai esista despre Sibylla Erythreă încă o vechiă tradiţiune 

romană. Enea plecând de la Troia spre a-și căuta o nouă patriă în lumea cea 

mare pelasgă, a consultat, după usurile religidse ale acestor timpuri, oraculul 

pelasg de la Dodona, de asemenea dânsul a consultat și pe Sibylla Erythreă, 

că în ce parte a lumii s& se stabilescă cu Troianii cmigrați, și că Sibylla 

Erythreă a fost aceea, care i-a sfătuit să mergă în ţările de apus $). 

Er după o altă tradițiune Enea plecând de la Troia a venit mai ântâiii 

în Tracia, la un popor «barbar» numit Crusaei 5), sâii în formă romanică 

Cruşeni. Aceştia I'aii primit cu tâtă ospitalitatea. Enea a rămas la dânșii 

o €rnă întregă și apoi a plecat spre Italia. 

1) Taciti Germania, c. 3: Sed et olim Auriniam ct complures alias venerati sunt, 

non adulatione, nec tanquam facerent deas. 

2) Pauly-Wissowa, R. E. v. Albruna. 

2) O reminiscență despre acestă renumită «maică bătrână» cum şi despre înv 

țăturile ci, o aflăm în următârele versuri poporale, ce ni se comunică chiar din ţinuturile 

Crişului, 

Vinerea şi Mercurca, Ta e călugăricisră 

Că te bate (sfânta) lună; Și se tot ruga din carte 

SE căutăm maica bEtrână 

Nu lucra Dumineca, | Cu carte albă subsusră; 

! x 
| Pentru a omului pecate. 
i 
| Cu tăimăniţa în mână V. Sala, înv., Vascâii în Bihor. 

Simulacrul descoperit în albia riului Anio, înfățișa, după cum scrie Lactantiu, pe Si- 

bylla Albunea cu o carte în mână. Este impoitant, că și în versurile recitative de 

mai sus, unul din atributele «maiei bătrâne» este o «carte albă subsudră». — 

La Virgil (Acn. VI. 321) Sibylla este numită: longaeva sacerdos; la Siliu (XIII. 494): 

gravida arcanis anus. 

1) Dionysii Halie. lib. [. c. 55. 

5) Ibid, lib, 1. c, 47. 49,
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Întempinăm în aceste. tradiţiuni despre emigraţiunea Troianilor spre apus 
o coincidență curi6să, și numele Sibyllei Erythree, care era originară în ţinu- 
turile Crișurilor şi numele unui popor din Tracia barbară, fârte ospital, 
numit Crușeni. 

Acâstă Sibyllă de la Roşia ni se presintă în istoria acestor timpuri de- 
părtate ca o profetitâriă ambulantă în serviciul Mamei mari 1) şi a puternicului 
Dei pelasg ?). Inspirată de un mare entusiasm religios, ea căl&toresce din o 
feră în alta, î-și schimbă locuința de la un sanctuariă la altul, punându-și 
talentul, arta și vederile spiritului să&ă în serviciul preoților de la oraculele re- 
spective. Ea a fost o peregrină la Delphi, la Delos și la Dodona, o peregrină 
pe țărmurii Asiei mici și în Laţiu, admirată şi respectată peste tot locul 
pentru înțelepciunea, sciința sa universală și vicţa sa cea sfântă 3, 

Sibylla Erythreă nu a fost singura representantă a oraculelor nordice în 
ținuturile meridionale. 

În vechime era cunoscută o grupă întregă de profeți septentrionali, după 
cum ati fost păstorii Hyperborei, cari ai întemeiat oraculul din Delphi 4), 
după cum a fost Abaris Hyperboreul, care a scris un volum întreg de 
oracule, cunoscute sub numele de «Scythice», xpnapo! Emvhxol 5), după cum 
ali fost întemeiătorii anonimi ai oraculului lui Apolo din Delos. În fine la 
aceeași categoriă de femei sfinte din ținuturile hyperboree aparține Latona 
și Ilithyia, adorate ca divinități, și virginile Arge și Opis, celebrate în 
cântările religi6se ale Delienilor şi Ionienilor €). 

Sibylla Erythreă atât după datele sale biografice, cum și după princi- 
piele sale cele severe religise, neînfluențăte de spiritul grecesc, este o re- 
presentantă ilustră a înțelepciunii și religiunii Hyperboreilor sâii Pelasgilor 
din nordul Istrului 7). 

1) Cf. Ovidii Fast. 1V, v. 239-240. 
:) Cărţile Sibyllei se conservaă cu mare grijă pe Capitoliu, în o ladă de pctră, depusă 

în o boltă suterană de sub templul lui Jupiter optimus maximus. 
5) Pliniu (H.N. VII. 33) vorbind de acestă Sibyllă spune, că în ea a fost ceva 

divin și un felii de comuniune sfântă cu puterile ceresci: Divinitas, et quaedam 
caelitum societaş nobilissima, ex feminis in Sibylla fuit. — Lactantii De ira 
Dei, cap 22: Sibyllas multas fuisse, plurimi et maximi auctores tradiderunt 
Hi omnes praecipuam, et nobilem praeter caeteras Erythraeam fuisse 
Commemoranţ. 

*) Pausaniae lib. X. 5, 7, 
5) Snidas, v. ” A fragte, 

*) Herodoti lib. 1V. 35, 
?) În diferite manuscripte românesci din secuiul al XVII-lea și XVIII-lea, cari şi ele 

Sunt numai simple copii scă traduceri de pe alte manuscripte mai vechi, se face amintire 
NIC, DBNSUŞIANU, 

18
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«Omenii din Elada m& numesc o femeiă din altă țeră» dice dânsa 

în oraculele sale. 

  

despre acestă Sibyllă sub numele de «Savila». Ea este femeia cea mai înțeleptă a 

lumii vechi. Pentru generositatea, nobleța și calitățile spiritului stă ea ajunge împărătesă, 

(Lactantiu încă o numesce cea mai distinsă și cea mai nobilă din tote Sibyllele). Cu 

deosebire însă ea ne apare.ca o femeiă avută în aur șiîn petrii scumpe. Ea călă- 

toresce şi în Palestina, și încredințată în superioritatea spiritului s&ă, ea pune la 

încercare înțelepciunea lui Solomon. Patria ci este după unul din aceste manuscripte 

țera <Ugorescu», adecă ungurescă. Astfel într'un manuscript de la a. 1760 

se spune despre acestă Sibyllă: «că era de la marginea pământului, unde este 

aurul cel scump, ce se chiemă sufir>, că «Savila era înțeleptă, atâta, cât și alți 

împărați de pre marginea pămentului trimetea de lua sfat și 

învăţătură de la densa... şi dărui bisericii Sionului multe odâre scumpe 

şi veșminte şi aur și pietrii scumpe, şi se duse în țera cei iarăși cu cinste 

mare». (Ga ster, Literatura, p, 326; Chrestomatie, II. p. 71-72). — În acest manuscript 

patria Sibyllei se caracteriseză ca fârte avută de metale și petre preţiose. În acestă pri- 

vință sunt importante cuvintele lui Ammian (XXII. 8): Agathyrsi, apud quos 

adamantis est copia lapidis, — Agathyrsii, la Herodot (IV. 104), mai sunt numiți 

şi Xposovogot. — Er Pridvalszky în Mineralogia M. Principatus Transilvaniae, p. 174 

scrie : Ad fines Transilvaniae cumprimisin Marmatia vulgatissimi sunt ada- 

mantes quorum aliqui orientalibus non sunt inferiores, Bohemicis vero duriores omnino.— 

În tradiţiunile ebree acestă divină <Savilă> este numită «regina de Saba» (Cart. reg. Î. 10). 

Tot despre acestă Sibyllă se vorbesce într'o Bibliă românescă manuscrisă din sec. al 

XVII-lea. Reproducem din acest manuscript estrasul publicat de Gaster în Literatura pop. 

rom., p. 338: «Ea ajunge împerătesă, Într'o nâpte văd boiarii ei din ţ6ra <Ugorescuw 

nduă sori, ce se ridică pe cer, fie care având o formă şi o lumină deosebită, Savila le tăl- 

măcesce acest vis, dicând că acei nuă sori însemneză nouă popâre, ce vor stăpâni lumea».— 

Cărţile vechi Sibylline ale Romanilor, după cum resultă din Tit Liviu, conținea esplicări 

şi profeţii pentru întâmplări estra-ordinare, pentru prodigii, casuri de pestilență, schimbări 

violente în atmosferă, pentru ierni grele, secetă, fulgere, tunete, cutremure, etc., (lib. III. 

10; IV. 24; V, 13; VII, 6. 27; XXI. 62; XXIV. 10.44; XXV,7; XXXVI. 23; XXVII. 4; 

XXXVI. 37). Cu deosebire fulgerele și tunetele, după vechile idei pelasge, erai con- 

siderate ca o manifestare a voinţei divine. Încă din cele mai depărtate timpuri esista 

la populaţiunile pelasge o doctrină fârte desvoltată despre fulgere și tunete, doctrină 

întemeiată pe o lungă observaţiune a fenomenelor și evenimentelor. Întreg sistemul 

acestei sciințe, cu privire la evenimentele viitâre, era espus în anumite cărți sfinte numite 

libri fulgurales sâă tonitruales, şi pe cari Romanii le împrumutase de la 

Pelasgii nordici s6ă Turseni (Etrusci), Ast-fel de cărți, manuscrise și tipărite, ai esistat 

la poporul român până în seculele trecute sub numele de cărţi pentru cutremure, şi 

Gromovnice, sâă cărți pentru tunete. Ele sunt redactate în același stil ca și cărţile 

sibylline și întemeiate pe principii astronomice. Întocma ca şi vechile cărți ale Roma- 

nilor (împrumutate după cum se spune de la Etrusci) cărțile românesci fac deosebire 

între fulgerele de di şi cele de n6pte. Originea acestor cărți se reduce la o epocă forte 

  

| 
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XII. 1EPO! BQMOI. ALTARELE CYCLOPICE DE PE MUNTELE CARAIMAN. 

Consecrăm acest capitul unor antiquissime altare de pe muntele Caraiman. 
Între valea Prahovei şi valea Ialomiţei, în dosul muntelui Caraiman, pe 

culmea ce duce către vârful <Omului», sâă către figura lui Zets aiyloxog 
se întinde o frumâsă pajiste, €r în mijlocul acestei poieni se ridică o grupă 
însemnată de stânci isolate cu forme neobicinuite, și cari ne presintă un 
aspect misterios. 

depărtată. Ele derivă de sub imperiul religiunii ante-crestine, când divinaţiunea era în- 
corporată la cultul public. Vom cita aici câte-va csemple din aceste cărți românesci 
relative la fulgere şi cutremure. După Sbornicul Academiei române din 1799: Zodia 
Leului: De va tuna în numărul leului, în Gmeni va fi morte şi în grâne stricăciune.,, 
Și în latura despre apus va fi durere între Gmeni +... ar de va tuna seă 
va fulgera într'amicdă-di va fi pldie multă și va fi fâmete; văile și părăile 
se vor umplea de apă... La Râm vafibine și rod pământului va fi într'aceea 
lature... Iar de va ficutremu r, atunci mulţi împărați se vor turbura, şi boerii 
vor peri în r&sbâie... și va fi frică mare în laturea despre apus. Şi 
rod va fi peste tot pământul, şi întracel loc unde se va cutremura pământul, iarna va 
fi grea; şi se va scula un om mare cre cine, fârte puternic , .. Jar de va fulgera 
scă tuna n6ptea... isvârele și păraiele se vor usca». Este de notat că în acest 
fragment se vorbesce de R âm, nu ca de capitala cea ilustră a unui mare imperii de la 
apus până la răsărit, ci numai simplu ca de un oraș național mai însemnat din părțile 
de apus, €r Laţiul pare a fi numit aici lature. Sub domnia piosului Numa, după 
Cum spuneai vechile Anale ale pontificilor romani, se întemplase fulgerele cele prodigi6se, 
Cari înspăimentase pe poporul Romei, în cât regele se vEdu silit după instrucțiunile, ce 
i le dase soția sa Egeria, să se adreseze divinității, cum ar pute să evite urmările de- 
sastrâse ale acestor prodigii. Ovidiii, care s'a folosit în descrierea Fastelor romane de 
Vechile cărți religise ale pontificilor, de călindarele şi tractatele lor astronomice, 
înfăţişeză (Fast. III. 285 seqq ) acest prodigiă prin următârele cuvinte: 

Ecce Dem genitor rutilas per nubila flammas 
Spargit et effusis aethera siceat aquis.,.. 

Rex pavet, et vulgi pectora terror habet, 

ne 

Esistă o mare asemănare între cuvintele lui Ovidiu și între textul din Gromovnicul 
românesc: «pldie multă», «văile şi părăiele se vor umple de apă» .. . «frica mare în 
laturea despre apus». Ast-fel redactarea primitivă a cărților românesci (grecesci şi slave) 
despre tunete, fulgere și cutremure, se reduce incontestabil la nisce timpuri forte de- 
Părtate, În particular trebue să amintim aici, că așa numitele cărți etrusce, Libri Etrusci, 
Crai de origine hyperboreă. Caracterul dominant al Hyperboreilor era 
de a cunâsce viitoriul. Ei eraă poporul cel sfânt al lumii vechi, la prasnicele lor ve-
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Aici se mai văd şi astădi resturile gigantice ale unui loc sfânt preistoric, 

unde sanctuarele şi altarele, unde statuele divinităţilor, atributele lor şi 

scaunele destinate poporului eraii formate din masele naturale ale stâncilor. 

Aici fic-care bucată de stâncă se pare, că a representat o-dată o anumită 

figură, fiind-că natura nu putea sE dee acestor petre forme atât de ne- 

obicinuite legilor sale. 

Timpul însă a distrus aprâpe tâte formele primitive ale acestor miste- 

ri6se figuri, însă cu tote aceste, resturile lor par a ne spune, că mâna 

omului a contribuit necondiționat la formele aceste atât de curidse, că 

o-dată aici a fost un loc sfânt (râpevoc) consccrat religiunii preistorice, un 

loc de adunare comună pentru vechile triburi pastorale și agricole. 

La poporul român, aceste steniuri enigmatice pârtă numele de «Babe» 1), 

o numire tradițională, ce ne atestă, că o parte 6re-care din aceste monumente 

primitive astădi desfigurate, aii representat o-dată simulacrele unor divinități 

montane numite în teologia romană din timpul imperiului Deae majores, 

Deae veteres. Și întru adevăr una din aceste figuri informe, contemplată 

cu tâtă atenţiunea, se pare a ne spune, că ca a înfățișat o-dată simulacrul 

gigantic al unei divinități femenine. 

Singurele figuri, ce ne aii rămas până astădi în formele lor aprâpe pri- 

mitive din acest templu miraculos al vechimii, sunt trei altare de di- 

mensiuni gigantice, grupate tâte la un loc în forma unui triunghi 2). 

Fie-care altariă e format din o singură bucată de stâncă și tote trei ne 

presintă aceeaşi formă caracteristică a altarelor din epoca mycenă. 

Aceste altare nu ati nici inscripțiuni, nici baso-reliefuri, şi chiar dacă vor 

fi avut vre-o-dată ceva semne hieratice, timpul cel depărtat le-a nimicit. 

niaii toți deii, ei fundară cele de ântâiă oracule în Eladu, în Asia mică şi în Libya, ei 

representaă vocea divină în anticitate. Cât de vechii a fost la poporul român usul 

acestor cărți de fulgere, de tunete și cutremure, se constată din fragmentul unui Gra- 

movnic publicat de Cipariu în <Organulu Luminarei» de la 1847, p. 130, și care 

manuscript, după formele vorbirii şi după forma sa din afară, cum ne spune acest ilustru 

învăţat, aparţine la cele de ântâiii timpuri ale literaturei române, cosve cu Căzania din 

Braşov şi cu Biblia de la Orăstiă (1568-1582). 

1) Înălțimea acestui punct de asupra nivelului mării este de 2148 m. 

2) Aceste altare nu pot fi considerate din nici un punct de vedere ca o consecință 

a unei simple erosiuni. Formele lor, mai mult ori mai puțin regulate, cu de- 

osebire însă asemănarea lor unele cu altele, ne indică într'un mod destul de clar, 

că aceste figuri nu sunt opera unei acţiuni disolvante a apei şi cu atât mai puţin a 

ghețarilor din epoca pliocenă seii quaternară. Ast-fel de altare tăiate în stâncă a aflat 

Pausania în timpul Antoninilor în Atica și în Pelopones (Descriptio Graeciae, ]. 32. 1; 

II, 31. 3;32,7),— Cf. Altarsteine und Felsaltăre la Pauly-Wissowa, R, E. |. p. 1669,   

|
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Spaţiul, ce-l ocupă aceste trei altare, are o lungime de 1l m. Înălțimea 

altariului celui mare (ara maxima) este de 3,50 m., a altariului despre 

apus de 3,50 m., a celui de răsărit de 3,10 m. Diametrul piedestalului la 

altariul mare este de 3,80 m., al altariului al doilea, despre apus, de 2,30 m. 
şi al altariului despre răsărit de 2,20 m. Partea superidră sei masa de sa- 
crificii la două din aceste altare, la cel de ântâiă și al treilea, are formă 
pătrată, er la altariul al doilea rotundă, mai mult eliptică. 

  

163. — Altarele cyclopice de pe muntele Caraiman (România). 
Vederea din partea de NO. După o fotografi din a. 1899. 

În anticitatea preistorică. altarele destinate divinităților se afla pe aceleași 
înălțimi, ce le erai consecrate. 

Lângă aceste altare, acoperite numai de bolta cea înaltă a ceriului, sei 
de crengile stejarilor și ale fagilor, se celebra actul fundamental al cultului, 
rugăciunile și sacrificiele. La picidrele acestor altare se făceati jurămintele 
cele mai solemne, aci î-şi căutaii refugiul cei persecutați, aci era locul de 
intrunire pentru afacerile comune ale triburilor, aci se celebrat festivitățile 
lor cele mari, 

Pe vârful cel mai înalt al muntelui Ida, numit Gargaron, după cum ne 
Spune Homer, se afla un loc sfânt și un altariii (râptevos fwpuâs ze) consecrat 

Supremei divinități a timpurilor troiane 1) lui Zetg narpâos sii Jupiter avus 2). 

:) Homeri Ilias, VIII, v. 48. 

) Aeschyli Fragm. nr. 169,
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Pe teritoriul Atticei, după cum scrie Philochor, Cecrops a fost cel de 

ântâiă, care a dedicat un altariii lui Saturn și Rheei 1). | 

Locuitorii din Arcadia, emigrați acolo încă în timpurile. neolitice din 

părțile de nord ale Dunării de jos, adoraii divinitatea lor supremă pe vârful 

muntelui Lycaeu, unde se afla ridicat un tumul de pământ, drept altariii luj 

Zedg Abxaos, €r înaintea altariului în partea despre răsărit se înălțaii dout 

columne, pe cari eraii aședate două aquile aurite ?). 

Însă cel mai celebru altariii consecrat marelui Zebs se afla la Olympia din 

Pelopones, ridicat după cum spuneai tradiţiunile de Hercule, ori de alți eroi 

mai posteriori cu 2 vecuri. Acest altariii, după cum î-l descrie Pausania, era 

format din cenușă și din resturile arse ale victimelor. În timpul săi acest 

altariti avea la basă o periferiă de 125 picidre (38,53 m.) şi era înalt de 

22 picidre (6,78 m.). Hostiele se aduceaii până la piciorul altariului și aci se 

tăiat, Er şoldurile se ardeaii pe vârful altariului. De lângă piciorul altariului 

se ridicati de amendouă laturile până la partea superiâră două rânduri de trepte 

forinate din cenușa victimelor 3). Femeiele și fetele se puteai apropia numai 

până la piciorul altariului, însă numai bărbaţilor le era permis a se urca 

până în vârf €. 

În Italia cel mai vechii altariti a fost dedicat lui Saturn. Regele Ianus, 

scrie, Macrobiii, voind să înalțe și mai mult numele şi onorile lui Saturn, 

care dispăruse, a dispus să i se ridice un altariil, săi se aducă sacrificii și 

să fie venerat ca un dei 5). 

Mai esista în Latiu încă un alt altariti preistoric renumit, consecrat lui 

Hercule, în mijlocul unei pădură şi care purta numele de Ara maxima, 

de sigur pentru dimensiunile sale cele enorme 6), 

Tâte aceste altare preistorice, de cari amintesc autorii anticității, ni se 

presintă în ţinuturile ocupate o-dată de Pelasgi. Și întru adevăr originea lor 

era pelasgă. 

1) Macrobii Sat. I. 10. Philochorus, Saturno et Opi primum în Attica statuisse 

aram Cecropem dicit, eosque deos pro Jove Terraque coluisse. 

2) Pausaniae lib. VIII. 38, 6. 

3) Ibid. lib. V. 13. 8. 

4) Aceleași idei religiâse le mai aflăm și astădi la poporul român: «Femeia nare 

voiă să între în altarii». (Şezătoarea, Fălticeni, III. 32). 

5) Macrobii Sat. 1. 7: (Ianus) aram deinde cum sacris tanquam deo (Saturno) 

condidit. — Er Dionysiu din Halicarnas (|. 34. 38; VI. 1) scrie, că altariul lui Saturn 

a fost consecrat de Hercule și se afla pe câsta muntelui Capitoliu. 

s) Virgilii Aen. VIII. 271: 

Hanc aram luco statuit, quae maxuma semper 

Dicetur nobis .. .
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Ni se presintă acum importanta cestiune istorică, cari erat divinităţile, 
cărora le ai fost consecrate altarele cele grandiâse de pe muntele Caraiman. 

Religiunea preistorică a Daciei, înțelegem aceea din timpurile urano- 
saturnice, era formată pentru necesităţile triburilor pastorale și agricole. 

Varro, unul din cei mai erudiți și ma! activi scriitori romani, ne face 

cunoscut numele divinităţilor, pe cară le adora agricultorii latint. 

În tractatul săi de Re rustica, dânsul face următorea invocaţiune: fiind-că 
D-deii ajută pe cei ce lucrâză, eii voii invoca mai ântâiă pe cei 12 dei 
«consentes», însă nu pe cei din orașe, ci mă voii adresa la aceia, cari 

conduc mai cu semă pe agricultori, ast-fel voiti invoca în locul ântâită 
Ceriul și PămEntul, pe Jupiter (Saturn) și Tellus, de la cari provin 
tote fructele agriculturei și cari se și numesc Părinţi mari (Parentes magni), 
& în locul al doilea voiii invoca Sârele și Luna, al căror curs î-l obser- 

veză agricultorii și când semănă și când culeg 1). 

Același autor în tractatul săi despre Limba latină ne mai spune, că altarele, 
ce le consecrase în Roma regele Tatiu, de origine Sabin, aii fost dedicate divi- 

nităților Ops, Flora, lui Ve dius, Jupiter, Saturn, S6relui, Lunei, etc.?). 
În vechia religiune pelasgă Ops, ca deița fertilităţii pămentului şi Flora, 

deița fecundității, eraii aprâpe identice, precum eraă identici Vedius, Jupiter 

și Saturn. Sub diferite numiri sacre aceste divinități representaui Pământul 

şi Ceriul. . 

Sciţii, după cum scrie Herodot, onoraă dintre toți deii mai mult pe 

Vesta, apoi pe Zehs (Saturn) și pe Gaea, credend, că Pământul este soţia 

lui Zebc, €r după aceştia ei adora pe Apollo şi Vinerea cerâscă, pe 

Hercule și pe Marte 2). În teologia antică Vesta (Iozin, “Eo1im) era con- 
siderată ca una şi aceeași divinitate cu Gaea sâi Rhea. Ea representa pă- 

mentul ca tron al deilor Olympici, ca vatră comună și stabilă a universului. 

În fine, mai amintim aici, că regele Filip II, al Macedoniei (decedat 

178 a. Chr.) în espediţiunea, ce o întreprinse asupra Dentheleţilor 4), ridică, 

*) Varro, R. R. L. 1: prius invocabo .... Deos, qui maxime agricolarum duces 

sunt. Primum qui omnes fructus agriculturae coelo et terra continent, Iovem et 

Tellurem, ltaque quod ii parentes magni dicuntur , , . Secundo Solem et 

Lunam, quorum tempora observantur, cum quaedam seruntur et conduntur. 

2) Varro, L. L. V. 74: Et arae... quae Tati regis voto sunt Romae dedicatae, 

nam ut Annales dicunt, vovit Opi, Florae, Vedio, Jovi Saturnoque, Soli, 
Lunae etc, — Din punct de vedere istoric și etimologic Vediovis sâi Vejovis 

„Yeptesenta pe vetus deus. «Vîj» în Transilvania însemneză b&trân, moş. 

*) Herodoti lib. IV. 59. 
1) Popor lângă frontiera Mesiei (Ptol. VL. 11).
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după cum scrie Liviu, pe vârful muntelui Hem două altare, unul consecrat 

lui Zeys și altul Sorelui!). 

Pe basa acestor documente istorice noi putem presupune cu tâtă proba- 

bilitatea, că altariul cel mare de pe muntele Caraiman a fost consecrat 

supremelor divinități ale timpurilor pelasge, Ceriului și Pământului, 

sâă lui Saturn, ca Zebc ăptorog peţoros, domn al universului, și Rheci, ce 

representa pe Mama mare a deilor, pe Gaea set Pământul. 

Pe aceeași culme a muntelui Bucegiii se află şi simulacrul cel fără rival 

în lumea pelasgă, al lui Saturn, şi care a trebuit incontestabil să aibă și un 

altariii în apropierea sa. 

Al doilea altariti de pe muntele Caraiman, a cărui parte superidră este 

rotundă, a fost fără îndoi€lă consecrat S6relui și Lunei (lui Apollo și 

Dianei), celor mai adorate divinități în religiunea pelasgă, după Pământ și 

Ceriua. 

Locul de onsre al lui Apollo după ideile antice religise era la drepta 

lui Zebs 2), şi acestă posițiune o are altariul al doilea față de Ara maxima 

a lui Saturn. 

În ce privesce destinaţiunea altariului al treilea, esplicaţiunea o aflăm în 

istoria religissă a poporului Dac. 

Marte sei Gradivus pater era una din divinitățile naţionale cele 

mai venerate la Geţi și la Scythi 3). Tot ast-fel şi la triburile italice Marte era 

adorat ca deii al răsboiului şi al agriculturei tot-o-dată 4). Er ca divinitate 

femenină, cea mai apropiată de Marte a fost în tradiţiunile latine Anna?) 

Acestei divinități, numite Anna, i erai consecrate idele lui Marte, şi ea 

representa începutul primăverei, identică cu Flora a Romanilor şi cu Vi- 

nerea cerescă a Scythilor. 

Pe aceeași culme a muntelui Bucegii, în partea sa meridională, mai esistă 

încă o altă grupă de trei altare preistorice, formate de asemenea din stâncile 

naturale ale pământului €). 

+) Lâvii lib, XL. 22; Tertio demum die ad verticem (Hemi montis) perventum .... 

Duabus aris ibi Jovi et Soli sacratis. 

2) Preller Gr. Myth. I. (1854) p. 172, 

3) Virgilii Aen, III. 35: Gradivumgue patrem, Geticis qui praesidet arvis.— 

Valerii Flacci Argon. V. 619: Ecce autem Geticis veniens Gradivus ab antris— 

Herodoti lib. IV. c. 59. 62, 

4) Catonis De re rustica. c. 141. 

5) Feriae Annae Perennac. C.I.L.1,p. 388.— Cf. Ovidii, Fast, lib. IL. v. 65.. 

8) Numărul de trei altare, după cum resultă din diferite date istorice, se basa pe un 

anumit principii religios, însă pe care astădi nu-l mai putem precisa. Trei altare
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Din acestă nouă triadă de altare, singur numai unul este, care ne înfă- 
țişeză astădi o formă mai regulată pătrată. 

Partea superi6să sâii masa de sacrificii a acestui altariă are o lăţime de 

2,80 m. și o lungime de 4,11 m. 

Înălțimea, ce dominâză asupra acestor trei altare portă numele de «Dorul» 
s6i «Vertul Dorului» (2008 m.). 

Fără îndoi€lă, că acâstă numire nu este o espresiune poetică. 
Pe una din inscripțiunile Africei romane, unde a esistat din cele mai de- 

părtate timpuri un strat etnic puternic pelasg, noi aflăm astădi o amintire 

obscură despre cultores *Doripatri 2). 

  

  

164. — Aitariul cyclopic de pe muntele Vârful Dorului, 
spre SSV. de muntele Caraiman (România, jud. Prahova). 

După o futografiă din a. 1900. 

«Dorus pater» este numele unei divinităţi archaice, care mai r&sună 
şi astădi în una din colindele române 2). Este aceeași divinitate adorată și în 
Carminele Saliari ale Romanilor ca duonus Cerus 3) sei domnul ceriului. 

Presupunând, că fie-care din aceste 6 altare aă fost de la început dedicate 
la câte două divinități, noi vom ave în aceste monumente urmele autentice 
despre cultul unor 12 divinități pastorale şi agricole, întocma după cum 
Hercule consecrase în Olympia 6 altare pentru 12 divinități principale 4) și 
după cum agricultorii Italiei adorată același număr de dei și deițe, cari 
constituia divanul cel mare ceresc (Consentes). 

amintesce Herodot (III. 156) în templul lui Apollo din insula de lângă oraşul Buto în Egipet. 
Trei altare a dedicat Heraclidii în Pelopones lui fz5s zorpipos. Descântecele române, 
Cari conţin elemente importante din timpurile preistorice, încă amintesc de o «biserică 
mare cu trei altare» (Alecsandri, Poesii pop, p. 272. — Lupaşcu, Medicina 
babelor, p. 32,) 

9 C.1.L, VIII, nr. 9409: CVLTORIS (citesce cultores) *DORIPATRI. 

1) Nu cânt împăratului Dorului şi fiului, 
Ci cânt numai dorului, Ceriului, pământului... 

Marienescu, Colinde, p. 46, 
*) A se vede mai sus p. 199, nota 5. 
*) Herodori Fragm. 29 în Fragm. Hist, gracc. II. 36.
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Chiar dacă simulacrul cel grandios al lui Zeds eypvona, nu ar mai esista 

astădi pe muntele Bucegiă, totuşi aceste altare ar pute singure să ne spună, 

că o-dată aceste înălțimi ale Carpaţilor ati fost consecrate ca reşedinţă unor 

divinități principale pelasge. 

Caracterul general al acestor altare este teogonic. Ele aparțin unor 

principii religiâse mult mai severe, mult mai archaice, de cum ni le presintă 

epoca lui Homer. 

Întocma după cum simulacrul lui Zeyc sypioza, este tăiat din stâncă viă 

pe vârful muntelui Omul, tot ast-fel și altarele divinităților adorate pe muntele 

Caraiman sunt formate din stâncile naturale cșite din sînul pământului. 

Gaca, se pământul, era, după vechile doctrine pelasge, mama comună a 

deilor și a Gmenilor. 

Fără îndoiclă, că pe Olympul cel vechiii al teogoniei aii esistat și alta- 

rele divinităţilor, cară î-și aveai aci reședința lor principală terestră 1), 

Unul din aceste altare divine î-şi avuse în timpurile ante-elene o dco- 

sebită celebritate religi6să și istorică. 

EI era altariul cel sfânt, lângă care însuși deii îndepliniati anumite acte 

religisse şi unde în casuri estra-ordinare ei depuneaii jurământul de fide- 

litate unii față de alții. 

Acesta era altariul principal, consecrat divinității Pămentului şi a 

Ceriului, fiind-că după cum ne spune Iliada, Odyssea și imnul lui Apollo, 

jurământul cel mare pentru dei era «pe Păment, pe Ceriii şi pe apa rîului 

Styx> 2), 

După r&sboiul cel mare cu Titanii, figura acestui altariii a fost eternisată 

prin o constelațiune pe cerii, numită la Theo Yorijprwy, la Proclus Yy- 

orijptov, la Eratosthene vâxrap (cuvânt de sigur corupt), âr în literatura 

latină Ara și Altare. 

Despre acest memorabil altariă al deilor, scrie gramaticul Hygin: 

«După cum se spune, pe acest altariii ai făcut mai ântâiii deii cere- 

'moniele lor religi6se şi conjurațiunea lor, când se hotăriră să 

încâpă r&sboiul cel greii cu Titanii. Acest altariii î-l făcuse Cy- 

clopii. Apoi 6menii urmând esemplul deilor ai introdus și ci obiceiul, 

când voia să întreprindă ceva, ca să facă sacrificil mai înainte de a se 

apuca de lucru» 8). 

1) Hesiodi Theog. v. 117. 124. 

2 Homeri Ilias, XV. v. 36. — Odyss. V. v. 184. — Hymn. în Apoll. v. 84. 

3) Hygini Poeticon Astronomicon, lib. II. v. Ara: În hac primum existimantur dij 

sacra et conjuraționem fecisse cum Titanas oppugnare conarentur: can 
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De asemenea scrie Eratosthene cel mai distins între învețații alexandrini: 

«Lângă acest altariă se ati legat deii cu jurăment unii tață de alţii, 

când Joe a plecat la răsboiii în contra lui Saturn, 6r după ce câștigară 

învingerea, conform votului, ce-l făcuse, puseră acest altarii pe cerii 

(E0uov nai adr Ev râ obpavây eis pvmudovvoy). De acest altariii se folosesc 

Gmenii la Gspetele (sâă băuturile lor comune, suuzâota) și lângă acest altariiă, 

sacrifică când fac societăți şi festivități; atunci ei ating altariul cu mâna 

credând, că acesta este un semn de bună credință. Acest altariii are două 

stele în partea sa de asupra și alte due la basă. Peste tot are patru stele» 1), 

La poetul Marc Maniliu acestă constelaţiune pârtă numele de templum 

mundi, ara victrix și ara maxima. . 

«După Centaur, scrie dânsul, este <Templul lumii» şi aici se vede 

strălucind <Altariul», ce a fost victorios, după îndeplinirea ceremo- 

nielor religidse, atunci când Pământul înfuriat ridică asupra Ceriului 

cu armele pe Giganţii cei enormi, creaţi din crăpăturile mamei lor, gene- 

rațiuni cu feţe diferite și cu corpuri de diferite naturi. Atunci chiar și deii 

căutară alți dei mai superiori. Se îndoia chiar Joe și se temea, dacă este 

în stare să facă, ceea ce putea să facă. El vădu Pământul ridicându-se şi 

credu, că întregă natura s'a răsturnat cu fundul în sus, munți grămădiți 

ridicându-se mereii peste alți munți, în cât și stelele fugiaii de aceste mase 

enorme, ce se apropiati de ele. Joe nu mai văduse ast-fel de asaltări ostile, 

şi nici nu scia dacă mai esistă Gre cari puteri divine mai superidre de cât 

ale sale. Atunci Joe formă acest altariă din stele, care și acuma strălucesce 

ca altariul cel mai mare... La picidrele acestui altariii cădură sacri- 

ficați Giganţii, și Joe luă fulgerul cel violent ca armă în mâna dreptă numai 

după ce se constitui însuși ca preot înaintea deilor» 2). 

Altariul cel sfânt al deilor, de care ne vorbesce Hygin şi Eratosthene, 

că era făcut de Cyclopi, că deii depusese lângă acel altariă jurămentul lor 

cel mare, și care se afla ast-fel pe Olympul cel vechii sâi uranic, este 

unul și acelaș cu altariul cel mare de pe muntele Caraiman, consecrat după 

Cum am vEdut, divinității Ceriului şi a Pământului 2). 

Poetul roman Papiniu Statiu amintesce adese-ori de muntele cel sfânt 

a Daciei şi lăudă pe împăratul Domițian, că alungase pe Daci de pe 

âutem Cyclopas fecisse, Ab ea consvetudine homines dicuntur instituisse sibi, 

ut cum aliquam rem eflicere cogitarent, prius sacrificarent, quam agere coepissent. 

') Bratosthenis Catasterismi, Ed. Schaubach, 1795 c. 39. 

*) Mauilii Astronomicon, lib, 1. v. 413 seqq.; V. v. 340 seqq. 
la o baladă archaică română s'a mai păstrat până astădi amintirea despre 

acest memorabil altariă sei «masa mare de pâtră». În fine s'a mai păstrat şi tradi-
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crescetul acestui munte, unde ei se juraseră împreună, și că în fine 

Domițian prin indulgența sa le-a dăruit crăși acest munte 1), 

Un alt poet contemporan, renumitul Mar ţial?) numesce triumful lui Domi- 

țian asupra Dacilor «triumf asupra Hyperboreilor» (Hyperboreus tri- 

umphus), &r în alt loc «triumf asupra Giganţilor» (Giganteus triumphus). 

În fine același Marţial în altă epigramă a sa celebreză ast-fel învingerile 

lui Domițian: 

«De trei ori a trecut peste cârnele cele perfide (braţele iegendare) ale 

Istrului sarmatic; de trei ori și-a scăldat calul săii asudat în ncua Geţilor; 

şi tot-de-una modest el a refusat triumfurile, ce le-a meritat, şi nu aduse cu 

sine de cât numele, că a învins lumea Hyperboreilor» î). 

După aceste învingeri ale sale asupra Dacilor, Domițian dede în Roma 

un festin magnific tuturor claselor sociale, patricienilor, cavalerilor, şi poporului. 

Cu acestă ocasiune, după cum scrie Marţial, Roma întregă a gustat din am- 

brosia divină 4. Domițian, care numai după lupte lungi şi grele cucerise 

muntele cel sfânt al Daciei 5), luase, după cum se vedc, de la triburile pastorale 

ale acestui munte și adusese la Roma și mâncarea naţională a vechilor divinități 

Olympice, numită în tradițiunile grecescă <âpuBpooia». 

Ast-fel muntele cel sfânt, pe care Dacii se jurase împreună înainte de a în- 

cepe r&sboiul lor cu Romanii, ne apare atât la Staţiu cât şi la Marţial ca mun- 

tele cel faimos din țera Hyperboreilor ?), unde deii se legase cu jurământ 

țiunea despre ospețele sei băuturile comune, cum le numesce Eratosthene, ce le făceai 

urieșii lângă acest altariă, şi care se afla pe muntele numit «Cori i» de lângă Brașov: 

Sus la munți la ceri gurea (urca) La masa mare de pâtră 

La mijloc de fagi şedea Beaă Novacii, nu se 'nbată... 

Frâncu, Moţii, p. 199. 

În alte balade publicate de Tocilescu (Materialuri folkl. I. 107. 108. 1238) aceiași 

munţi, identici cu Caraiman-Omul de astădi, ne apar sub numirea de Ceridel, 

Cerdel și munţi Sterii Delului (gr. cr+ji, columnă, cu deosebire de petră). Vom 

reveni asupra acestor balade, când vom vorbi despre tradiţiunile române cu privire la 

Saturn. Homer încă amintesce de ospeţele şi băuturile comune, ce le făcea qeii pe 

Olymp şi pe Uran (iad. |. 601; 1V. 3; XXIV. 97 seqq.) 

1) Statii Thebaid. 1 v, 19-20: bis adactum legibus Istrum Et conjurato deiectos 

vertice Dacos. — Ibid, Sylvae III. 3. v. 169: suum Dacis donat clementia monten, 

2) Martialis Epigr. lib. VIII. 78. — Ibid. Epigr. VIII. 50. 

3) Ibid. Epigr. lib. 1X. 102: Victor Hyperboreo nomen ab orbe tulit. 

+) lbid. Epigr. VIII. 50: 

Vescitur omnis eques tecum populusque patresque, 

Et capit ambrosias cum duce Roma dapes. 

5) Statii Sylvae, L.v. 80—81: tu tardum in foedera montem Longo Marte domas.— 

A se vede legenda culesă de V. A, Urechiă, despre lupta lui Troian împeratul cu 

Urieşii în Bucegiiă. Universul literar, nr. 38 din 1901. 

€) A se vede capitulul următoriiă, 
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lângă altariul cel mare, să lupte uniți în contra Titanilor,; și, unde vechii 

Giganți asaltară pe deii Olympici. 

O amintire obscură despre altarele cele sfinte, lego! fopoi, ale marilor 

divinități olympice, o aflăm în scrierile lui Hesiod 1). 

Același autor ne mai spune, că pe Olympul — cel acoperit cu ncuă -- de la mar- 
ginile pământului, se afia și un loc de adunare, âyogij ?), a deilor şi a &menilor. 

Aceste agore ale vechilor timpuri pelasge eraă de regulă decorate cu sta- 

tucle și cu altarele divinităților, cu scaune de pâtră și portice pentru popor. 

Încunjurate adese ori cu blocuri enorme de p&tră, ele serviai ca locuri de 

intrunire pentru deliberările comune ale triburilor, pentru festivitățile lor mai 

importante, pentru festine, jocuri publice şi târguri. 

Același aspect al unei agore preistorice, însă în o formă primitivă, gigantică, 
ni-l presintă şi locul de pe terasa cea frumâsă a muntelui Caraiman, decorat și 
astădi cu resturile unor statue desfigurate, numite Babe, şi cu altare de sacrificii 3, 
Încheiăm : 

După însemnătatea geografică, ce a avut'o în istoria migraţiunii pelasge, 
colțul sud-ostic al Carpaţilor, cu deosebire însă după cultul cel estins al 
lui Zebs aupoxos, al cărui monument principal se află aci, aceste mese 

enorme de pâtră de pe muntele Caraiman, ni se presintă întru tâte ca al- 

tarele cele sfinte ale vechii teogonie +). 

1) Hesiodi Opera et Dies, v. 136. — Ibid. Theog. v. 557. 

?) Hesiodi Scut. Herc. v. 204. — Lângă altariul lui Saturn din Roma, încă se afla, după 
cum scrie Macrobiu (Sat. I. 8), un loc de sfătuire al bătrânilor. Habet (aedes Saturni) 
aram, et ante senaculum... Illic... capiteaperto res divina fit: quia primo 

a Pelasgis, post ab Hercule ita eam a principio factitatam putant, 

3) Tot cu privire la aceste altare scrie Cesar Boliac: «De dâue ori am venit 

aci de la Sinaia peste muntele Furnica către Ialomiţa, pe unde am întâmpinat 

trei mese mari de petră în diferite distanțe, cărora n'am putut ghici altă desti- 
naţiune, de cât că ai servit ca altare de sacrificii» (Trompeta Carpaţilor, nr, 846). 
De şi cuvintele sale «trei mese mari de pâtră la diferite distanţe» nu sunt destul 

"de clare, ele însă se refer seiă Ja altarele de lângă Verfui Dorului, scă la acele din dosul 
muntelui Caraiman. 

€) Un alt altariă preistoric tăiat în stâncă se pare a fi fost «Masa» așa numită 
a «lui Traian» (Troian) pe malul stâng al Oltului la strimtârea Carpaţilor din sus de 
comuna Jiblea. Despre care scrie Boliac: «în sus de Cozia, la petra, ce se dice masa 

Ji Traian, şi care este necontestat un altar dac; de care se întâmpină fârte des 

prin Carpaţi — numai de la Sinaia peste munte până la Pesceră se pot număra trei 
asemenea altare» (Trompeta Carpaţilor, nr. 939 din 1871, p. 2). Noi am vădut în două 
renduri stânca numită «Masa lui Traian», însă forma primitivă a vechiului altariă astădi 

hu se mai pote distinge.
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XIV. KION OYPANOY. COLUMNA CERIULUI DE PE MUNTELE ATLAS 

DIN ȚERA HYPERBOREILOR. 

1. Posifiunea geografică a muntelui Atlas după legendele eroice. 

Lângă simulacrul lui Zebs aiziexos de pe vârful cel mai înalt al muntelui 

Bucegiii (2508 m.), între judeţul Prahova și comitatul Brașovului, se ridică o 

columnă gigantică de stâncă, ce domineză întreg colțul de sud-ost al Car- 

paţilor, €r lângă acâstă columnă, alte dâue verfuri de stânci, eşite din sînul 

pământului în formă de monolite puternice, î-şi înalță în aer capetele lor. 

Întocma ca şi figura lui Zevs aipioxos, acestă columnă a avut în anticitatea 

preistorică o celebritate particulară religi6să la tâte triburile pelasge, ce 

emigrase de la Carpaţi către Elada, către Asia mică și Egipet. 

Ea a fost considerată în legendele meridionale ca columna cea miracul6să 

a pămentului, care susținea bolta cea înstelată a ceriului, si polul nordic 

al universului. 

Noi vom esamina mai ântâiti aici vechile tradiţiuni elene cu privire la 

posițiunea geografică a acestei columne, vom espune apoi legendele și rolul 

însemnat, ce Va avut acestă columnă în credinţele religi6se ante-homerice 1), 

După vechile tradițiuni geografice grecesci, acestă columnă legendară a 

ceriului se afla în părțile estreme, sâi de nord, ale lumii cunoscute, 

pe muntele cel înalt și vast din țera Hyperboreilor numit Atlas. 

Acest Atlas este una din figurile cele mari ale timpurilor saturnice. 

După cum spuneati vechile fântâni istorice, de cari s'a folosit Diodor Sicul, 

Atlas a fost frate cu Saturn și ambii fiii lui Uran și ai Gaeei. În particular 

titanul Atlas a fost un rege puternic și avut, care a domnit peste poporul 

Atlanţilor 2), ce făceaii parte din familia cea mare a Hyperboreilor. 

Despre acest Atlas se mai spunea, că el avuse turme de oi admirabil de 

elegante, de o colsre roșietică-auriă 3). Er poetul Ovidiu ne înfâțişeză pe acest 

rege-păstoriti din timpurile teogoniei cu următorele cuvinte : «Mii de turme 

1) Din punct de vedere geologic, cele trei columne de pe vârfal muntelui «Omul 

sunt formate dintrun conglomerat fin cuurțos, care trece într'o veritabilă 

gresiă. Elementele acestui conglomerat sunt legate printr'un ciment de calcar. După 

etatea sa, acest conglomerat aparține epocei cenomane. 

» Diodori Siculi lib. II. 57. 60. 

3) Ibid, lib. 1V, 27,   
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și ciredi de vite rătăcesc pe câmpiele sale. Ţera sa nu e strimtorată din nici 
o parte de hotarele vecinilor. Pe arborii săi frundele cresc strălucind în aur, 
ramurile arborilor sunt de aur şi tot de aur sunt și pâmele, ce le acoper»> 1). 

Acest Atlas, ca frate al lui Saturn, luase parte la r&sboiul Titanilor în 
contra lui Joe, din care causă, după învingerea des&vErşită a acestui noti 

  

  

    

  

165. — Columna Ceriului (xiwy obpuyo5) de pe vechiul 
Atlas din țera Hyperboreilor, astădi Verful Omului 
pe colțul sud-ostic al Carpaţilor. Vederea din partea de ONO. 

După o futografiă din a. 1899, 

monarch, el a fost condemnat la una din cele mai grele munci, pe cară le 
cun6sce istoria legendară a vechimii, să susțină ceriul cu capul și cu mânile 
sale neobosite 2). 

Gramaticul Apollodor din Atena, care trăise pe la a. î45 a. Chr, re- 
dactase o importantă scriere despre tradiţiunile și legendele timpurilor eroice, 
Și pe cari dânsul le estrăsese din poeţii cyclici, din vechii logografi și istorici. 

1) Ovidii Met, lib. 1V. v. 634 seqq. 
) Hesiodi Theog. v. 517.
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În acestă lucrare a sa, de mare valâre pentre istoria timpurilor ante-ho- 

merice, noi aflăm următârele date geografice cu privire la regiunea, peste 

care domnise o-dată titanul Atlas, 

Eurysteu, regele Mycenei, ne spune Apollodor, ceruse de la Hercule, 

ca să-i îndeplinescă și a un-spre-decea lucrare, anume să-i aducă merele 

de aur de la Hesperide. Aceste mere însă, scrie Apollodor, nu erai 

în Libya (si în ținuturile Africei) după cum spun unii, ci la muntele 

Atlas din țera Hyperboreilor 1). Joe, cu ocasiunea nunții sale, dăruise 

aceste mere Junonei, şi ele erai pădite aci de un bălaur nemuritori, cu 

una sută de capete, pe care-l născuse Echidna cu Typhon, și acest 

bălaur se folosia de multe și diferite feliuri de voci. Hercule călătorind 

peste Libya ajunse până la Marea esternă, âr de acolo trecu cu corabia 

pe continentul din față, se duse la muntele Caucas, unde ucise cu săgețile 

sale pe vulturul, ce-l născuse Echidna cu Typhon și care ciupia ficatul 

lui Prometheu. Ast-fel dânsul liberă pe Prometheii din catenele sale, 

care acum în loc de catene luă corâna de olivă. Când veni însă Hercule în 

țera Hyperboreilor la Atlas, Prometheii î-l sfătui, să nu mergă densul în 

personă după mere, ci să trimită pe Atlas 2), ca să i le aducă, er el (Hercule) 

sE susțină în locul lui Atlas cu umerii săi polul ceriului ?. Hercule ascultă 

luă polul ceriului pe umerii s&i în locul lui Atlas, 6r Atlas se duse la gră- 

dinele Hesperidelor, luă de acolo trei mere și se întârse la Hercule 4). Însă 

acum Atlas nu mai voia să iee pe umerii săi polul ceriului, dicând, că va 

merge singur la Eurystheu, ca să-i ducă merele, âr Hercule să rămână aci 

1) Apollodori Bibl. lib, II, 5. 11: Tobza (/pboea pitha) dt “îv, oby, Ge niveg sinov, îv 

Ady, Gh îni rod "Acavrog 2v “Tmepfoptore, — Despre grădina Hesperidelor 

vom vorbi mai târdiă în acest volum, 

2) Scriitorii grecesci perduse încă de timpuriii cunoscința esactă despre posițiunea 

geografică a muntelui Atlas. Din acestă causă unii î-l localisără în Mauritania 

din Africa, alții în Italia și în fine unii în Arcadia din Pelopones. Însă nu a esistat 

în nici o parte a lumii vechi vre un alt munte cu numele Atlas, de cât numai cel din 

țera Hyperboreilor. La populaţiunile indigene ale Africei de nord-vest, numele 

de Atlas a fost cu desăvârșire necunoscut. Acestă numire s'a dat catenei muntâse 

de acolo nuimai în scrierile literare grecesci. Cf. Pliniu (V. 1. 13) și Strabo (XVL.3.2). 

3) La Apollodor ([[.5. 11): zăv z6)oy. — Cicero, De nat. deor, II. 41: Extremusque 

„adeo duplici de cardine vertex Dicitur esse polus. 

1) Acestă scenă e representată pe o metopă de la templul lui Joe din Olympia. 

Atla s vine la Hercule, care ţine ceriul în locul săă, şi-i presintă merele luate de la 

Hesperide (Duruy, Hist. d. Gr. 1. 85) Atlas e înfățișat aici cu părul buclat, după obiceiul 

pastoral al Hyperboreilor (vedi Fig. 139), er pe cap el are un apex s€ă șapcă în același 

gen ca și regele Dac de pe moneta Fig. 146. 
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și să susțină și mai departe ceriul în locul săi. Hercule la început pro- 
mise, că va face așa după cum i dise Atlas, însă în urmă folosindu-se de 
o vicleniă, ce-l învățase Prometheii, el puse 6răși ceriul pe umerii lui Atlas 
Anume Hercule rugă după sfatul lui Prometheii, pe Atlas, ca să susțină ceriul 
numai pentru câte-va momente, până-și va pune o perină pe cap. Atlas, 
în urma acestei rugări, puse merele jos şi luă €răși ceriul asupra sa. Însă 
Hercule ridică merele de jos și plecă mai departe. 

Acâsta este tradițiunea cea mai vechiă și tot-o-dată cea mai acreditată 
despre patria gigantului Altas, un rege din țera Hyperboreilor celor evlavioși, 
Hyperboreii, locuitorii unei ţări fârte fertile și fericite, un popor pastoral 

și agricol, Gmeni plini de virtuți, religioși şi drepți, contemporani cu deii 
Olympului, şi cari se considerati născuți din rasa cea gloriGsă a titanilor 1), con- 
stituiaii o întinsă populaţiune pelasgă din nordul Istrului și al mării negre 2). 

Mai târdiii însă Atlas, acest puternic domnitoriă peste poporul Atlanţilor, 
a fost străformat în un munte imens, susţinend și mai departe cu 
crescetul s&ii polul nordic sei osia ceriului. 

Legenda este următâria : 

Perseu, eroul mitic din Argos, fiul lui Joe şi al nimfei Danae, este 
trimis de regele Polydecte din insula Seriphos, ca să-i aducă capul Gor- 
gonei Medusa, care avea putere magică să împetrescă pe muritori. 
Perseii sosesce la isvârele rîului Oceanos (cataractele Istrului), unde se 
aflati cele trei Gorgâne legendare 3), taiă capul Medusei, î-l pune în traistă 
și plâcă înapoi. În drumul săi, Perseu se abate pe la regele Atlas din țera 
Hyperboreilor, căruia i cere ospitalitate pentru o nâpte. Atlas însă adu- 
cându-şi aminte de un vechii oracul, că o-dată un fii al lui Joe iva răpi 
pomele sale de aur, i respunse brusc: să plece îndată mai departe, fiind-că 

alt-cum nu-l va scăpa de mânia sa nici vitejiele sale mincin6se, nici tatăl 
săi Joe. Atunci Perseu scâse din traistă capul cel urit al Medusei și de 
o-dată Atlas — pe cât era de mare — fu prefăcut în un munte, capul săi 
deveni crescetul unui pisc înalt 4), & corpul s&ă o catenă imensă 5). 

) Scholiastul lui Pindar la Olymp. III. 28: oc “YmepBoptove 105 Tirmwnod Evo 
Digtvade wristy eiva (Boeckhius, Pindari opera, Il. 96). 

?) A se vede mai sus pag. 85. După Pindar (Olymp. III. 14-17) Hyperboreii locuiaiă 
lângă isvârele (scă cataractele) Istrului. 

*) Apollodori Bibl. 11. 4. 2. 8. — Hesiodi Theog. v. 274, 281. — Preller, Gr. Myth. II. 
(1854) p. aa. 

1) Ovidii Metam. lib. IV, 627 seqgq. — Pindar (Pyth. X. 50) încă amintesce de călă& 

toria lui Perseu la Hyperborei. 
î) O legendă anal6gă esistă şi la poporul român: că figura de pe muntele «Omul» 
NIC. DENSUŞIANU, 

19
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Idea fundamentală în legendele lui Atlas este, că acest rege-păstorii al 

lumii vechi susținea cu capul şi cu mânele sale polul, sâă estremitatea 

nordică a osiei, în jurul căreia se învârtesce sfera cerescă. 

Tot în regiunile de nord ale Europei ne apare muntele Afas în Teogonia 

lui Hesiod 1), și în Eneida lui Virgil, amândouă aceste opere fiind scrise pe 

basa datelor geografice ale literaturei sacre. 

Mercuri, ne spune acest autor din urmă, trimis de Joe în Africa cu 

ordin către Enea, ca să plece fără întârdiere în Italia, el sbâră peste ţEri 

şi mări cu ajutoriul aripelor de la călțunii săi. «În acestă călătoriă a sa prin 

acer, Mercuriii vede căciula şi câstele cele prăpăsti6se ale lui Atlas cel 

dur, care susţine ceriul cu crescetul săi. Capul s&ii e încoronat de bradi, 

şi încins tot-de-una de nori negrii, bătut de vânturi și de ploi. 

Umerii săi sunt acoperiți cu troiane de ncuă, €r din fața bătrânului se 

precipiteză rîuri de apă, și barba sa cea înfiorătâriă e plină de ghi6ță» 2). 

Am vorbit până aici despre Atlas ca una din personalitățile cele mari 

ale timpurilor preistorice, ca despre un rege puternic, avut de turme și 

avut de aur, din țera Hyperboreilor; am vorbit în fine despre Atlas, ca un 

munte însemnat din aceeaşi regiune, și care representa după nume și după 

legende pe vechiul titan. 

represintă pe un păstorii, pe care D-deă pedepsindu-l pentru impietatea sa, - la 

prefăcut în o stâncă putern ică (Miller, Siebenbiirgische Sagen, p. 174). 

1) Hesiodi Theog. v. 518. 736. — Ovidii Met, IV. 130-131 .... ultima tellus 

Rege sub hoc, et -pontus erat.... 

2) Virgilii Aen. IV. v. 246 seqq.: 

. Jamque (Mercurius) volans apicem et latera ardua cernit 

Atlantis duri, coelum qui vertice fulcit; 

Atlantis, cinctum adsidue cui nubibus atris 

Piniferum caput et vento pulsatur et imbri; 

Nix humeros infusa tegit; tum flumina mento 

Praecipitant senis, et glacie riget horrida barba. 

În altă poemă a sa (Georg. III. 349 seqq.) Virgiliu mai amintesce lângă Istru de 

catena cea prelungită a muntelui Rhodope, (Carpaţi), care se întârce înapoi 

în jurul osiei centrale a ceriului. 

„. qua Scythiae gentes, Maeotiaque unda, 

Turbidus et torquens flaventis Hister arenas, 

Quaque redit medium Rhodope porrecta sub axem. 

]ilic clausa tenent stabulis armenta ....... 

Sf. Paulin în poema sa, dedicată episcopului Niceta din Dacia la a. 398 d.Chr, 

consideră de asemenea pe Daci, că locuiai sub polul nordic: Ibis Arctoos procul 

usque Dacos,   

  

  

    | 
| 

;
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În anticitatea grecescă însă, numirea de Atlas a mai avut încă un deo- 
sebit sens geografic. 

La Herodot Atlas este numele unui rîă însemnat, care curge din 
înălțimile Hemului vechii (Carpaţi) şi se varsă în Istrul de jos 1), identic cu 
Alutus fluvius al Romanilor 2), și cu rîul Olt de astădi (germ. Alt). 

Acelaș înțeles archaic, ca munte și ca rîii tot-o-dată, a avut în seculele 
trecute și-l are încă astădi numele Olt la poporul român. 

Importanta catenă a Carpaţilor meridionali, cari o-dată ati servit de asil 
şi de putere pentru triburile pastorale pelasge, — începând din țera Bârsei 
(Burzenland) și până la isvârele Motrului, — mai pGrtă şi astădi numele de 
munţii Oltului 3) și munţii Oltenilor%. 

1) Merodoti lib. 1V. 49: "Ex 38 05 Aipob ră uoznetuy rosie No: peţiat . esp 
Move îc mbnăv (nbv ”orpov), YArhas vai Abpas za Tips. — Gooss, Studien zur Geo- 
graphie d. Trajanischen Daciens, p. 10: In Atlas erkennen wir die griechische Form 
der Aluta.— La Dio Cassiu, Carpaţii sud-ostici sunt de asemenea numiţi H em 
(lib. LXVII. 6). 

:) Numele de Alutus (gr. “Arhas) ni se presentă ca un vechiă cuvânt pelasg, al cărui 
sens primitiv a fost fără îndoiclă «aur spălat» și locul, unde se spală aurul (lat. 
alluo, a spăla, vorbind în particular despre ape). De aici şi legenda, că în regatul lui Atlas 
și frundele de pe arbori eraă de aur. În timpurile lui Pliniu mai esista la spălătorii de 
aur din Dalmația, terminul de alutatium, cu înțelesul de aurul, ce se găsesce pe 
suprafața pământului: Cum ita inventum est (aurum) in summo cespite alutatium 
vocant, si et aurosa tellus subest (H. N. XXXIII. 21. 2.) — Spălarea aurului din nisi- 
purile Oltului a fost în us în Ţera-românescă până cu puţin înainte de a. 1848. — 
Tunusli, Ist. politică şi geografică a Ţărei românesci, Trad. Sion, p. 37: «Aurul se 
exploateză din nisipul riurilor Olt, Topolog, Argeșul şi Dâmboviţa, de către ţiganii 
domnesci numiți Rudari».— Sulzer, Geschichte d. transalp. Daciens 1. 152-153: Zur 
deit der Ssterreichischen Regierung im Krajowaer Banate lieferte die von Steinville er- 
richte Goldwaschergeselischaft aus dem Altflusse gefischtes Gold, welches viel 
hâher, reiner“und schâner als das siebenbiirgische war, 

3) În poesiele poporale din Bănat «Vârful Oltului» este muntele cel mai înalt 
despre Transilvania: 

Peste vârful Oltului 

Suflă vântul codrului . . . 

Hodoș, Poesii pop, din Bănat, p. 127. 

La Marienescu, Colinde, p. 133: Sus la munţii Oltului... 

În Transilvania m un ţii Făgărașului sunt numiţi şi munții Oltului. — 
În România mai întâmpinăm pe lângă riul Oltului încă următârele numiri: Olt, del 
spre NV. de Drăgășani. Olt, del spre apus de com. Fiscâlia (jud. Vâlcea). Olt, del 
pe teritoriul com. Gemăna (jud. Dolj). 

1) la Teodorescu, Poesii pop., p.557: 

Prin șesul Motrenilor 

Sub munţii Oltenilor...
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În fine istoria legendară a lui Atlas, ne mai presintă și un caracter archeologic. 

După vechile tradițiuni elene, vârful cel mai înalt al muntelui Atlas în- 

fățişa figura împetrită a acestui puternic representant al rasei titanice. 

«Pe cât a fost Atlas de mare», scrie Ovidiu, «el a fost prefăcut întrun 

munte. Barba și pletele sale deveniră acum păduri, umerii și mânele sale 

nisce culmi întinse ; ceea ce mai înainte a fost capul acum este crescetul 

muntelui celui mai înalt; 6sele sale se prefăcură în stânci; şi apoi crescând 

în tâte părțile el a căpătat o estensiune imensă» 1). 

Tot asemenea amintesce și Virgil de capul cel încoronat cu bradi și 

încins de nori al lui Atlas, de umerii s&i acoperiți cu troiane de nâuă, 

de fața cea mare a bătrânului, din care se precipiteză riuri de apă şi de 

barba sa înfiorătâriă și plină de ghicță. 

Ac6stă figură colosală împetrită, pe care ne-o descrii cu atâta realitate 

legendele lui Atlas, mai esistă și astădi lângă columna, ce se înalță pe 

vârful muntelui Omul. Este simulacrul cel grandios al lui Zehe aiyioxos, 

format din un pisc întreg de munte, 

La aceeași figură se raporta cuvintele poetului roman Statiu, când vorbesce 

de Jupiter nubilus de'pe osiele Hyperboreilor 2). 

Ne aflăm cu legendele lui Atlas în periodul al doilea a! preistoriei, când 

vechile tradițiuni despre locurile cele sfinte din nordul Istrului se perduse 

în ținuturile meridionale, când simulacrul cel miraculos al lui Saturn, ca Zei 

edpboza, atiioxos, de pe munţii Oltului, a fost considerat ca figura cea îm- 

petrită a titanului Atlas. Este același monument al timpurilor ante-homerice, 

însă cu nume și cu legende diferite 3). 

Ni se presintă acum ultima cestiune geografică din istoria legendelor 

gigantului Atlas anume: care este originea numelui de «Columna Ceriului», 

ce la avut piramida cea colosală de pe vâriul muntelui <Omul». 

1) Ovidii Metam. IV. v. 656 seqq, 

Quantus erat, mons factus Atlas: Jam barba comaeque 

In silvas abeunt; juga sunt humerique, manusque; 

| Quod caput ante fuit, summoestin monte cacumen; , 

Ossa lapis fiunt: tum partes auctus in omnes 

Crevit in immensum..... 

2) Statii Thebaid. lib. XII. v. 650: Qualis Hyperboreos ubi nubilus înstitit 

axes Jupiter. — Martial încă numesce triumful lui Domițian asupra Dacilor 

Hyperboreus triumphus. 

3) Acestă lipsă de cunoscinţe geografice cu privire la ţinuturile din nordul Istrului, 0 

constată Herodot (V. 9) prin următârele cuvinte: «Spre nord de Thracia, ce fel 

de Gmeni locuese nimene nu pâte spune cu siguranță. Atâta însă se pare, câ 

dincolo de Istru este un pământ deșert și infinit».
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La Aeschyl acest măiestos monument al lumii pelasge, pârtă numele de 
xiov odpavoă ze ual yYâvos 1), adecă «columna ceriului și a pământului». 

Er Homer în Odyssea sa face numai amintire despre <columnele cele 
lungi», xiovas pâxpas, de pe muntele Atlas, cari despărţesc ceriul de 
pământ» 2), însă fără de a ne spune numărul acestor columne. 

La Hesiod însă Atlas susține ceriul cu capul și cu mânele sale ne- 
obosite, și acest autor mai adauge tot-o-dată, că pe columna din mijloc a 
fost ferecat în lanţuri astutul Prometheu 3), A 

Esistaă așa dar, după vechile legende ale teogoniei, trei columne de 
pâtră sâi stâncă, pe muntele Atlas, dintre cari una, cea mai înaltă şi mai 
puternică, era considerată de columnă principală. 

Trei columne cu forme particulare, ce ati representat o- dată anumite 
simbole sfinte, se mai văd și astădi pe vârful cel mai înalt al muntelui 
Omul, dominând de asupra figurei lui Zede edpbona se airloyos €). 

Fără îndoită că la început numele de «Columna Ceriului» a fost numai 
o simplă espresiune a geografiei sacre. 

Ea desemna nu o columnă imaginară, miraculsă, care susținea bolta cea 
instelată a ceriului, ci o columnă reală, însă grandidsă, de pe muntele cel 
mai sfânt al vechimii, numit în literatura grecescă odpavâc, păţas 0dpavâs, 
astădi Caraiman (Cerus manus) o columnă, ce a fost consecrată divinității 
supreme a ceriului. 

După tradiţiuni și după datele positive archeologice, pe cari le avem, 
primele monumente religi6se, pe cari omenimea le ridicase în onsrea divi- 
nităților ceresci ab fost numai simple columne dă lemn ori de petră. 

Ast-fel columnele cele gigantice ale lui Hercule o-dată atât de faimâse 
in lumea vechiă, aii fost, după cum ne spune scholiastul lui Dionysiu Pe- 
riegetul, consecrate mai ântâiă lui Saturn, adecă deului, care representa pe 
marea divinitate a ceriului celui imens 5). 

) Aeschyli Prometheus v. 349. — Cf, Herodoti lib. IV. c. 184: Toirov (Atlantem) 
owa 205 obpavod )&jova: . . » ztyat. — Virgilii Aen. VI. 797: coeliter Atlas Axem 
humero torquet stellis ardentibus aptum. 

1) Odyss. I. v. 53-54, 

) Hesiodi Theog. v. 521-522: 

Ass Băhvarontăga: Upoum9iu zomădovl.ov 
despote ăpultoiat ptsov dă inv îhdosue. 

?) Din punct de vedere al formaţiunii orografice piscul numit Omul a fost şi mai 
este şi astădi considerat numai ca unul din vârfurile muntelui Caraiman. Cf. Frun- 
descu, Dict, top. p. VI. 

') Fragm, Hist, gr. (Ed, Didot) III, 640. 16.
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Er Pausania în Descrierea Greciei amintesce, că pe drumul de la Sparta 

către Arcadia se afla șepte columne (xioves Exră) ridicate după ritul cel 

vechii (xară rponov 7 âpxatov) şi despre cari se spunea, că representau 

simulacrele celor 7 planete 2). 

Încă în seculul al doilea înainte de era creștină, gramaticul Apollodor din 

Athena stabilise pe basa unor texte mai vechi, că măiestosul munte Atlas, care 

susținea polul nordic al ceriului, se afia, nu în Libya să în Africa de nord-vest, 

ci în țera Hyperboreilor, o populaţiune întinsă pelasgă din nordul Tracici 

sâii al Istrului de jos. 

Acelaşi adevăr î-l confirmă astădi numirile şi descrierile geografice, precum 

şi monumentele, de cari ne fac amintire legendele lui Atlas. 

După tâte aceste diferite indicațiuni geografice ale vechimii, muntele cel 

imens Atlas, muntele pastoral al Hyperboreilor, corespunde la catena 

meridională a Carpaţilor, cunoscută în istoria română sub numele de munții 

Oltului 2). În particular punctul culminant al vechiului Atlas (vertex, summo 

in monte cacumen) ni se presintă întru tote ca identic cu verful cel măiestos, 

numit Omul, din masivul Bucegiii ?), acel masiv pe care se află și simulacrul lui 

Zebe aiyioyos, unde sunt altarele cyclopice, și unde se inalță cele trei co- 

lumne de petră, despre ale căror legende vom vorbi în capitulele următore. 

1) Pausaniae lib. III. 20. 9. 

2) După cum în anticitate devenise legendare turmele cele nenumărate ale titanului 

Atlas cu lâna lor cea auriă, tot ast-fel aii fost renumită până în dilele nstre rasa 

oilor cu lână fină, scurtă și creţă din munţii Făgărașului şiai Bârsei. 

Despre oile din munţii Făgărașului scrie Fridvalszky (Mineralogia M. Pr. Transil- 

vaniae, 1767 p. 6): Lana his densa et crispa, et quo crispa magis, tanto carior, 

chariorque . .. — Tot cu privire la turmele şi ciredile cele mari, ce împoporai o-dată 

acestă grupă de munţi, scrie Babeş, «Din plaiul Peleşului» p, 58-63. «Din timpurile 

preistorice, pe piscurile munţilor şi în vârfurile cele mai înalte ale Carpaţilor, se 

aducea la păşune nenumărate turme de oi, herghelii de cai și ci- 

reqi de vite... . Eraă mocani, cari posedaă herghelii de sute și chiar de mii de 

cai, alții aveaă turme de câte 10-20.000 oi... Rasele de oi predominante la noi sunt 

țurcana scă bârsana şi țigaia... OQia ţigaiă se ţine de grupul oilor cu 

lână creță şi m&runtă; €r după colore țigaia este albă, negră, roșcată sati fumuriă și 

seină>. Colindele din Dobrogea încă fac amintire de oile mocănesci : midre cu lânița 

gălbidră; cu lâniţa poleită; cu lâniţa de mătasă (Colecţiunea nâstră), 

3) Piscurile Omului sunt și astădi de regulă acoperite de nori și de n 

guri, întocmai după cum se spunea despre vechiul Atlas; er sub adăpostul stâncelor 

sale ncua stă vecinic ascunsă (Turcu, Escursiuni, p. 20. — Marele Dicţionar 

geogr. IV. p. 585). În legendele vechi, A tla s a fost considerat de cel mai înalt munte 

al lumii cunoscute. Ast-fel la Ovidiu (Met. VI. 115) este numit: Maximus Atlas..: 

aetherium qui fert cervicibus axem, La Virgil (Aen. IV. 482); maximus Atlas Axe
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2. Prometheu încatenat pe Columna Ceriului din Dacia. 

Pe columna principală de pe muntele Atlas, același munte şi aceeași 

columnă, ce dominâză întreg colțul sud-ostic al Carpaţilor, a fost, după 
vechile legende ale teogoniei, încatenat Promethei, geniul cel mai su- 

perior al lumii pelasge. 

Legenda lui Prometheu ne înfățișeză una din cele mai sublime imagini 
ale civilisațiunii născânde a poporului pelasg. 

După ce Joe învinse pe bătrânul Saturn și luă densul în locul s&ă tâte 
onorile divine și politice, o gravă neînțelegere, după cum ne spun aceste 
legende, se produse între 6menii muritori și între noul autocrat, 

Representantul lumii nemulțămite era înțeleptul titan Promethei. | 
În una din tragediele cele mai frumose ale lui Aeschyl, Prometheu, 

părintele civilisațiunii şi amicul omenimii, inculpă pe Joe ast-fel: că dânsul 
îndată, ce s'a urcat pe tronul părinţesc, ca să domnâscă peste dei și Gmeni, 
a împărțit tâte bunătăţile numai deilor, €r de miserii muritorii nu a ţinut 
nici o socotâlă, mai mult Joe a voit să stingă întreg genul și să creeze un 
alt gen, şi la acest plan al lui Joe s'a opus numai singur el, Prometheu 1). 

Joe era puternic prin domnia sa de fapt peste dei şi peste Gmeni, însă 
Prometheu era puternic prin înțelepciunea sa, superior prin forța cugetărilor 
sale, r elementul pe care se întemeia dânsul, era omenimea. De aici o jelosiă 
enormă şi certă în consiliul deilor între Prometheu și Joe. 

Prima causă a discordiei între acești doi dei, a fost, după cum ne spune 

Hesiod, următâria : 

Pe când deii şi Gmenii ținuse o adunare comună la Mecone 2) spre a se 

înțelege despre onorile și detorinţele fie-cărei părți, Prometheu aduse un 

boii mare pentru sacrificii și propuse, ca s&-l împărțescă. Apoi densul 

humero torquet. Tot ast-fel se credea în seculul al XVIII-lea, că munţii Clăbucet, Petra 
Craiului și Bucegiă, constitue înălțimile principale ale Carpaţilor Daciei (Fridvalszky> 
Mineralogia M. Principatus Transilvaniae. 1767, p. 11). 

*) Aeschyli Prometheus vinctus, v. 228 seqq. 

) Mrjxiwn s. Mozcyn, localitate obscură. Ea a fost considerată de unii autori grecesci 

ca identică cu Sycion s. Sicyon din Pelopones (Strabo, VII. 6. 25). De 6re-ce 

însă evenimentele teogoniei și în particular scena cea tragică a lui Prometheu, se petrec 

n nordul Istrului, s6ă în Scythia, ast-fel tot în aceste părți este de a se căuta și vechia 

localitate Mecone. Notăm aici, că două sate din Transilvania, situate în apropiere de 

muntele «Omul», mai pârtă şi astădi numele de Moecii,
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tăiând victima făcu dâuă părți. În o parte el puse tâtă carnea cu intestinele 

cele bune și grăsimea, pe cari le acoperi cu burduful boului. Er în altă 

parte el puse numai 6sele, pe cari le acoperi cu multă șireteniă cu o gră- 

sime albă lucitoriă. Prin acesta Prometheu voia să înșele pe Joe, ca să alegă 

pentru dei partea cea mai slabă. Cu tâte, că Joe observase îndată înșelă- 

ciunea, însă fiind-că și așa nu avea planuri bune față cu 6menii de atunci, 

el alese cu intenţiune partea cea mai rea, ca ast-fel st aibă motiv de res- 

bunare asupra muritorilor. Din acest timp, dice Hesiod, se introduse usul, 

ca 6menii să ardă pe altarele deilor numai 6sele. Acum Joe adânc supărat, 

că deii ait fost scurtaţi în onorile lor, denegă &menilor usul focului 1). Însă 

Prometheii având porniri titanice, fură din focul cel nestins al lui Joe câte-va 

scântei, pe cari le aduse și le dărui muritorilor 2). Acum pasul cel mare pentru 

civilisațiunea genului uman era făcut. Omenii începură a se bucura de be- 

neficiele focului, ale acestui element divin. Cele întâmplate nu se mai puteai 

face nefăcute. 

Er Joe vădend acum din depărtare, cum flacările focului ard pe vetrele 

muritorilor se aprinse de mâniă, și fiind-că nu voia, ca prin acest dar, rivalul 

săi Prometheii să câștige înaintea muritorilor o considerațiune mai înaltă 

de cum o aveai însuși deii, se hotări s&-l pedepsescă pentru acestă faptă 

îndrăsneță a sa. 

Ast-fel dede ordin lui Vulcan să-l ferece pe stâncile cele înalte și solitare 

ale muntelui Atlas de la marginea pământului săă din țera Scythilor. 

<Atla s», scrie Hesiod, «susţine la marginile pământului cu capul și 

1) Ibid. Theog. 535 seqq. — Cf. Opera et Dies v, 47 seqg. 

2) O completare a acestei legende o aflăm la Hygin (Poeticon astronomicon. Il. 6). 

După cum ne spune dânsul, cei vechi având obiceiul să facă sacrificii deilor cu cere- 

monii frte mari, ardeai în flacările focului hostiele întregi, și fiind-că din causa chel- 

tuelilor prea mari cei săraci nu' puteai face sacrificii, Promethei, care se distingea 

prin o escelență miracul6să a geniului săă, obținu de la Joe favorea, ca să fie permis 

muritorilor s& ardă numai o parte din carnea victimelor, cr restul să-l întrebuințeze 

pentru usul lor personal. Joe învoindu-se, Prometheu imolă doi tauri, depuse intestinele 

pe altariii, apoi adunând la un loc resturile cărnii de la amândouă victimele, le acoperi 

cu pielea unui taur, cr la mijloc puse la un loc tâte 6sele, pe cari le acoperi cu cea- 

laltă piele de boii. Apoi propuse lui Joe să alegă una ori cea-l-altă parte, care să 

fie arsă. Joe, care de și era deii, nu prevedea tâte, credând, că fie-care parte repre- 

sentă resturile unui taur, alese 6sele în partea sa. În urmă însă qeul vEdend, că a fost 

înșelat, luă focul de la muritori (mortalibus eripuit ignem), ast-fel ca ei să 

nu aibă nici un folos de carnea victimelor neputând-o ferbe. Însă Prometheu tot-de-una 

invenţios cugetă, ca să restitue 6menilor focul, ce li s'a răpit din causa sa, și ast-fel se 

apropiă de locul, unde era depus focul lui Joe, luă câte-va scântei, le puse în lăuntrui 

plantei numite ferula şi le aduse muritorilor,
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cu mânile sale neobosite, ceriul cel vast, fiind constrins la acesta din o 
dură necesitate. Acestă sârte i-a destinat'o înțeleptul Joe, care a legat 
şi a ferecat pe columna din mijloc cu catene grâse, indisolubile, pe 
astutul Prometheu. Er asupra lui a trimis un vultur cu aripe mari, 
care i ciupia în continuu ficatul, ce nu se gata nici o-dată, fiind-că peste 
nGpte, ficatul s&ii crescea crăși la loc, în tâte părțile, pe unde-l ciupise în 
timpul dilei pasărea cu aripele cele late. Pe acestă pasăre a ucis'o Hercule, 
vitezul fii al Alcmenei, al deiţei cu piciorușele frumâse, și ast-fel eliberă 
pe Prometheu din suferințele sale» 1), | 

Din punct de vedere istoric legendele lui Prometheu ne presintă un 
deosebit interes pentru originile civilisațiunii europene în nordul 
Istrului de jos, și pentru progresele acestei civilisațiuni spre ţările meridionale. 

După Hesiod, Promethei a fost frate cu Atlas şi ambii fii ai tita- 
nului lapet, care dimpreună cu Saturn se aflat la marginile lumii 
cunoscute 2). | 

Er după cum ne spune istoricul Herodor, care a trăit inainte de Herodot, 
Prometheu a fost un rege din Scythia 3. Sub acâstă numire geo- 
grafică, — de Scythia, — la autorii vechi aj Grecilor, când e vorba de eveni- 
mentele mari istorice, religi6se ori politice, de regulă se înțelegeau ținuturile 
din partea de nord a Istrului și de la colțul de nord-vest al mării negre. 

Chiar şi la Herodot, Scythia vechiă se întindea pe lângă Istrul de jos, până 
în regiunile Oltului de astădi. 
După legende, Prometheu, figura cea mai genială a lumii preistorice, a 

dăruit Gmenilor nu numai beneficiul focului, dar și o mulțime de alte bu- 
nătăți, pe cari Aeschyl le enumeră ast-fel: 

«Omenii>, dice Prometheu, ceraii la început cu mintea de copii, și ei i-am 
făcut înţelepţi și cu putere de judecată. La început, lucrurile, pe cari ei le 
vedeaii, le vedeai în zădar, şi cele ce le audiati nu le audiai. Timp înde- 
lungat ei confundată tâte lucrurile unele cu altele, întocma precum se confundă 
fantomele unor visuri, Omenii aceştia, urmeză Prometheu, nu cunosceaă nici 
modul, cum s& construescă case de cărămidă, espuse la lumina sorelui; ei 

:) Hesiodi Theog. v. 517 seqq. 
?) Ibid. Theog. v. 509-510. — Cf. Homeri lias, VIII, v. 479. — După Hesiod 

(Theog, v. 507) mama lui Atlas şi a lui Prometheu a fost o fică a Oceanului (a ve- 
Chiului Istru) numită C] ymene. 

:) Herodori fragm, 23: “IIpoâwpoc Etves nepi râăv deo s0d Ilpopen din rude * etva "pă 
dry SmYây Busta emsi. (În Fragm. Hist. gr. Il. p. 34). — Pe trei baso-reliefură antice, 
due din palatul Mattei, și unul din villa Medicis, Prometheu apare îmbrăcat ca un 
tege barbar, și cu o mantiă largă pe dânsul.
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nu sciai nici să lucreze lemnul, ci locuiaii în suterane, ca furnicile 

cele agile, ascunși în sînul cel întunecos al pescerilor; ei nu aveai nici 

un semn sigur nici pentru începutul ernei, nici al primăverei, nici pentru 

vară, când se coc fructele, ci trăiaii, fără nici un fel de cunoscințe, până 

când eii i-am învățat să cunâscă răsăritul stelelor și apunerea lor, lucru ce 

e mai greii de ţinut în minte; ei am inventat sciințele cele mai folositâre, 

sistemul numerilor, eii am aflat modul de a combina literele, şi cum se pot 

țin€ în memoriă lucrurile, acâsta este mamă sciințelor. Ei cel de ântâii 

am prins vitele în jug, ca să fie întrebuințate la transporturi ... și tot ci, 

&r nu altul, am aflat corăbiile cu pânza spre a pute naviga pe mare .... 

Mai mult, când cine-va cădea morbos, el nu mai avea nici un I€c, și nici 

un mijloc de traiă, şi 6menii muriai din lipsa remedielor, până când eii cel de 

ântâiă i-am înv&țat modul de a compune medicamentele folositâre sănătăţii, 

prin cari să se apere în contra tuturor morburilor; eii i-am învățat diferite 

moduri de profeţiă .... În fine cine ar pute dice re, că a aflat mai înainte 

de mine lucrurile folositâre 6menilor, ce sunt ascunse sub pământ, arama, 

ferul, argintul și aurul, şi resumând tâte aceste în puţine cuvinte: să scii, 

că tote artele, 6menii muritori le-aii învăţat de la Promethei»!). 

In legendele antice Prometheu ne mai apare tot-o-dată și ca creatoriul 

unui noii gen uman. Prometheu, ne spune Apollodor, formă din apă și 

din pământ pe 6meni şi le dărui focul, ce-l furase de la Joe, şi pe care-l 

aduse ascuns în planta numită ferula 2). 

O versiune mai completă a acestei legende o aflăm la poetul Claudian: 

După cum spun legendele, dice dânsul, doi frați gemeni, fii lui lapeti 

formară din una şi aceeași materiă pe cei de ântâiii strămoși ai genulu, 

nostru uman, dar cu succese diferite. La 6menii, pe cari i crease Pro- 

metheii cu multă grijă, dânsul le puse în lut mai mult spirit divin, și 

aceştia, fiind formaţi de un meșter mai bun, cunosceaă cu mult mai înainte 

lucrurile, ce aveaii să se întâmple, și ast-fel ei întempinaii pregătiți eveni- 

mentele, ce puteaă să le aducă vre un răi. Al doilea autor însă al genului 

uman, pe care poeții grecesci î-l numesc cu tot dreptul Epimethei 

(s. cu mintea din urmă) fiind un meșter mai r&i, alesese un lut de o ca- 

litate mai inferidră, şi nu inspiră 6menilor formați de dânsul nici o esență 

3) Aeschyli Prometheus vinctus, v. 443 seqq. 

2) Apollodori Bibl. Î. 7. 1. — Cf. Ovidii Met. 1. 81. — Stephan Byzantinul 

(v. ”lzây:ov) scrie: că în timpul lui Deucalion, când a fost diluviul, perind toți Gmenii, 

şi pământul devenind €răși uscat, Joe a dat ordin lui Prom etheu și Min ervei, 

ca să formeze idoli din lut, și apoi chiemând tâte vEnturile le-a dat suflet și i-a făcut vii, 
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divină. Aceștia întocma ca și dobitâcele nu sciu să evite periculele, ei nu 
prevEd lucrurile, ce ai să se întâmple, &r după ce sufer vre-o nefericire, 
atunci încep a se tângui și deplâng lucrurile, cari s'ată întemplat» 1). 

Care este adevăratul sens istoric al acestei legende despre creațiunea 
omului din apă și din pământ, este astădi imposibil de a mai afla. 

Originea acestei credințe se reduce la timpuri fârte vechi. 
Este aceeași legendă, care a emigrat de la nord spre sud, care a trecut 

de la Carpaţi în Elada și din Elada în Egipet, şi care mai târdiii a fost 
introduse de profetul Moise în cărţile cele sfinte ale Ebreilor. 

Timpurile lui Prometheu sunt cu mult mai vechi de cât eliberarea poporului 
judaic din sclavia Egiptenilor ; în particular legenda nordică despre crea- 
țiunea omului din apă şi pământ este mult mai archaică de cât redacţiunea 
definitivă a cărţilor lui Moise. 

În fine, mai avem încă un monument de o estremă importanță archeo- 
logică, care ne atestă, că încatenarea lui Prometheu pe columna principală 
a muntelui Atlas se referă la stilpul cel gigantic, ce domineză întreg colțul 
de sud-ost al Carpaţilor. 

Lângă acestă maiestâsă columnă de pe verful muntelui Omul î-și ridică 
în aer capetele lor, după cum am amintit mai sus, alte dâue bucăţi de 
stânci, în formă de dâue monolite archaice, și cari aii avut o-dată anumite 

destinațiuni religi6se. 

Una din aceste petre misteridse ne înfățișeză o sculptură megalitică, ce 

representă capul, gâtul, pieptul şi o parte din aripele unui vultur gigantic 

întors cu fața spre columna principală. 

Acestă monumentală figură este vulturul acel mitologic, căruia legendele 
anticității i atribuise rolul de torturătorii al lui Prometheii. 

Acestui vultur divin, pe care puternicul Joe î-l trimise asupra lui Prometheu, 

i se consecrase încă din cea mai obscură anticitate o constelațiune în emisferul 

nordic, numită la autorii grecesci trec, âr în literatura romană aquila?), 
aquila Promethei, tortor Promethei?). 

Posiţiunea acestei constelaţiuni este lângă altă grupă de stele, ce portă 
numele lui Prometheu sâi Ingeniculus 4). 

') Claudianus in Eutropium. II. v. 470 seqq. 

1) Cicero, De nat. deor. II. 44. —- Columella, R. R. II. 43. 

5) Dupuis, Origine de tous les cultes. Tome VI, 467-8 şi Atlas, pl. 9. 13, 

1) Lângă constelațiunea vulturului se află şi grupa de stele numită Serpentariii. După 
unii autori ai vechimii Serpentariul representa pe Carnu butas, re gele Ge ţilor,
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Figura unui vultur enorm de pâtră, lângă columna, pe care suferise după 

tradițiuni înțeleptul Prometheu, era cunoscută și autorilor vechi. 

Ast-fel gramaticul Hyginus în Poema sa astronomică, ne comunică o 

parte din istoria legendară a acestei făimâse aquile: 

«]oe, dice densul, trimise asupra lui Prometheu aquila, ca să-i devoreze 

ficatul, ce se renăscea în fie-care nâpte. Acâstă aquilă era născută după cum 

spun unii, din Typhon și din Echidna, după alții din Păment (Terra) și Tartar. 

Însă cei mai mulți autori susțin, că acestă aquilă a fost făcută de Vulcan, 

er Polyzeus demonstreză, că a făcut'o Vulcan, şi că Joe i-a dat suflet» :). 

Avem așa dar înaintea nostră un specimen de sculptură din cele mai 

obscure timpuri ale civilisațiunii ante-elene, o emblemă religi6să, care a fost 

considerată după tradițiuni, ca opera celui mai genial maiestru al lumii 

vechi, a lui Vulcan. 

Cu tâte că acestă figură archaică de pe verful cel înalt al Carpaţilor a 

fost espusă mii şi mii de ani la cele mai aspre intemperii, ea însă ne desceptă 

și astădi admiraţiunea prin formele sale deosebit de elegante. 

Acestă aquilă sfântă a timpurilor preistorice nu este singurul tip de 

sculptură, ce ne-a rămas până și astădi de la acest divin artist, 

Simulacrul cel colosal al lui Zebs edpvona, din apropiere de acâstă co- 

lumnă, care se caracterisâză întru tâte ca o operă de eternă admiraţiune, și 

care o-dată a dominat sentimentele religidse ale lumii întregi, ne atestă 

întru tâte concepțiunea grandi6să și stilul aceluiași maiestru incomparabil ?). 

care ucise pe Triptolem. Hygini Poeticon astronomicon (Ed. Basileae, 1549) lib. Il. 

p. 68: Ophiuchus, qui apud nostros scriptores Anguitenens dictus est... 

tenens manibus anguem, medium corpus eius implicentem. Hunc complures Carnu- 

butam dixerunt nomine, Getarum regem, qui suntin Mysia regione, fuisse, 

qui eodem tempore regno est potitus, quo primum semina frugum morta- 

libus tradita esse existimantur.— Săgeta, cu care Hercule a ucis vulturul, 

ce devora ficatul lui Prometheu, a fost de asemenea pusă între constelațiuni sub 

numele de îiorâs, zâtov, sagitta. Er după altă tradiţiune (Hyginus, Poet. astr. lib. Il. 

v. sagitta) acesta a fost săgeta, cu care Apollo ucisese pe Cyclopii, cari fabricase 

fulgerele lui Joe. Apollo îngropase acestă săgetă pe muntele Hyperboreilor 

(în Hyperboreo monte), însă vânturile o duseră crăși la Apollo dimpreună cu cele de 

ântâii fructe, ce se produsese atunci. Din acestă causă săgeta a fost pusă între stele. 

:) Hygini Poeticon astronomicon lib. II. cap. Sagitta: Hanc autem aquilam 

nonnulli ex Typhone et Echidna natam, alii ex Terra et Tartaro, complures a 

Vulcano factam: Polyzeus autem Vulcani factam manibus demonstrat, 

animamque ei ab Jove traditam dicunt. 

2) A se vede mai sus pag. 227. 

*) Vulcan ne apare în tradițiunile vechi nu numai ca un faur ceresc, care fabrică 

cele mai admirabile obiecte de metal, cum ai fost sceptrul lui Joe, armele lui Achile, scutul
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Când poetul Pindar în una din odele sale ne spune, că Vulcan a spart cu 
securea sa de aramă capul lui Joe, din care a eșit deița inteligenței Minerva, 
densul ne comunică prin aceste versuri ale sale numai o parte din tradițiunea 
poporală, că Vulcan a fost marele maestru, că a format imaginea sâi capul 
cel sfânt al lui Zetc, pe care erati simbolisate urmele acestei creațiuni. 
Ambele aceste dâue figuri, sunt monumente de artă naţională a Pelas- 

gilor nordică, 

Phidias aparține timpurilor istorice. Vulcan celor preistorice. Phidias Eladei. 

  

166. — Aquila lui Prometheu. Sculptură megalitică 
lângă Columna cea mare de pe Verful Omului, 
După legendele vechi opera lui Vulcan. Vederea din 
partea de SSV. În drepta un segment din Columna ptin- 
cipală. Înălțimea de asupra feţei pămentului cam de 6,50 m. 

După o fotografiă din a. 1900 +), 

Vulcan regiunii de lângă Oceanos potamos, sei de lângă Îstru. Phidias este 
un imitator celebru, Vulcan însă un creatorii divin în arta sa. 

De sigur, că destinaţiunea primitivă a acestei aguile megalitice, <născute 
din Pământ> după cum spuneaii cei vechi, a fost cu totul alta. 

Acestă figură representată în mod hieratic lângă columna, ce a fost con- 
secrată Ceriului, esprimă la început numai o simplă ideă religi6să, ea a fost. 
numai un simbol sfânt al maiestăţii și al forţii divine. 

lui Hercule ş. a, dar el este tot-o-dată și un măestru divin universal, un lucrătoriă în 
aigilă, un sculptor (Hesiodi Op. 60. 70) şi un architect, EI construesce pe vechiul Olymp 
casele deilor şi porticele cele frumâse de petră poleită (Iliad. 1. v. 607; XX. 11.— După Iliada 
lui Homer (XVIII. v. 402) Vulcan a lucrat 9 ani lângă riul Oceanos (Istru). Er după 
Pausania (IL. 31. 3) un fiă al lui Vulcan, care aflase fluera, avea numele de Ardalus, 

') Vederea acestei figuri simbolice din cea-l-altă parte o reproducem mai la vale sub $.6.
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Pe muntele Lycaeu din Arcadia, de unde se vedea întreg Peloponesul, 

se afla, după cum ne spune Pausania, un grandios altariii de pământ în forma 

unui tumul, dedicat lui Zeys Aduoros, Er în partea de răsărit a acestui altariii 

se înălțaii due columne (xioyes), pe cari se aflaii dâue aquile, însă forte 

vechi. 

Dintre tâte speciele de vulturi, ce domineză astădi pe piscurile cele mai 

înalte ale Carpaţilor, specia cea mai frumâsă și tot-o-dată mai remarcabilă 

prin caracterul săă violent este vulturul dis aurii, numit altmintrelea 

și cehl&u (caelius), adecă vulturul ceriului 1). 

Este același vultur, care în religiunea vechiă era consecrat divinității su- 

preme a lul.Zebs, este aquila Olympului celui vechiti (Olympus aetherius) 

numită în literatura poetică a anticității pusaieroc (dsroc), aquila fulva, 

fulvus Jovis ales 2), Jovis ales de plaga actheria 2), €r la Cicero: Nuntia fulva 

Jovis, miranda visa figura *). 

Despre acest vultur, numit cehl&u, mai esistă şi astădi la poporul român 

o credință fârte înrudită cu legenda lui Prometheu, că acestă pasăre vio- 

lentă vine n6ptea la păstorii vitelor de prin munți și de pe câmpii, le înfige 

clonțul săi de fer în piele şi prin acesta le causâză mari dureri ). 

După teogonia lui Hesiod, Prometheu sufere încatenat pe columna cea 

faimâsă a muntelui Atlas. 

La Apollodor, muntele Atlas este în țera Hyperboreilor. 

Er Pindar ne spune, că Hyperboreii eraii poporul, ce locuia lângă is- 

vârele (cataractele) Istrului $). 

În fine în Dacia sunt stâncile lui Prometheu, și muntele cel 

fabulos (al Atlasului) ne spune și mai clar poetul latin Martial. 

În una din cele mai frumâse epigrame ale sale, dedicată unui ostaş roman, 

ce pleca în Dacia, dânsul se esprimă ast-fel: 

«<Marceline, ostaşiule, tu pleci acum, ca să iei pe umerii tăi ceriul de 

nord al Hyperboreilor şi astrele polului Getic, cari de abia se 

1) În formă femenină cilihdie şi cilidie (Marianu, Ornitologia, I. p. 176). 

Acest vultur este numit, în Transilvania sorliţă. O deosebită semnificațiune are și 

acestă numire. Eratosthene (Catasterismi, c. 30) spune, că acest vultur este singurul 

dintre pastri, care sbâră către s6re, fără să-l împedece radele. — Vulturii din Bu- 

ce gi sunt renumiţi pentru mărimea și audacia lor (Ba be ș, Din plaiul Peleșului, p. 72) 

: 2) Virgilii Aen. XII. v. 247, 

3) Ibid, Aen. I. v. 394. 

î) Ciceronis De Leg. |. 1. 2. 

5 Marianu, Ornitologia, |. p. 193. 

€ Pindari Olymp. III. v: 14. 17,
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mișcă. Etă și stâncele lui Prometheu. Etă și muntele acela 
faimos în legende. În curând tu le vei vede tâte aceste din apropiere 
cu ochii tăi proprii. Când tu vei contempla aceste stânci, în care r&sună 
durerile imense ale bătrânului, vei dice: Da, el a fost încă mai dur de 
cât aceste petre dure, şi la aceste cuvinte tu vei pute încă să mai adaugi: 
că acela, care a fost în stare să sufere ast-fel de chinuri a putut întru adevăr 
să formeze și genul uman» !). 

3. Prometheu pironit pe muntele Caucas din Dacia. 

Încatenarea și chinuirea lui Prometheu a format în anticitate obiectul unui 
nume&r însemnat de poeme, descrieri și esplicări. 

Împrejurarea, că acestă memorabilă scenă din istoria civilisațiunii ante- 
elene s'a petrecut pe teritoriul Daciei, ne impune aici tot-o-dată sarcina, 
ca să analisăm din punct de vedere geografic și a d6ua legendă despre 
suferințele lui Promethceu. | 

La diferiți autori grecesci, însă posteriori epocei lui Hesiod, Prometheu 

a fost țintuit cu cuie pe muntele Caucas din Scythia. 

Ast-fel gramaticul Apollodor scrie: | 
«Prometheu formând 6meni din apă și din pământ, a furat foc, pe sub 

ascuns, de la Joe și la adus în planta numită ferula. Dar Joe simțind acâsta 
a dat ordin lui Vulcan, ca să-i bată corpul cu cuie pe muntele Caucas. 
Acest munte este în Scythia, unde Prometheu a rămas pironit timp de 
mai mulți ani> 2). 

Avem așa dar aici o nouă cestiune din geografia anticității, și anume: 
Care este Caucasul, de care ne vorbesce legenda a dua a lui Prometheu? 

Acest Caucas. al Scythiei, pe care a fost încatenat, ori a fost pironit 

') Martialis Epigr. lib. IX. 46: 

Miles hyperboreos modo, Marcelline, Triones 

Et Getici tuleris sidera pigra poli; 

Ecce Prometheae rupes, et fabula montis, 

Quam prope sunt oculis nunc adeunda tuis, 

Videris immensis quum conclamata querellis 

Saxa senis, dices: Durior ille fuit. 

Et licet hoc addas: Potuit qui talia ferre, 

Humanum merito finxerat ille genus 

) Apollodori Bibl. lib. 1. 7. 1.



304 MONUMENTELE PREISTORICE ALE DACIEI. 

Prometheu, representantul civilisațiunii preistorice, a rămas un misterii 

geografic chiar şi pentru cei mai distinși autori ai vechimii. 

Caucasul din legendele lui Prometheu, nu era de loc identic cu Caucasul 

albano-iberic, s6ă cu catena, ce se întinde între marea negră și marea caspică. 

Unul din cei mai distinși învățați ai seculului al XII-lea, episcopul Eu- 

stathiu din Thessalonica, în Comentariele, ce le scrisese asupra Perie- 

gesei lui Dionysiu ne spune următârele: 

«Însă Caucasul acela, pe care după legende a fost crucificat Prometheu, 

nu figureză pe tabulele geografice, așa afirmă autorii cei vechi» 1). 

Avem așa dar aici o constatare forte preți6să, făcută pe basa vechilor 

legende și fântâni geografice, că Caucasul lui Prometheu, nu era Caucasul 

din Asia, s6ui din partea de răsărit a mării negre. 

În acestă privință epoca dominațiunii romane în părțile de răsărit ale 

Europei ne aduce o deplină lumină. | 

Îndată ce suveranitatea lumii trecu în mânele Romanilor, cunoscinţele 

geografice începură a face un progres imens. Fie-are espedițiune romană 

era tot-o-dată și o recunscere geografică. | 

Cu deosebire, îndată ce legiunile romane ajunseră la Istru, regiunea de 

sud-ost a Carpaţilor ne apare în diferite monumente istorice și geografice 

sub numele de <Caucas». 

Cel de ântâiii general roman, care ajunse la Dunăre, a fost Marc Liviu 

Drus în anii 642 şi 643 R.2) 

În scurt timp după aceea, fostul consul Piso, urmând aceeași politică 

firmă, de a pedepsi, de a sdruncina pe barbari şi de a face recunbsceri 

militare în ţinuturile lor, străbătu, după cum ne spune istoricul Florus, 

munţii Rhodopului și munții Caucasului 3). 

În resumatul istoric al lui Florus, sub numele de Rhodope este a se 

înțelege întreg sistemul cel complicat de munți ai Traciei vechi, dimpreună 

cu Hemul seci Balcanul de astădi, după cum cu 70—80 ani mai târdiă poetul 

Virgil numia Rhodope nu numai munții Traciei dar și munții Scythiei din 

nordul Istrului 4). 

Er sub numele de Caucas la Florus figureză, fără îndoi€lă, un munte 

de pe teritoriul Scythiei vechi, sei catena meridională a Carpaţilor Daciei. 

3) Eustathii Commentarii in Dionysium, v. 663: 'Tăy 88 motoăroy Rabxacov, zepi dv ui d 

Tod IlpopmYiws nhonrerat ăvacrohonispăc, ot nahutol pi) înpweiadui qua m rii megerțij sut 

Tivaxt. 

2) Florus lib. III. c. 5. — Mommsen, Râm. Gesch. II. 173. 

„5) Florus lib, III. 5: Piso Rhodopen Caucasumque penetravit. 

4) Virgilii Georg. III. v. 351.
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- Acesta o confirmă o remarcabilă inscripțiune romană din timpul împă- 
ratului Traian, unde grupa Carpaţilor de lângă Olt pârtă numele de 
Caucas. 

Matronis | Aufanib(us) | C(aius) | Jul(ius) Mansueltus M(iles) I(egionis) 1. 
M(inerviae) | p(iae) f(idelis) v(otum) s(olvit) I(ibens) m(erito) fu(it) | ad 
Alutum | flumen secus | mont(em) Caucasi 1). 

este textul acestei inscripțiuni de mare valâre pentru geografia Daciei 
în timpurile ante-romane. 

Sub numele de Caucas ne mai apar Carpaţii Daciei și în diferite alte 
descrieri istorice și geografice. 

În seculul al V-lea d. Chr., geograful roman Juliu -Honoriu compusese, 
pe basa unor fântâne mai vechi, un mic tractat de cosmografiă, și în care 
densul face amintire de doue catene de munţi cu numele de Caucas, una pe 
teritoriul Europei în apropiere de muntele Hem, și care corespunde la 
Carpaţii de sud-ost ai Daciei, și alta pe teritoriul Asiei în partea de răsărit 
a marii negre ?). 

„O altă preţi6să constatare geografică o aflăm la Jornande, istoricul 
Geţilor, care probabil a fost născut în Mesia. 

Caucasul, scrie dânsul, începe de la Marea Indică, el trece apoi în 
Syria, unde formând un unghii rotund se întârce spre nord, se prelungesce 
peste ținuturile Scythiei, se scobâră până în Pont, apoi adunându-și înăl- 
țimile sale atinge și cursurile Istrului, acolo unde rîul se desparte și 
curge în doue direcțiuni 3). 

În fine sub numele de Caucas ne apar Carpaţii și în cea mai vechiă 
cronică rusâscă, atribuită călugărului Nestor, născut pe la a. 1056 d. Chr. 

%) În muscul de la Kăln. Henzen, nr. 5939. — Frochner, La Colonne Trajane, 1. 
p. 28, nr. 16. 

') lalii Honorii Cosmographia (Excerpta) 28: Montes quos habet oceanus sep- 
tentrionalis. Hyperborei Ripaei mons | Hypanis mons | Caucasus ex 
alia parte mons | Haemus mons | Taurus mons | item Caucasus mons | Amanus 
mons (Riese, Geogr. lat. min. p. 41). — Honoriu amintesce aici lângă Caucasul din 
Europa și muntele Hypanis. Notăm, că un munte de' lângă Olt spre sud-ost de co- 
muna Sâmboteni, pârtă astădi numele de <V &rful Upănaş». (Charta României meridio- 
nale, 1864, Scara 1; 57.600, f. 35.— General-Karte von Central-Europa, 1 : 300.000, £. N. 10). 

) dornandis De reb. Get. c. VIL: Caucasus ab Indico mari surgens.... Mox in 
Syriam curvato angulo reflexus . .. in Boream revertens, Scythias terras.. . . pervagatur: 
atque ibidem opinatissima fiumina in Caspium mare profundens ... ad Pontum usque 
descendiț: consertisque collibus, Histri quoque flucenta contingit, quo amnis 
Scissus dehiscens. 

NIC, DENSUŞIANV, 
20
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«În partea de nord a Pontului», scrie dânsul, «se află Dunărea, Nistru 

şi munţii Caucas s6i munții unguresci> 4). 

Caucasul lui Prometheu, scii Caucasul cel legendar al Scythiei, este ast-fel 

din punct de vedere al geografiei preistorice, unul și același cu catena meri- 

dională a Carpaţilor numită la Apollodor Atlas din țera Hyperboreilor, er în 

inscripțiunea de la K5ln Caucasus ad Alutum flumen 2, 

4. Prometheu încatenat pe stâncile muntelui Pharan 

(Parâng) din Dacia. 

După Eschyl, renumitul poet tragic al Greciei, născut în secului al VI-lea 

a. Chr., Prometheu, geniul cel mai puternic al timpurilor pelasge, a fost 

încatenat în Scythia, în țâra ferului?), pe teritoriul cel depărtat al lumii 

vechi 4), într'o regiune muntâsă nestrăbătută, pe nisce stânci, cari în poema 

sa pârtă numele de qâpar'r%, qăporros şi căpariit ?), forme flexionare de la 

nominativul qăpoyă, munte s6ă stâncă cu derimături și prăpăstii adânci. 

Din întrebuințarea constantă, ce o face Eschyl în tragedia sa de ter- 

minul Pharang-, spre a desemna stâncile și muntele, pe cari a fost cruci- 

ficat Prometheu, resultă, că avem în casul de față nu un cuvânt generic, 

ci o numire particulară topică. | 

În apropiere de acest munte, numit Pharang-, pe care după legenda 

lui Eschyl se esecutase supliciul lui Prometheu, curgea după cum ne spune 

același autor, rîul cel mare și divin al lumii vechi numit Oceanos po- 

tamos sâă Istrul din timpurile istorice €). 

În ce privecce însă în particular situațiunea geografică a acestui Pharaug;, 

o deosebită importanță ne presintă itinerariul, ce-l prescrie Prometheu 

nimfei lo. 

1) Sehlăzer, Hecrop» Russische Annalen. ÎI. (Gâttingen, 1802) c. II, pag. 22: Do 

Pont'skago moria na polunoscznyia strany, Dunaj, Dniestr, i Kaukasijskyja gorj 

rekse Ugor'skyja. 

2) Hasdeu, Istoria critică, p. 285. «Este dar un fapt înregistrat în șepte fântâne irecu- 

sabile, pe lângă cari Ovidiu e a opta și Strabone o să fie a noua, cum-că Carpaţii, 

începând din timpii cei mai depărtați și până în evul medii se chiămaă Caucas». 

3) Aeschyli Prometheus vinctus, v. 2: Ex59nv î€ oipov. — Cf. ibid..v. 301. 

2) Cf. Herodot lib. V. 9. 

5) Aeschyli Prometheus, v. 15. 142. 618. 1015. 

&) Ibid. v, 284-285.
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Tensia preotâsă Io, fica regelui Inach din Argos, persecutată de Juna, 
fiind-că era iubită de Joe, vine pe Pharang- la Prometheu cel restignit, 
care tot-o-dată era și primul profet al timpurilor sale, ca să-i descopere, 
câte suferințe și câte r&tăciri va mai av6 dânsa să îndure din causa perse- 
cutării puternicei deiţe-regine. 

Prometheu indică fecidrei. persecutate următoriul itinerarii : 
<Mai ântâiii», dice dânsul către Io, <apucând de aici drumul spre răsărit 

vei trece peste câmpii nearate și vei ajunge la Scythii păstori 
(nomad), Smeni superbi, armați cu săgeți, ce bat departe, și cari î-și pe- 
trec vi&ţa lor în care bine ferecate acoperite” cu cobere. Eii însă te consiliez 
să nu te apropii de ei, ci să te abaţi către stâncile cele bătute de valuri 
ale mării și să-ţi continui drumul pe uscat. În partea stângă locuiesc Ch a- 
Iybii, faurii de fer, de cari să te păzesci, sunt 6meni violenți și nu 

primesc bucuros pe străini; de aci vei ajunge apoila riul cel violent 
(SBetoriyv zoraudv) numit ast-fel cu drept cuvânt, pe care însă să nu-l treci, 
fiind-că e periculos, până nu vei ajunge la Cauc as, muntele cel mai înalt, 
unde se adună torenţii, ce se scurg de pe verfurile acestui munte, şi de 
unde apoi rîul duce violența lor în jos. De aci apoi trecând peste verfurile 
muntelui, ce se apropiă de stele, "Aorpoyeirovas uopwpăc, să apuci drumul 
spre mâdiă-și şi vei ajunge la mulțimea Amazânelor, ce urăsc pe băr- 
baţi... . Ele îți vor arăta calea cu tâtă buna-voință, apoi vei ajunge la 
istmul Cimmeric, de lângă gurile cele strimte ale lacului Meotic. 
După ce vei părăsi acest istm, luându-ți curagiii în suflet, va trebui să treci 
peste gurile lacului Meotic, și-ți va remâne o faimă neperitâriă în lume 
pentru trecerea acâsta. În urma acestul eveniment strimtorile lacului Meotic 
se vor numi Bospor, apoi lăsând în urma ta pământul Europei vei 
trece în continentul Asiei» 1). 

Resultă din acâstă nduă legendă, ce ne-o comunică Eschyl, că stâncile, 
pe cari a fost ferecat marele eroii al civilisațiunii ante-homerice, se aflai 

în partea de apus a mării negre, pe teritoriul Scythiei muntâse, lângă ve- 
chiul Oceanos potamos. 

De asemenea resultă din acestă legendă a lui Eschyl, că tragica scenă 
a lui Prometheu se petrecuse pe una şi aceeași catenă de munți, care la 
Hesiod e numită Atlas și la Apollodor Caucas. 

O singură deosebire esistă numai, că la Eschyl Golgotha preistorică este 
O altă grupă de munți, Parângul, masivul cel grandios din partea de apus 
a Oltului, celebru prin sălbăticia stâncilor sale și prin văile sale cele solitare. 

') Aeschyli Prometheus, v. 707 seqg.



308 MONUMENTELE PREISTORICE ALE DACIEI. 

În legendele lui Eschyl Scythii păstori, &meni superbi și bine ar- 

mați, sunt faimoșii păstori Hyperborei, cari cutrierase o-dată lumea 

întregă și cari dominait munții și câmpiile cele nearate din părțile de nord 

ale Istrului. | 

În apropiere de muntele Pharang- sunt renumiţii Chalybi 1), fauri de 

fer, din timpurile preistorice. După formă și după înţeles, acest cuvânt este 

de origine pelasgă, sinonim cu germanul Hiittenarbeiter, lucrători în 

usinele de metale. Semnificaţiunea originală însă a cuvântului X4)vfec a fost 

fără îndoiclă una și aceeași cu românescul Colibași, locuitori în colibe ?). 

Până astădi o localitate de sub pslele muntelui Parâng mai pârtă numele 

de Baia-de-fer, însă fără să cunâscem ţimpul când începuse, când înflo- 

rise şi încetase industria siderugică de aci. Tot ce mai cunâscem astădi, 

sunt, după cum spun descrierile nâstre geografice, urmele aprâpe dispărute 

ale unci fabrici vechi 2). 

Munţii Parângului au fost o-dată renumiți pentru avuţiele lor metalice. 

Regiunea Carpaţilor a fost în timpurile preistorice, țera cea clasică a 

minelor, și este un fapt forte remarcabil din punct de vedere istoric, că la 

Eschyl, partea de apus a mării negre, adecă aceea pe lângă care curgea riul 

Oceanos potamos, purta numele de «Mama ferului» 4). 

Între muntele Pharang- și marea nâgră, legenda lui Eschyl mai face 

amintire de un riîii însemnat, ce curge din munți însă celebru pentru vio- 

lenţa cursului s&ă 5). 

Dintre tste rîurile Carpaţilor, ce se vărsa în Dunărea de jos, riul cel mai 

periculos în tradițiunile române este Oltul. El este riul cel «turbat», rii 

«blestemat», cu vârtejuri violente. Când plâiă la munte, el vine umflat, 

turburat, mâniat, cu sânge "amestecat, aducând plăghii şi butuci, trupuri de 

hăiduci și căpestre de cai murgi 4. În Olt, spun legendele poporale, trebue 1 

pe fie-care di, să se înece cel puțin un om, și când trece vre-o di fără ca 

1) Aeschyli Prometheus v. 715. — În altă tragediă a sa (Septem adversus Thebas, v. 729) 

Eschyl spune, că Chalybii eraă emigraţi din Scythia în părţile meridionale: XadoBec, 

Smo%âv ănomoc. — Er Suidas: Xahoasc. vos EmvSiae, Evz 6 Sdmpos Tineret, 

2) Diferite sate de pe teritoriul României din județele Mehedinţi, Gorj, Muscel, Dâm- 

bovița şi Râmnicul-sărat, pârtă numele de Colibași. 

3) Marele Dict. Geogr. Rom., v. Baia-de-fer. 

*) Aeschyli Prometheus v. 301-302: ri atânpouqropu . . . mluy. 

5) Aesehyli Prometheus v. 717. 

€) Alecsandri, Poesii pop., p. 159 și Doinele XLIX. LIV. — Teodorescu, Poesii pop. 

p. 320. 323. — Mândrescu, Literatura, p. 119. — Șezătoarea (Fălticeni) An. V. 9%. 
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riul să-și primescă jertfa sa, atunci el începe să urle și trebue să se pă- 
descă cine-va, ca să intre în el, fiind-că cere cap de om DD | 

Până în timpurile domniei principelui Bibescu, după cum scrie Margot, 
se credea cu neputinţă de a se stabili un pod peste acest rîi chiar și la 
Slatina 2). 

Lângă riul cel violent ne mai apare în geografia lui Eschyl şi muntele 
numit Caucas 3), însă nu Caucasul din Asia, ci Caucasul din partea de apus 
a mării negre. Este același munte, despre care ne vorbesce și inscripțiunea 
romană din Brambach: Ad Alutum flumen secus montem Caucasi 4), 

După Caucas, punctul cel mai însemnat din partea de apus a mării negre 
este în geografia lui Eschyl, muntele ale cărui verfuri se apropiă de stele 5). 
Este vechiul Atlas al Hyperboreilor, despre care ne spune Virgil, că 
portă pe umerii săi osia anume făcută, ca să susțină stelele cele în- 
flăcărate €). 

«Er după ce vei trece peste vârfurile muntelui, ce se apropiă de stele, 
dice Prometheu către nimfa Io, să apuci drumul spre medă-di şi vei ajunge 
la mulţimea Amaz6nelor. 

Aceste Amaz6ne aparţinea ținuturilor barbare. Homer amintesce despre 
ele numai ca de o vechiă tradițiune. 

Patria lor originară a fost Scythia, și în particular Scythia de lângă 
Dunărea de jos. 

După tradiţiunile, ce le culesese istoricul roman Trog Pompeii, Ama- 
znele se lăudati, că era «ficele deului Marte» (după cum tot la Marte, 
deul pelasg, î-și reduceait originea lor şi Romani), şi în fine, că ele <eraii 
din nemul Scythilor» 7), 

La Virgil Amaz6nele pârtă de asemenea epitetul geografic de Threiciae 3), 
er după Hecateu 9), ele vorbiai limba tracă, adecă getică 10). 

') Șezătoarea, An. III. p. 101. 
1) Margot, O viatorie. Bucuresci, 1859, p. 36. 
% Aeschyli Prometheus, v. 719. 

1) A se vede mai sus p. 305. 
5) Aeschşli Prometheus, p. 721. 
%) Virgilii Aen. IV. v. 482. | 
1) Justini lib. II. c. 4: genitas se Marte praedicabant ... Genus se Scytharum esse. 

3) Virgilii Aen. XI. v. 659-660. 

) Hecataei Fragm. 352. 

*) După Valeriu Flace (Argon. 1V. 602) strămoșul Amazânelor era Gradivus pater 
(Marte) deul național al Geţilor: Inclyta Amazonidum, magnoque exorta Gradivo 
Gens.., (Cf. ibid. V. 619. — Virg. Aen. III. 35).
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Afară de Marte, divinitatea geto-thracă, Amaz6nele adorat în particular 

pe deița Diana, a cărei reședință principală după Pindar se afla în Istria », 

lângă gurile Dunării. 

Pe vechile monumente ale artei grecesci, reliefuri, statue și picturi de 

vase, ele sunt armate cu scuturi, cu arcuri şi cu securea de r&sboii (bi- 

pennis). Pe cap ele pârtă coif sâă o căciulă în genul dac 2). 

În fine fisionomia lor încă ne presintă un caracter național pelasg. 

Pharang-ul lui Prometheu, ne apare ast-fel ca un munte din părțile de 

apus ale Oltului. După nume, după situațiune și descrierile sale, el cores: 

punde întru tâte la muntele Parâng de astădi ?). 

5. Columna Ceriului din Carpaţi ca emblemă sacră 

a acropolei din Mycena. 

Columna Ceriului de pe colțul sud-ostic al Carpaţilor, care-și ascunde şi 

astădi vârful săi în nori, a avut în cele mai depărtate timpuri ale pre- 

istoriei, şi în parte mai are și astădi, forma unei piramide trunchiate în patru 

unghiuri. 

Fie-care față a acestei columne representa ast-fel forma unui trapez, și 

fie-care față a fost o-dată decorată cu anumite figuri, din cari unele se mai 

cunosc şi astădi de abia, şi despre cari vom vorbi în capitulele aceste. 

Dimensiunile acestei columne, după cum le-am măsurat noi înși-ne în 

a. 1900, când am urcat verful Bucegiului spre a studia din punct de vedere 

istoric acest important monument al lumii vechi, sunt: 

înălțimea 9.99. m. 

lăţimea la basă a laturilor mai lungi 10.72 m. 4). 

Acestă columnă a fost considerată în timpurile ante-homerice ca cel mai 

sacru simbol religios al întregei lumi pelasge. Ea era representată în aceeași 

1) Pindari Olymp. IN, v. 27. 

=) Jah, Uber die Ephesischen Amazonenstatuen (în Berichte d. săchs. Gesellschaft 

d. Wissenschaften. Phil.-Hist. CI. 1. 1850. Taf. 1-VI.) 

s Muntele Parâng se caracteriseză cu deosebire prin prăpăstii enorme, dărimături de 

stânci şi valuri formate din bolovani gigantici. Sub vârful numit Cârja (2520 m.) se 

ridică din aceste ruine de stânci due spicuri, ca nisce columne informe, înalte de câte 10 m. 

Eschyl (Prom. v. 142) încă amintesce de nisce colţuri de stânci (oxonsho) de pe mun- 

tele Pharanx. - 

4) Laturele de SO. şi de NV. fiind mai late, er cele de SV. și de NO. mai ânguste. 

E 
a 
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formă pe monumentele religidse ale Eladei și ale Egipetului, în arta sta- 
tuară a Romanilor, cum și pe diferite specimene de pictură ceramică din 

epoca grecescă și etruscă. 

Cea mai vechiă reproducere a acestei columne o aflăm pe murii cyclo- 
pici, ce încunjuraii o-dată acropola atât de celebră a Mycenei din Pelopones. 

Partea meridională a Eladei, numită Pelopones, a fost o-dată o țeră prin 
escelență pelasgă. Numele săi cel mai vechiă a fost Pelasgia 1). 

Una din provinciele cele mai însemnate ale Peloponesului a fost în vechime 

Argos, un șes vast, ce se întindea în partea de răsărit a acestei peninsule, 

între munții Arcadiei și marea egeă. 

După legende și după tradiţiuni, locuitorii cei mai vechi ai Argosului aii 

fost Pelasgii ?). 

Și fiind-că șesurile acestei provincie eraii în timpurile vechi mlăștinbse 

şi aducea puţin folos economiei de oi, Pelasgii stabiliţi aici se ocupaii în 
deosebi cu ţinerea şi crescerea erghelielor de cai. 

Homer numesce Argosul, ținutul <unde se cresc cai» 3), 

La început esistai în Argos dâue state, și doue orașe principale, ca re- 

ședințe regale, Argos și Mycena 4). Mai târdiă insă Mycena, sub domnia 

Pelo pidilor, ridicându-se la o putere și desvoltare mai mare, egemoniă 

peste Argos și întreg Peloponesul ajunse în mânele sale. Er în timpurile 
resboiului Troian, în Mycena era rege Agamemnon și puterea sa se întindea 
peste totă Grecia 5). | 

Homer numesce Mycena <oraș frumos edificat» 8), oraș cu strade late» 7), 

1) Strabonis Geogr. lib. V. 2. 4: Kai my lehonăvwnsov 88 Iehaoyiav pnolv "Expopoc 
să var, 

3) Strabonis Geogr. lib. V. 2. 4; Atoymhos & x cod meg Muxivas "Apyous not îv 
“Tmoty 3, Anvatot ză vtvos abrây (râv Iehasâvy), 

3) Homeri Iliad. II. 287: ăr “Apyeoc înnofăoto. — Ibid. III. v. 75 şi XV. v. 30: “Apyos 
26 nniBoroy. — Odyss. III. v. 263. — Pelasgii, a căror avuţiă consista de regulă în 
turme și ciredi întinse, erai tot-o-dată renumiți pentru ergheliile lor cele mari de . 

cai frumoși. Homer numesce pe Troiani <înblânditori de cai» (Il. III. v. 131 et 

pass.) Er în evul de mijloc Românii din peninsula balcanică sunt amintiţi 
adese ori ca păstori de iepez. (Hasdeu, Archiva, III. 119. 121). În fine despre mo- 
Cani de lângă Brașov scrie Babeș (Din plaiul Peleşului p. 60): <Erai mocani cari 
poseda herghelii de sute și chiar de mii de cai». 

) Strabonis Geogr. lib. II. c. 6. 10. 
) Pausaniae lib. VIII. 33. 2. — Homer numesce pe Agamemnon zotpâva Îzy, 

păstoriul popârelor (Odyss. IV. 532.) 
%) Homeri llias, II. v. 569: Moxijvac . . . 2iripevov mroMedpov, 
?) llias, IV. v, 52; cbpozota, Moxiym.
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<Mycena avută de aur» 1), și același epitet de <avuţi în aur» se atribuie 

și locuitorilor sti. 

Acropola Mycenei se afla situată pe o stâncă înaltă, ce avea forma unui 

triunghi neregulat 2). 

Acestă citadelă era încunjurată cu muri cyclopici 2), din cară astădi mai 

subsistă încă unele resturi înalte de 10.50 m., grâse 4.80 m. *)- 

Er în partea de sud-vest a citadelei se afla oraşul de jos al Mycenei, 

încunjurat de asemenea cu muri de mai puțină însemnătate, însă pe vatra 

acestui oraş se mai află şi astădi un număr Gre-care de edificii construite 

în stil cyclopic 5). 

Puterea construcțiunilor de aici ne arată, că o-dată Mycena s'a bucurat 

de o populaţiune imensă, disciplinată și opulentă. 

La Euripide, Mycena este numită «opera Cyclopilor» 6), «cetatea Cy- 

clopilor»> 7), <Mycena cyclopică» 8, «muri cyclopici de pâtră» 9). 

El numesce Peloponesul: <Pelasgia patria -mea» 19), şi amintesce «de 

femeile iubite din Mycena, cari ocupă locul cel de ântâiii pe scaunele Pe- 

lasgilor din Argos» 11). 

Primele stabilimente ale Pelasgilor în Mycena se 'reduc la epoca neolitică. 

Cultura materială și morală a acestor Pelasgi, în epoca neolitică, ne pre- 

sintă din tâte punctele de vedere același caracter etnic, aceeași evoluțiune 

pe calea cea mare a industriei şi a artelor, ca și civilisațiunea Pelasgilor din 

nordul Traciei, cu deosebire din Dacia. 

Instrumentele lor de p&tră 12), daltele şi săgețile de luptă '3), descoperite sub 

2) Ilias, VIL. v. 180 și XI. v. 46: Bacthiju nohoypbsoto Moxtyrrjs. — Odyss. IML. v. 805. 

2) Schliemann, Mycânes, p. 80. 

*) Pausaniae lib. Ii. 16. 5. seqq. 

4) Schliemann, Mycenes, p. 81. 

5) Schliemann, Mycenes, p. 92. 94. Dintre aceste cea mai monumentală construcțiune 

cyclopică suterană este așa numitul <Tesaur al lui Atreu». 

€) Kuripidis Iphigenia in Aul. v. 1500-1501: Koxwntwy Tâvov Xepv. 

2) Euripidis Herc. Fur. v. 15: Korhunetay rhy. 

s) Euripidis Iphig. Aul. v. 265: Moxrjvac... râs Koyhuwriae. 

% Euripidis Electra, v. 1159: Kuvxhobneă T obpăyea meige” — Ibid. Troades, p. 1088: 

zetxea, Îăiva Koxhornt obpăvir, 

19) Euripidis Iph. Aul. v. 1498-99: 

*l& qă pârep & llehnoyia 

| Moxmnvaiat > Epai Yepănvai 

1) Buripidis Orestes v. 1246-1247. 

13) Schliemann, Mycânes, p. 144. 181. — Perrot, Grece primitive, p. 119. 127. 

13) Ibid. Myc&nes, p. 144. 354. — Perrot, Grece primitive, p. 116.
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ruinele edificielor cyclopice, olăria lor archaică 1) şi ornamentica sa 2), idolii lor 
de lut î), ne presintă aceleași tipuri, şi aceeași concepțiune nordică a industriei 
și a artei, ca și fabricatele aflate pe teritoriul Daciei 4). 

O singură deosebire esistă numai: technica vaselor de lut din Mycena şi 
din Tirynt, ne apare inferiră celei din Dacia. 

Peste tot, Pelasgii timpurilor cyclopice din Mycena aparțin după industria 
și după arta lor la aceeași familiă, la aceeași civilisațiune ca și Pelasgii din 
regiunile Carpaţilor 5). 

În timpurile r&sboiului Troian, ori cu alte cuvinte în epoca preistorică a 
metalelor, o civilisaţiune cu totul particulară începe și înfloresce în ținuturile, 
ce constitue basinul oriental al Mediteranei, o stare de cultură, care, după 
originea și desvoltarea sa, e cu totul deosebită de civilisațiunea Asyriei, Egi- 

petului și chiar a Greciei post-homerice. 

Monumentele acestei civilisațiuni le găsim cu deosebire representate în 
ruinele Mycenei, a orașului celui avut de aur; și acestă nduă fasă în istoria 
progresului omenimii, ce rămăsese necunoscută până în timpurile nâstre, a 
primit numele de civilisațiunea mycenică. 

Statul, scrie Perrot, al cărui capitală a fost Mycena, se pare a fi fost 

cel mai puternic, ce s'a constituit în Grecia continentală în cele de ântâiti 
4—5 secule anteridre învasiunii dorice Acesta o atestă epopea prin rangul, 

ce se dă lui Agamemnon, regelui din Mycena, acelui Agamemnon, pe care-l 
pune în fruntea alianţei principilor, ce se înarmâză în contra Troiei. Ruinele 
incintei și ale edificielor din Mycena sunt cele mai importante din câte se 
atribue epocei eroice în Elada. În nici un loc s&păturile făcute în ruine 
nu ai scos la lumină atâtea avuţii din acestă epocă depărtată, și nu ne-a 

dat o ideă atât de frumâsă despre desvoltarea artei și industriei ca la My- 
cena. Din tâte descoperirile, câte se ai făcut de 30 de ani încâce, descoperiri, 

ce ne pun în vedere o lume de mult uitată și mult mai vechiă de cât 

Grecia lui Homer, nu at fost nici unele, cari să aibă atâta resunet ca des- 

coperirile făcute la acropola Mycenei. Aceste descoperiri ne ai oferit mijlocele 

spre a pute defini acâstă civilisaţiune, spre a o distinge de civilisațiunea 

Egipetului și a Asiei, din care nu derivă, și de civilisațiunea proprii 

disă grecescă, pentru care formeză numai o prefaţă . . . Fără să uităm 

1) Ibid. Mycânes, p. 107. 243. 

:) Ibid. Mycânes, p. 127. 130. 167. 191. 192. 
:) Ibid. Mycânes, p. 61. 137. — Tocilescu, Dacia, p. 877. 

?) A se vede mai sus pag. 47-49. 
5) Divinităţile cele mari ale locuitorilor din Argos erai ca şi ale Dacilor: Jupiter 

Optimus Maximus (Livii |. XXXIV. 24) seă Ze5s narmp și Apollo (Iliad. IL. 371. 

IV, 288). — În ce privesce tipul fisic al aristocrației din Mycena, judecând după
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reservele, de cari trebue s& ne încunjurăm, noi ne vom considera fericiți, 

dacă vom put6 determina cu mai multă precisiune, de cum s'a făcut până 

astădi, caracterele principale ale acestei stări de cultură, pe care noi con- 

tinuăm s€ o numim: «civilisaţiune mycenică» 3). 

Originea naţională a Pelasgilor din Pelopones și în particular a celor din 

Mycena, se reduce la ţinuturile din nordul Istrului, nu numai după ocupa- 

țiunile şi caracterul civilisațiunii lor, dar şi după tradițiunile lor istorice și 

credinţele lor religi6se. 

Între Argos, între Mycena și între țările din nordul Istrului, ai esistat din 

cele mai vechi timpuri raporturi continue familiare și religiâse. 

Pelasg, regele cel legendar din Argos, a fost născut, după cum scrie 

poetul Asiu, care a trăit pe la a. 700 a. Chr., «pe munţii cei cu câmele 

înalte din Pământul negrw 2). 

Pelops, întemeiătoriul dinastiei Mycenei, este un nepot al lui Atlas, 

al titanului din țera Hyperboreilor ?). 

Eurysteu, regele Mycenei, trimite pe Hercule, marele eroii al timpurilor 

vechi, să-i aducă merele cele sfinte de aur din țera Hyperboreilor 4). 

Tot din însărcinarea lui Eurysteu, a regelui Mycenci, Hercule vine în 

Istria după cerbdica cea sfântă cu cârnele de aur î). 

Putem presupune, că tot în părțile aceste trimise Eurysteu pe Hercule, ca să-i a- 

ducă de la Hippolyta,regina Amaz6nelor, brâul <ântâietăţii», ce i-l dase Marte. 

Acest puternic rege al Mycenei, se considera ast-fel, probabil pe basa unei 

vechi genealogie, că avea Gre-cară drepturi la anumite lucruri sfinte din 

nordul Dunării de jos. , 

Oreste, fiul lui Agamemnon, persecutat de Furii, fiind-că ucisese pe 

mama sa Clytemnestra, vine să se purifice, ca să-și recâștige sănătatea, lângă 

altariul cel sfânt din Scythia €). 

mascele de aur, ce aii fost descoperite în mormintele acropolei (Schliemann, Mycânes 

p. 300. 301. 371 și 418), ea ne apare ca o rasă puternică, și seri6să, dotată cu o mate 

inteligenţă, cu un spirit întreprindătoriă și dominant; este un tip, care în trăsurile sale ca- 

racteristice se deosebesce cu totul de figurele grecescă din timpurile istorice. 

1) Perrot, Grăce primitive,'p. 133-184. — Reinach, L'origine des Aryens, p. 113: La 

population primitive de la Gr&ce, comme celle d'Italie, 6tait pelasgique. 

2 Pausaniae lib. VIII. 1. 4. 

3) Hygini fab. 83. 

4) A se vede mai sus pag. 288. 

5 Pindari Olymp. IL. v. 27. 

5) Lucani Phars. VII. v. 776: 

Haud alias nondum Scythica purgatus in ara 

Eumenidum vidit vultus Pelopeus Orestes. 

Oreste, ne spun vechile tradiţiuni, după ce a fost liberat de Furii, a fugit în Mace 
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Tin&ra preotâsă Io, persecutată de casta preoților din Argos, se refugieză 
în munții din nordul Istrului, de aici trece la Amazâne, apoi la Pelasgii din 
Scythia, apoi la cei din Asia și de aci la conaţionalii săi din Egipet 1). 
Menelau, fostul rege din Sparta, frate mai mic al lui Agamemnon, se 

retrage la bătrânețele sale în locurile cele sfinte părințesci din nordul Istrului. 

<S6rtea ta», dice Proteu către Menelau, «nu este ca s& mori în Argos, unde 

se pasc caii, ci qeii nemuritori te vor trimite în câmpul Elysiului la mar- 

ginile pământului..... unde Gmenii duc o viță fârte ușâră, unde nu 

e nici ncuă, nici 6rnă, nică plâiă multă, și unde Oceanul (Istrul) trimite 

tot-de-una zefirii săi cei blândi, ca să reînsuflețâscă pe 6meni» 2). 

În fine Elena, frumâsa eroină a timpurilor troiane, după mârtea lui Me- 

nelau, ne apare retrasă lângă templul din insula Leuce de la gurile Du- 
nării, măritată după Achile, cum spun legendele 3). 

O gravură de pe o oglindă etruscă din Cabinetul Franciei (Catal. nr. 3124) 
ne înfățișeză pe Elena (Elinai) îmbrăcată întrun costum avut pelasg, șe- 
dând pe tron și întindend mâna lui Agamemnon (Achmenrum), pe care-l 

primesce în regatul săi din insula Leuce. Între aceste dâue persâne este 
figurat Menelau (Menle) ca un om tînăr, ţinend în mâna dreptă o fială, 6r 
în stânga o lance 4). 

Locurile din partea de nord a Istrului, din țâra Hyperboreilor celor pii 
şi fericiți, eraă considerate în tradiţiunile Pelasgilor din Pelopones ca primele 
locuri ale istoriei lor sfinte, ca ţ&ra de reședință a divinităţilor sale protec- 
târe, admirată tot-o-dată pentru bunătăţile sale. 

Un interes deosebit însă pentru originea Pelasgilor din Argos şi pentru 
originea civilisaţiunii mycene, ne presentă emblema reli gi6să, ce decoreză 
murii cyclopici ai Mycenei. 

donia şi a murit în Arcadia, în localitatea numită după densul Orestion, stă în 
formă femenină Ore stis şi Orestias (Frag. Hist. graec. 1V. 510. 10.— Strabo, XIII. 1. 3). 
Este de notat, că sub numele de <Arcadia» figureză adese-ori la autorii antici un 
tezitoriă din nordul Dunării de jos. Acestă confusiune geografică o aflăm și în legendele 
li Atlas, care după unii era un munte din Arcadia (Apollod. (II. 10. 1; Dionys. Hal. 1. 61). 
Probabil, că legenda despre mârtea lui Oreste în Orestion din Arcadia, se referia la în- 

Ceput la orașul Orestiă din Ardsl (Transilvania). Enea plecând de la Troia vine din 
Tracia în Arcadia (Dionys. I. 49), de sigur că nu în Arcadia din Pelopones, aliată 
cu cei alalți principi ai Eladei în .contra Troianilor. 

') A se vede mai sus p. 307. 

) Homeri Odyss. IV. 561. seqq. 

?) Pausaniae lib. III. 19. 12. 13. 

1) Reproducere la Duruy, Hist. d. Gr. 1. p. 152.
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De asupra porții principale a acropolei din Mycena se află încadrată 

în murii să cyclopici o lespede enormă de basalt, în forma unui trapez, 

înaltă de 3 m., lată de 3.60 m. și având o grosime de 0.60 m.?). 

Este un fel de baso-relief, ce represintă la mijloc, în partea inferidră, trei 

altare, dâue în față și unul în fund, însă de la acest din urmă numai o parte a 

piedestalului e visibilă 2). De pe altariul cel mare din fund se ridică în sus o 

columnă în stil doric. Er de ambele laturi este figurat câte un leit cu fața în 

afară, redimându-se cu picidrele dinainte pe lespedile, ce sunt aședate pe 

mesele altarelor ?). 

  
167. — Emblema Mycenei. Baso-relieful, ce decora pârta principală a acropolei. 

După Duruy, Hist. d. Grecs. 1. p. 59. 

Ne aflăm ast-fel în fața unui monument de sculptură religissă anterior 

epocei lui Homer. 

Încă din timpurile eruditului Creuzer, diferiți archeologi aii cercat să in- 

terpreteze sensul obscur al acestei monumentale opere de sculptură, însă, 

1) Schliemann, Mycenes, p. 87. 

2) Schliemann ocupat mai mult cu cercetările de cât cu studiele archeologice a credut, 

că pe baso-relieful Mycenei e representat numai un singur altariă (Mycenes. p. 87). 

3) Prin aceste trei lespedi artistul a voit tot-o-dată să indice şi numărul altarelor, 

cari și aici se văd dispuse în forma unui tiunghiă LI cupă cum sunt tăiate în stânci 

şi altarele cyciopice (p. 277).
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Ja un resultat satisfăcătoriiă, întemeiat pe date positive, şi care să corespundă 
cel puțin în parte ideei originale, până astădi nu sa putut ajunge. 

«Se consideră în general», scrie Schliemann, «că acestă figură are un sens 
simbolic. Dar care este acest sens? Asupra acestui punct se ai tăcut di- 
ferite conjecturi. Unii cred, că columna face alusiune la cultul, cu care 

  
168. — Emblema Mycenei. După forma vărsată din museul de la Berlin. 

După Perrot et Chipiez, Grăce primitive. Pl. XIV. 

Perșii adora sdrele. Alţii văd în acâstă columnă un simbol al focului sacru, 
Și în fine unii sunt de părere, că ea representă pe Apollo Agyieus, pădi- 
toriul porţilor. E împărtășesc opiniunea acâsta din urmă» 1). 

Perrot, un alt distins archeolog modern, mărturisesce, că dificultățile încep 
Când e vorba să interpreteze anumite detaiuri ale acestei embleme. În fine 

4) Schliemann, Mycenes, p. 87. 
.
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dânsul este de părere, că acestă columnă este numai o figurate în miniatură 

a palatului regilor Mycenei, ale cărui mase le suportă, a acelui palat, care 

o-dată încorona vârful stâncei, pe care era clădită acropola Mycenei 1), 

Simple suposiţiuni, în favorul cărora nu se pot aduce nici.texte, nici 

vre-un specimen 6re-care analog de archeologiă. 

Emblema cea sacră de pe murii cyclopici ai Mycenei, representa ceva 

exotic pe pământul Eladei, acesta o recunosc în general toți archeologii, 

cari s'at ocupat studiul civilisațiunii ante-homerice. 

  

    

  

169. — Columna principală de pe Vârful Omului (Carpaţi). 

Vederea din partea de SO. După o fotografiă din a. 1900. 

Primul punct, ce ni se presintă, când voim să interpretăm sensul narativ 

al acestui relief monumental, este: pentru ce artistul din Mycena a figurat 

acâstă lespede în forma unui trapez, şi acest punct a scăpat din vedere 

tuturor archeologilor critici, 

Artistul din Mycena a dat acestei lespede aspectul unci piramide trun- 

chiate, sei figura unui trapez, nu pentru că i-ar fi lipsit pâtra, dar fiind-că 

era o necesitate hieratică imperisă. 

Intenţiunea sa nu era de a esecuta o operă originală sâi de imaginaţiune, 

ci de a reproduce în mod pe cât se pâte mai fidel formele unei figuri 

sacre reale. 

Chiar și proporţiunile relativ enorme, ce le-a dat artistul lespedii și fi- 

gurilor representate pe ea, arată, că el imita un model. 

Cine a contemplat din apropiere, sâi a vădut chiar și numai din de- 

părtare, figura cea grandi6să a columnei, ce se înalță pe verful muntelui 

1 Perrot, Gr&ce primitive, p. 800-801. 875.   
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Omul, rămâne surprins de asemănarea cea mare, ce esistă între formele 

esteridre ale acestei columne şi între lespedea-trapez, ce decoreză murii 

cyclopici ai Mycenci. 

Chiar și proporțiunea “dimensiunilor este aprope aceeași: basa mai lungă 

de cât înălțimea. 

Pe relieful cel gigantic al Mycenei, principalele figuri sacre sunt columna 

și altarele. 

Esaminând cu tâtă atenţiunea partea meridională a columnei de pe muntele 

Omul, vom ajunge, fără multă greutate, la convingerea, că o-dată mâna omului 

a esprimat pe acestă columnă anumite cugetări ale sale, că acestă faţă a co- 

lumnei a fost o-dată decorată cu anumite figuri simbolice ale vechii religiuni. 

Ochii noştri mai ântâiă sunt atrași de due linii aprâpe paralele, cari 

începând de la basă, din fața pământului, se prelungesc în sus, €r de asupra 

acestor paralele se observă dâue linii orisontale în forma unei table (abacus), 

ast-fel că putem presupune, că acest baso-relief aprope dispărut de pe co- 

lumna Carpaţilor, a representat o-dată forma unei columne gigante dorice. 

Alte urme vetuste se presintă în partea stângă a columnei. 

Jos figura unui altariă în același stil ca și altarele de pe lespedea mycenă, 

&r de asupra câte-va puncte negre, şi sub aceste puncte nisce linii curbe, 

ce se ridică în sus, având aparenţa unei figuri, ce a representat o-dată un 

cap de om sâii de animal, cu privirea în afară. 

Am vorbit până aici de asemănarea, ce esistă între aceste doue monu- 

mente, atât din punct de vedere al linielor, ce formeză conturul esterior, cât 

şi din punct de vedere al figurilor. 

Rămâne acum st cunâscem, cum interpretaii cei vechi acestă emblemă 

cyclopică a Mycenei. 

Euripide, care sa ocupat în special cu legendele și cu etnografia pre- 

istorică a Argosului, numesce acropola Mycenei: eixea Aiiva Kwon odpâwz, 

adecă: muri de petră cyclopici ceresci 1); €rîn altloc Kwxhozi 7 

căpdwa zelxea, muri cyclopici şi ceresci 2). 

Tot acest autor mai numesce Mycena şi Kwrhonwy Ypsiac, altarele 

Cyclopilor ?). 

Aceste espresiuni figurate de muri ceresci şi altare cyclopice 

ce le întrebuințeză Euripide spre a desemna Mycena, sunt incontestabil 

1) Euripidis Troades, v. 1088. 

2) ibid. Electra, v. 1138. 

3) Ibid. Iphig. Aul. v. 152. 

 



    

COLUMNA CERIULUI. 351 

numai o alusiune la emblema, ce caracterisa murii pelasgici ai acropolei 1). 
Avem ast-fel un text positiv de la unul din cei mai competenți autori cu 

privire la tradițiunile Mycenei, text prin care se constată, că lespedea-trapez, 
ce făcea parte din murii stă gigantici, nu representa pe Apollo Agyieus, 
nici focul sacru al Perșilor, nici palatul Atridilor, ci columna uranică 
seci columna Ceriului, de pe vechiul Atlas din țera Hyperboreilor, că ea mai 
represintă tot-o-dată și altarele cyclopice ale deilor olympici, cari de 
fapt se aflati pe același munte nu departe de figura lui Zebs atjtoxos 2). 

Ori cu alte cuvinte, aceia, cari ai construit 
murii cyclopici ai Mycenei ati voit prin acestă 
emblemă să represente tot-o-dată lucrurile 
cele mai sfinte strămoșesci din patria vechiă 
a dinastiei și a locuitorilor Mycenei, columna 
ceriului și altarele cyclopice. 

În prima liniă relieful Mycenei representa 
un simbol religios. Murii oraşelor și ai cita- 
delelor pelasge aă fost tot-de-una conside- 
taţi de sacri. 

  

Caracterul religios al acestei embleme î-] 
pa . : : 171. — Întaliu representând co- confirmă diferite specimene glyptice din e lumna ceriului, altarele 

cyclopice și grifonii hy- 
Una din aceste petre gravate, descoperită  perborei. Mărime îndoită. My- 

cena. Perrot et Chipiez, 
Grăce primitive, p. 801. 

poca mycenă. 

în unul din cele mai vechi morminte ale My- 
cenei, ne înfățişeză la mijloc o columnă, &r 
dinaintea sa due altare, unul mai mare şi altul mai mic, însă cu o variantă 
fSrte caracteristică. | 

În locul celor doi lei, aici sunt figurați doi grifoni, tegați cu fire de aur de 
columna consecrată ceriului şi redimaţi cu picidrele dinainte pe alt 
mare din fund. 

ariul cel 

Patria grifonilor era după legendele vechi în țera Hyperboreilor. Ei pădiaii 
aurul Arimaspilor, și Apollo Hyperboreul călătoria în țerile de sud, la săr- 
bătorile sale cele mari, încălecat pe un grifon, ceea-ce desemna, că patria 
mamă trimitea şi daruri în aur sanctuarelor din Elada. 

') Deasupra columnei representate pe relieful Mycenei se mai observă un specimen 
din murii citadelelor preistorice, format din doue lespedi și patru trunchiuri transversale (Cf. Perrot et Chi piez, Grăce primitive, p. 479. — Froehne 1, La 
Colonne Trajane, Pl. 147-149). Artistul a voit prin acestă composiţiune să csprime, că susți- nerea murilor acropolei din Mycena este încredințată columnei celei sacre a ceriului. 

') A se vede mai sus p. 80. 
NIC, DENSUŞIANV. 

21
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După Euripide stânca, ce se înălța pe vechiul Olymp între cerii 

şi între pământ, era legată jur împrejur cu catene de aur. O espresiune 

alegorică. Ea desemna munţii cei avuți de aur, ce încunjuraii acestă columnă. 

Pe alte dâue petre gravate, ce aii fost descoperite, una în Creta și alta 

în Mycena, columna de la mijloc a dispărut. 

Unul din aceste specimine ne înfățişâză dâue altare, unul mai mare și altul 

mai mic, €r de asupra acestor altare o stea cu 12 rade, 

simbol al consecrării, prin care artistul a voit să esprime, 

că aici sunt representate altarele cyclopice ale deilor 

olympici, altare, ce ai fost puse între constelațiuni. 

  

Pe acestă pâtră gravată capetele leilor, întocma ca 

172. — Petră gravată şi ale grifonilor, sunt întârse înapoi. Este o înfățișare 
în stil mycenic repre- Ş , , J 

sentând altarele forțată, esecutată ast-fel de sigur numai spre a pune 

cyelopice. Creta”). : şi mai mult în evidență forma mistică de trapez, con- 

secrată prin o vechiă tradițiune și care representa co- 

lumna ceriului 2). 

Pe cea-l-altă pâtră gravată artistul a representat 

numai un singur altariii mare. Este ara maxima a teo- 

  

goniei, aceea, lângă care deii olympici făcuse conju- 

ar . i r în r&sboi grei itaniă. Er de 173. — Petră gravată. rățiunea lor în r&sboiul cel grei cu Titanii. E 

Mycena 5). ambele laturi ale acestui altarii e figurat câte un lei, 

amendoi însă având un singur cap. 

Studiul archeologic al acestui important monument din Carpaţi ne impune 

sarcina s& deschidem aici o parentesă. 

De asupra celor dâue linii aprâpe paralele, ce le vedem marcate atât de 

espresiv pe acâstă columnă, se mai pot distinge și astădi urmele apr6pe 

dispărute, ce representă un enorm cap uman în profil. Figura privesce spre 

stânga, &r de lângă cap descind trei şuvițe lungi de păr sucit după usul 

archaic. Este o fisionomiă forte curi6să. Partea superidră a profilului are o 

proeminență remarcabilă asupra părții inferidre. 

„Este același tip caracteristic, ce ni se presintă și pe unele picturi de vase 

descoperite în casele cyclopice ale Mycenei +). 

1) Perrot et Chipiez, Grăce primitive. Pl. XVI. 11. 

":3 Columnele funerare din Mycena aveai de asemenea forma de trapez. Pe 

una din aceste stele funerare este figurată la mijloc o columnă, și de ambele sale 

latură catenele de aur ale stâncei de pe Olimp în forma unor funii gr6se, îndoite în zig- 

zaguri undulante. (A se vede figura de la Schliemann, Mycânes, p. 160). 

2) Perrot et Chipiez, Ibid. Pl. XVI. 20. 

2) Schliemann, Mycânes, p. 211. 217. — Perrot, Grăce primitive, p. 935. — Duruy, 

Hist: d. Grecs. 1. 35. !
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Acestă figură umană, care mai decoreză și astădi columna de pe Carpaţi, 
era cunoscută și anticității grecesci. 

Diferite specimine de pictură ceramică ne înfățișeză stâlpul cel legendari 
al ceriului în forma unei columne ionice sei dorice, €r lângă acâstă co- 
lumnă o figură umană în profil, având întru tâte același tip caracteristic ca 
și cel de pe monumentul Daciei. 

Una din aceste picturi representă supliciul lui Prometheu pe muntele 

AS     
174.—Supliciul lui Atlas șiallui Prometheu. Scenă sus- 
ținută de columna cea gigantică a univer- 

sului. Pictură de vas după Gerhar d, Auserles. 
Vasenbilder. Taf. LXXXVI. 

Atlas. Aici eroul înțelepciunii omenesci este legat cu mânele și picidrele de o 
columnă dorică. Vulturul cel torturatoriti i sfășiă cu aviditate pieptul. Înaintea 
lui Prometheu stă Atlas, susținend cu umerii s& și cu genunchii îndoiți 
Sreutatea cea imensă a ceriului sub forma unui bolovan enorm. În stânga e 
înfăţ iat un şerpe mare, ce se ridică, iritat, în vârful codii, ca să musce pe 
Atlas. De șigur artistul a voit să represente pe bălaurul din grădina Hespe- 
ridelor, care, după legende, pădia merele de aur, ce le luase Atlas 1). Fisionomia 
lui Prometheu și pletele sale cele lungi ne presintă aici o curi6să asemănare cu 
“apul uman, ale cărui urme se mai observă şi astădi pe columna din Bucegiii. 
„Pe vâiful âcestei columne, de care este legat Prometheu, amicul omenimii, 

') A se vede mai sus p. 288.
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vedem figurată o pasăre de natură blândă, mai mică de cât vulturul. Este phoe- 

nix-ul celor vechi, ori altă pasăre simbolică a ceriului, ce o vedem representată 

adese-ori în picturele antice, atât pe verful unei columne, cât și pe alte scene ale 

deilor olympici 1). În colindele romane se mat face și astădi amintire de o pa- 

săre, ce locuesce în raiii, admirată de Dumnedeiă şi ângeri pentru cântecele sale 

cele dulci melodiâse 2). În tot casul acâstă pasăre mitică, superiră tuturor 

specielor sale, figurată în atitudine, ca şi când ar cânta, ne indică, că Pro- 

metheu este legat de columna ceriului. 

Întrega scenă acesta, ce ne înfățișeză supliciul cel doi titani celebri, este 

susținută la basă de o altă columnă mai puternică. Prin acest noii motiv 

artistul a voit să esprime, că figura lui Atlas, ce susține pe umerii săi greu- 

tatea ceriului și figura lui Prometheu încatenat, erai representate pe co- 

lumna cea gigantică a lumii. 

O altă interpretare a figurei umane de pe columna din Dacia o aflăm 

pe un calice descoperit în Etruria în săpăturile de la Camposcala 3). 

Decoraţiunea de pe acest calice antic ne înfățișeză nascerea Minervei din 

capul lui Joe, esecutată de un artist din Italia după un model grecesc. Aici 

marele Zebş e înfățișat în profil ședend pe un tron (scaun cu spate). În 

dosul săit e representată o columnă ionică. Deul e încins pe cap cu o co- 

rână de lauri și patru plete sucite descind pe umerii săi. Fisionomia sa ne 

presintă același tip, ca şi profilul archaic de pe monumentul Carpaţilor. 

Acestă columnă figurată de pe vârful Omului, a fost așa dar fârte bine 

cunoscută artiștilor din anticitatea greco-romană. Ea era considerată ca cel 

mai sacru monument al lumii vechi, simbol al tronului divin, model tradi- 

țional al picturei hieratice. 

Un simbol însă rămăsese enigmatic. Figura cea titanică, ale cărei urme slabe 

mai cunosc și astădi pe columna din Carpaţi, ne apare încă în timpurile 

istorice ale Greciei atât de ştersă, în cât unii o considerau, că înfăţișeză pe 

Prometheu încatenat, alții pe Zebs, suveranul Olympului. 

Revenim acum la emblema sâă inscripțiunea cea figurată de pe muri 

cyclopici ai Mycenei. 

Pe lângă simbolismul săi religios, acâstă emblemă mai avea tot-o-dată 

şi caracterul unci tradiţiuni naționale. Ea atesta originea dinastiei și a 

triburilor, ce întemeiase o-dată puternica capitală a Argosului. 

1) Lenormant, Elite d. mon. ceramograph. I. pl. XXIX A, XXIX B; LĂVĂ; LXXI 

2) Teodorescu, Poesii pop. p. 89. 

3) Lenormant, Elite des monuments ccramographiques, I. pl. LXIII.
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Orașul Mycenei, după acest monument al timpurilor cyclopice, ne apare 
ca o coloniă întemeiată de locuitorii din nordul Istrului, 
ce trecuse de la Carpaţi către țările meridionale 1). 

de păstorii pelasgi, 

În ce privesce condițiunile, sub cari se formaă și se guvernaă vechile 
colonii ale Eladei, scrie Curtius: 

Aceste colonii ducea peste tot locul patria cu dânsele. Ele luai focul din 
vatra orașului părințesc. De aci luati şi imaginile deilor rasei sale. Aceste colonii 
erai însoţite de preoți şi de profeți descendenți din vechile familii, Divinităţile 
protectâre ale metropolei eraă invitate să iee parte la acestă nduă stabilire, și 
acești coloniști erai tot-de-una inspirați de dorința să represinte în noua lor pa- 
triă tote după modelul oraşului natal, acropolă, templu, piețe și strade. Adese 
oră colonia lua numele orașului-mame, ori numele unui sat, ce-i aparținea 2). 

Ast-fel orașul Mycenei, după cum ne esprimă întrun mod figurat acestă 
emblemă, ne apare, în timpul întemeiării murilor să cyclopici, ca subordinat 
din punct de vedere religios cultului din Dacia. 
Administraţiunea religidsă şi politică însă, în aceste timpuri, era concentrată 

în aceleași mâne. Marii preoți erai tot-o-dată și regii popârelor. Putem ast-fel 
presupune, că Mycena în timpurile ante-homerice nu numai că era supusă 
hierarchiei religidse din nordul Dunării, dar că era tot-o-dată subordinată 
in anumite cestiuni politice la decisiunea patriei-mame. 

În r&sboiul cel mare cu Troianii, Mycena a avut rolul principal și decisiv. 
Pelasgii din Elada și din Tracia, aliați cu Pelasgii din nordul Istrului 3), se 

luptase cu Pelasgii din Asia mică pentru imperiul mărilor, ce despărțiai Europa 
de Asia. Troia a fost distrusă, Cetăţenii săi parte duși în captivitate și 
parte mare siliți să emigreze. 

Însă istoria, acestă divinitate r&sbunătâriă a nedreptăților pe lume, a re- 
servat Mycenei aceeași tristă sorte. 

«În Olympiada a '78-a> (468 a. Chr.), după cum serie Diodor Sicul, <un 
răsboiii erupse între locuitorii din Argos și între Mycena. Causa era urmă- 
tria. Locuitorii din Mycena, mândrii pentru gloria cea vechiă a patriei lor, 

) Atlas ne apare în vechile tradițiani ca strămoșul mai multor dinastii şi familii 
celebre din ținuturile pelasge meridionale, nu numai din Pelopones (Mycena, Corinth, 
Sparta, Elis, Arcadia) dar și în alte ţinuturi ale Eladei, Asiei mici, Italiei şi Africei. Electra, 
una din ficele sale, este mama lui Dardan, patriarchul Troianilor. O altă fică a lui 
Atlas, Calypso, este mama lui Auson şi alui Latinus; și în fine fica sa Pasiphae 
este mama lui Ammon, a regelui păstoriă din Libya și Egipet. (Cf. Pauly-Wissowa, 
R. E. v. Atlas, p. 2122. 

) Cartius, Histoire grecque, trad. par Bouche-Leclereqg. I. 575. 
') A se vede mai la vale capitulele reiative la r&sboiul troian.
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nu voiaii s& recunâscă egemonia Argienilor, după cum făcuse cele-l-alte 

orașe din provincia Argolidei, ci ei se guvernai după legile şi instituţiunile 

lor proprii, ne având nimic comun cu obștea Argienilor. Mycenienii mai 

erai în certă cu Argienii și pentru templul Junonei, cum și pentru cere- 

moniele religi6se de la acel templu, și mai pretindeaiă tot-o-dată, că lor le 

aparţine direcțiunea și administrațiunea jocurilor Nemeice. Afară de aceea, 

Argienii mai aveau și un alt resentiment asupra Mycenei, din causă, că 

Argienil luase hotărîrea, să nu trimâtă nici un ajutorii Spartanilor la Thermo- 

pyle, de cât numai sub condiţiune, ca să le cedeze o parte din comandamentul 

suprem. Însă Mycenienii singuri din toți locuitorii Argolidei trimiseră trupe 

în ajutoriul Spartanilor. În fine Argieniă se temea, ca nu cum-va crescând 

puterea Mycenienilor și încuragiați de gloria lor cea cea vechiă, să le con- 

testeze egemonia. Din aceste cause Argienii având invidiă asupra Mycenci, 

și fiind-că de mult doriaii să distrugă acest oraș, ei credură, că acum e 

timpul bine-venit, mai ales vădând, că Spartanii, din causa situațiunii lor 

grele, nu le puteai da nici un ajutoriui. Ast-fel adunară o 6ste numerâsă, 

din Argos, cât și din alte orașe aliate, și o trimiseră asupra Mycenei. Lo- 

cuitorii Mycenei fiind învinși se retraseră în lăuntrul murilor săi, unde fură 

asediați. Cât-va timp ei susținură asediul cu energiă, dar în urmă fiind slăbiţi, 

şi fiind-că Spartanii nu le puteaii trimite nici un ajutoriii din causa resbsielor 

ce le aveaii, şi a calamităților, de cari suferise în urma unor cutremure de pă- 

mânt, ast-fel Mycena, ne putând căpăta ajutoriiă din nici o parte, din lipsa 

ostașilor, fu luată cu asalt. Cetăţenii fură duși în captivitate şi Mycena 

asemănată cu pământul. Acest oraș, care în timpurile vechi se bu- 

curase de o mare prosperitate, care a născut 6meni iluștrii și a îndeplinit fapte 

glori6se, a fost ast-fel distrus și lipsit de locuitori până în dilele nâstre» :), 

Er Pausania ?) scrie: 

După ce Perșii ai fost alungaţi din Grecia, Mycena și Tirynthul ?) fură 

distruse de Argieni, şi fiind-că Argienii nu puteai s& cucerâscă Mycena, 

din causa murilor săi, cari erai fârte puternici, construiți, după cum se spune, 

de Cyclopi, ca şi murii Tirynthului, locuitorii Mycenei fură învinşi prin fome 

şi siliți s& părăsescă orașul și cetatea. Unii se retraseră la Cleonae (între 

1) Diodori Siculi lib. XI. 65. 

=) Pausaniae lib. V. 23. 3; VII. 25. 6. 

3 Tirynthul (Tigoys), un vechii oraș pelasg nu departe de Argos în Argolida. <Âr- 

gienii», scrie Pausania (II. 25. 8), «isgoniră şi pe locuitorii din Tirynth.. „Din 

tâte ruinele sale mai subsistă numai singur murii cetăţii, cari sunt opera Cyclopilot 

construiți din petre netăiate, fie-care petră fiind așa de mare, în cât nu se pâte mișcă 

din loc nici bucata cea mai mică, prindend chiar dâue animale în jug.
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Corinth și Argos), alții fugiră la Cerynia în Arcadia și aprope jumătate se 
retraseră în Macedonia. 

Căderea și distrugerea Mycenei se întemplase în timpul pe când trăia 
poetul Euripide. La acestă sârte a Mycenei face dânsul alusiune în una 
din frumosele sale tragedii 1). 

Electra, fica regelui Agamemnon, care după întârcerea sa de la Troia fu 
ucis de soţia sa Clytemnestra şi de adulterul ei Egisth, se lamenteză ast-fel: 

<O țâră a Pelasgilor (6 Iledaoyia), eă încep să te lamentez, și cu 
unghiele mele cele albe î-mi sgârii faţa sângerândă, şi-mi bat capul, care 
ți se cuvine ţie, frumâsă regină a lumii celei alalte. S& lamenteze împreună 
cu mine țera Cyclopilor (4& Kwxăoma), se-și despletescă cosiţele sale 

'şi să deplângă nefericirea casei Atreilor. Acâstă lamentare li se cuvine pentru 
stingerea familiei, care a comandat o-dată armatele Greciei. A perit, a perit 
întreg genul descendenților lui Pelops, s'a stins gloria, ce a încoronat capul 
acestei case a fericirii. Ea a sucumbat din causa invidiei deilor, și din causa 
sentinței oștile și ucigătârie, ce a cuprins comunitatea Argosului. O! rasă 
deplorabilă a muritorilor, condemnată la suferințe, poți vede cum sârtea 
aduce pe neasceptate asupra nâstră, nefericiră peste nefericiri .... O! dacă 
a-și putea să mă& duc la stânca aceea, ce se înalţă între ceriiă şi 
intre pământ, la bucata aceea de păment din Olympul cel legat jur 
imprejur cu catene de aur şi plângend să strig de acolo pe bătrânul părinte 
Tantal, care a născut pe strămoșii nemului mei» 2). 

1) Euripidis Orestes, v. 947 seqqg. 
) lbid. Orestes, v. 969-977: 

pâhotuot zăv 0pravoă ra 

pEcoy xYovbg nerantvuy 

daiwpiipas xErpay 

hbaest xpostns pepopivay 

îivatat Băhov E ?0h5purob, 

îv îv Oprjyotay vuBodcopr: 

YEgovr murp 'Tavrăhwp" 

0c Fnmsv Eres “evâzopas 

îptev dâuwy ... 
Olympul lui Euripide este Olympul de lângă Oceanos potamos, părintele deilor 

(Hom. 11. XIV. v. 201. 246. Hes. Theog. v. 119), Olympul Atlantiacus al lui Calpurniu 
(IV. 83) scă din țera Hyperboreilor de la Istru, unde după Ovidiu, după Pliniu şi Mela 
se aflaii cardines mundi, stâlpii sei țiținile universului. — Ovidii Pont. II. 10. 45: 
Ipse quidem extremi quum sim sub cardine mundi. — Plinii H. N. 1V. 26. 11: 
Pone eos (Ripeos) montes ... . gens felix (si credimus) quos Hyperboreos appella- 
Yere, annoso degit aevo.. . „ Ibi creduntur esse cardines mundi (Cf. Mela. IN. 5.) Ho-
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Acestă stâncă de pe vechiul Olymp, de la marginile lumii, identică cu 

columna din Carpaţi, a avut așa dar un rol imens în tradițiunile și în 

credinţele Pelasgilor din Argos. Ea a fost simbolul cel sfânt al patriei, de 
y 

unde î-şi trăgea originea sa dinastia Mycenei, și acest simbol era figurat pe 

murii s& cyclopici, era representat pe stelele funerare ale aristocrației mycene 

şi pe petrele gravate, ce serviaii de sigile și de amulete 1). 

mer încă face amintire de fiov Obhunoto scă de stânca, ce forma vârful Olympului 

(UI. VIII. 25). 

1) Originea dinastiei mycene de lângă munţii Bucegiului se mai confirmă și prin 

vechia filiațiune a familielor. Esistă o identitate de nume familiare între vechiul 

Argos şi între regiunea Carpaţilor de sud-ost. Ca representanți ai familielor vechi pe- 

lasge din Argos ne apar: Perseu (Ilzpozc, foc) întemeiătoriul Mycenei (Paus. Il. 15. 4), 

er un fiă al s&ă purta numele de Sthenelos; Pelops (Ilthoţ) cel mai mare eroi al 

Eladei, adorat şi de Hercule ca un semi-dei (Paus. V. 13. 1.2); domnia sa se întinsese 

peste întreg Peloponesul, de unde s'a dat acestei peninsule numele de Ifshondyynjacs; 

Atreu ("Args5c), un fiă al lui Pelops, rege al Mycenei; Tantal (Tăvrahos) amic și co- 

mesan al deilor din Olymp, tatăl Iui Pelops; fost rege în Sipylos (Apoll. ÎI. 5. 6), însă 

de sigur nu în Sipylos din Frigia ; căsătorit cu una din ficele lui Atlas (Dione scă Ta- 

gyete); un fiă al lui Tantal pârtă numele de Dasculos (Adorohos); Inach (“Lva5s) un 

fii al rîului Oceanos (al Istrului preistoric), rege mitic în Argos; Proetos (Ilpoiro$), 

rege în Argos, sub a cărui domniă Tirynthul a fost încins cu muri cyclopici (Paus. II. 16.5). 

În comunele române de sub pâlele muntelui Bucegiă în Transilvania, mai esistaii după 

actele oficiale de la începutul seculului trecut, și pâte mai esistă și astădi, următorele 

vechi familii: Perşoii, Pleşa, Andreiii, Inescu, Preotesa, Turia, Stanciu, 

Stăniloiii şi Tătar. Numele de Tătar ne apare fârte vechiă în părţile din nordul 

Istrului. Istoricul Herodor, care a trăit înainte de Herodot, amintesce de un Scyth cu 

numele de Teutaros, care învățase pe Hercule arta de a trage cu arcul (Frag. 5.) 

După cum vedem, esistă o asemănare remarcabilă între numele vechilor persâne princiare 

din Argos și între numele unor familii române de lângă Bucegiiă, şi acestă asemenare 

capătă o valâre istorică, când avem în vedere, că originea Pelasgilor din Argos se reduce, 

după monumente și după tradițiuni, în nordul Istrului la aceeași grupă de munţi. Numele 

de Pelops se pare însă a corespunde mai mult la forma de Pelescu ori de Peleş. 

În fine în ce privesce numele de Atreu, forma sa originară a fost de sigur Andreiă, 

după cum același nume ne apare la poporul român şi în forma de Andreii și în forma 

de Udrea (În județele Prahova, Dâmboviţa și Argeș esistă trei sate numite Udresci). 

Andreiă a fost una din familiele celebre pelasge, cari se stabilise în Elada. Ast-fel 

Pausania ne spune (LX. 34. 6), că un anumit Andrei ('Avâgebc) a fost întemeiătoriul 

Orchomenului, oraş pelasg din Beoţia, care în timpurile preistorice ajunsese la aceeași 

stare de prosperitate ca şi Mycena. — În ce privesce numele de Mycena să Mucen a 

(gr. Moxâjyas și sing. Mux:hym) Pausania scrie (II. 16. 4), că orașul s'a numit ast-fel după 

Mycene, fica regelui Inach, €r după poeții cyclici Mycena, fica lui Inach, era o nepotă â 

Oceanului sâă Istrului (Homeri Carmina. Ed. Firmin-Didot p. 601. 3). În comitatul 

Făgărașului, care se înținde până sub pâlele muntelui Bucegiii, esistă numele familiar de 
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6. Columna Ceriului din Carpaţi ca simbol al îrinităţii 

egiptene. 

Colonisarea şi domnia Pelasgilor în Africa de nord, începe în timpuri 
estrem de depărtate. 

Cu deosebire Egipetul se caractetiseză prin o civilisaţiune neolitică eu- 
ropenă, civilisațiune, al cărei caracter este pelasg 1). 

" Despre coloniele pelasge din Africa amintesce şi Herodot. 

În “părţile de apus ale rîului Triton, scă în provincia numită <Africa> în 
timpul Romanilor, esista o populaţiune agricolă, numită Maxyes, cari, 
după cum spuneai dânșii, se trăgeaii din nemul Troianilor 2), 

Carthagena însași a fost la început pelasgă, mai târdiii însă acest oraș 
ajunse în stăpânirea unei colonie comerciale Tyriane 3). Însă populațiunea de 
pe teritoriul supus Carthagenei nu era feniciană. Ea r&mase pelasgă, după 
cum acesta se cunâsce din progresul cel mare, ce-l facu civilisațiunea ro- 
mână în acestă parte, precum și din particularitățile limbei latine poporale, 

ce se desvoltă aici. 

Alte triburi africane aveai moravuri și tradițiuni europene. 

Getulii, cel mai numeros popor din Libya 4), care începea de la ț&rmurii 

oceanului atlantic și se întindea spre sud de Mauritania, de Numidia și 

Cyrenaica, ne apar atât după nume, cât şi după tradiţiunile și caracterul lor 

etnic, ca o populaţiune emigrată acolo din părțile de sud-ost ale Europei. 

Despre dânșii scrie episcopul Isidor din Sevilla: «Getulii, se spune, 

că ai fost Geţi, cară plecând din locurile lor în număr fârte mare cu 
corăbiile, aii ocupat Syrtele din Libya, și fiind-că venise din teritoriul 

Geţilor, ei aă fost numiţi Getuli» 5). 

Mucia, &r în j. Prahova un sat pOrtă numele de Mocesci, în Râmnicul-Sărat alte dâue 

sate Mucesci şi unul Mucheni în j. Brăilei. 

') Morgan, Recherches sur les origines de IEgypte. L'âge de la pierre et les metaux. 
Paris, 1896-1897. 

*) Herodoti [ib. IV. c. 191. 

5) Silii Italici Punica (Ed. Nisard), lib. XV. p. 444: 

Urbs colitur, Teucro quondam fundata vetusto, 

Nomine Carthago; Tyrius tenet incola muros. 

1) Melae lib. 1. c. 4: natio frequens multiplexque Gaetuli. — Eustathii Commentarii. 

in Dionysium, v. 215: Fotrodhot 2906 păţterov Aâoxdv. 

5) Isidori Origines, lib. IX. 1. 118: Getuli Getae dicuntur fuisse, qui ingenti 

âgmine a locis suis navibus conscendentes, loca Syrtium in Libya occupaverunt, 

ct quia ex Getis venerunt, derivato nomine Getuli cognominati sunt.



330 MONUMENTELE PREISTORICE ALE DACIEI. 

Alte triburi pastorale, cari plecase de la Carpaţi și Dunărea de jos, se 

stabilise în Etiopia încă în timpuri forte depărtate. 

Pliniu cel bătrân amintesce în părțile de sus ale Nilului, în Etiopia, de 

un trib cu numele de Dochi, r lângă aceștia se afla o altă populaţiune 

cu moravuri și credințe pelasge, numită la autorii grecesci Macrobii 1), 

-adecă cei ce aveai o vicță îndelungată. În Europa sub acâstă numire erai 

cunoscuți Hyperboreii, cari, după :cum se spunea, trăia mai mult și 

mai fericiți de cât ori care alt popor din lume 2). 

Între regii etiopieni unii pârtă până târdiii numele de Ramhâi, Letem, 

Rema și Armâh 2), numiri, a căror origine se reduce la timpurile ante- 

romane. 

Un deosebit rol însă Pati avut în civilisaţiunea Africei Pelasgii din 

Egipet. 

Ammon, a fost unul .din cei mai vechi regi ai Libyei și Egipetului. 

-. Acest Ammon a fost, după cum ne spun tradițiunile, un mare păstorii, 

un <om avut de oi» 4), nepotallui Atlas din țâra Hyperboreilor 5), a acelui 

Atlas, care ne apare tot-o-dată ca strămoșul mai multor dinastii și familii 

„celebre din Elada, de la Troia și din Laţiu. 

În textele cele sacre ale Egiptenilor, Ammon mai pârtă numele de Altaika?), 

o formă derivată de la Alutus, gr. "Arias, și care corespunde la numirea 

etnică românescă de <Oltean», adecă originar de la Olt. 

El mai este numit Remrem 7), adecă Râmlân, Arim sâi Ariman, și Har- 

makhis s6i Armâkhis 8), ce ne presintă numai o formă egiptenă a cu- 

ventului etnic grecesc "Apipăozetos și "Apmaonds, care la rândul stii era 

numai o simplă variantă a numirii de "Apupatos și "Apipuepoios. Suida încă 

amintesce, că "Apwuâvwos era deul Egiptenilor 3). 

1) Plinii lib. VI. 35, 12: Ex adverso in Africae parte Macrobii . .-. Ultra eos Dochi. 

2) Melae lib. III. 5: Hyperborei... diutius quamulli mortalium ... vivunt. 

3) Dronin, Les listes royales Ethiopiennes (Paris, 1882) p. 50-53. 

4) Tertulliani De pallio. 3: Ammon... ovium dives. 

5) După unele tradiţiuni vechi, mama lui Ammon a fost Pasiphae, ficalui Atlas 

(Plutarchi Agis, c. 9.) 

s) Pierret, Le livre d. morts, Ch. CLXV 1-3: O Ammon! O Ammon!..Âr 

taika-Sataika est ton nom. 

7) Ibid. Ch. LXXV. 1. 2: jarrive aux confins de la terre...je prends route 

vers les pyl6nes sacrâs . . . je foule la demeure du dieu Remrem. 

8) Pierret, Le Pantheon Egyptien, p. 95: Ammon-Ra-Harmakhis dieu grand 

(Lepsius, Denkm. IMI. 125 d.). 

2) Suidas, v. "Aprpa: "Agipânos Yede zap Aiwario:s. 
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Theba cel mai vechii și cel mai mare oraș al Egipetului și peste tot 
al lumii întregi, centrul unei prosperități fără părechiă în istoriă, scaunul 
străvechii al dinastiei egiptene și metropola cultului lui Ammon, pârtă un 
nume pelasg. | 

Acești Thebani după cum scrie Diodor, spunea, că ei sunt cei mai 
vechi dintre toţi Gmenii muritori 1); €r unul din simbdlele lor religicse era 
pastrea prin escelență a munților înalți, vulturul (aquila, deTds). 

Cei mai vechi regi ai Egipetului, de cari aminteaii archivele cele sacre 
ale templelor, ai fost Vulcan, fiul lui Vulcan, Saturn, (Osiris și Isis, fiii 
lui Saturn), Typhon, Marte, Hercule şi Apollo 2), personalităţile cele 
mari ale istoriei pelasge din Europa și al căror nume nu era nici grecesc, 

nici egiptean. | 

Saturn, după cum scrie Polemon, domnise peste Libya şi Sicilia și 

colonisase și ținuturile acestea 3). Er Diodor Sicul ne spune, că Saturn, fratele 

lui Atlas, domnise peste Sicilia, peste Libya, peste Italia şi întinsese 

imperiul să peste tote ţinuturile din occident, stabilind peste tot locul gar- 

nisne prin cetăți și prin locurile întărite 4). 

Încă în epoca neolitică numerâse triburi de Pelasgi plecând cu turmele 

lor cele mari de la Carpaţi către Elada și Asia mică, €r din Asia mică în- 

tindându-se încet pe lângă câstele Libanului în jos, trecură dimpreună cu 

alte triburi din Elada și din insule pe şesurile cele întinse ale Nilului. 

Popor disciplinat, religios, laborios și r&sboinic tot-o-dată, Pelasgii păstori şi 

agricoli ori unde se stabiliai în aceste timpuri depărtate, ei eraii stăpâni. De 

o-dată cu ei duceaă și instituțiunile lor naţionale, o religiune strămoșescă for- 

mată, divinitățile şi preoții rasei lor. Acolo î-și formait și centrele lor politice. 

Însă era cea sfântă în religiunea pelasgă egiptenă rămase cea de la 

marginile pămentului, de la Oceanos potamos sâi Istru. 

În acestă parte a lumii era pentru vechii Pelasgi din Egipet «regiunea 

divină», monumentele lor cele vechi religiose, imaginile deilor s&i protectori, 

[era strămoşilor adorați ca dei. 

Aici eraii munţii lor cei sfinţi. 

Aici erai columnele ceriului. 

Aici după credințele vechi egiptene era regiunea divină a grâului 5), 

') Diodori Siculi lib. L 50. 1. — Ibid. 1. 87.9. 
?) Manethonis Sebennytae Fragmenta in Millerus Fragmenta Hist, graec. Tom. II. 

p. 526-531. 

3) Polemonis Iliensis Fragm. 102 in Fragm. Hist. gr. II. 148. . 

+) Diodori Siculi lib. 1. 61. 

5) Pierret, Le livre d. morts. Ch. CXI. 5: la region divine de ble, jen viens.
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locul abundenței, unde grâul crescea înalt de 7 coți, paiul de 4 și spicul de 3 coți. 

Aici era locul renascerii, țera eternității seu a vietei eterne, pe care 

Hyperboreii, €r mai târdii Geţii şi Dacii, o predica cu atâta convingere 

religisă. 

Aici emigraii sufletele celor decedați în Egipet spre a continua o vi€ță 

n6uă şi fericită 1), întocma după cum tot aici veniaii după morte sufietele 

eroilor Pelasgi din Elada. 

Aică era rîul cel mare divin, numit Nun, «părintele deilor» 2), care curgea 

de la apus spre răsărit, identic cu Oceanos potamos sii Istrul preistoric. 

Întocma ca și în legendele pelasge ale Greciei sârele r&săria din riul cel 

mare divin Nun (Oceanos) şi apunea tot în el ?). 

În cursul dilei discul sârelui circula pe rîul Nun în barca sa divină 4), er 

n6ptea el dispărea în strimtorile munților numite Dait, în umbrele cele 

- sumbre ale nopţii 5). , 

Cu barca s6relui treceaă peste riul Nun în acâstă țeră divină €), sufletele 

credincioșilor osirici, după cum ne spun papirele, ca să lucreze pămentul, 

să are, s& semene şi să secere 7). 

Trecând peste rîul Nun, sufletele egiptene se presentaii mai întâiii înaintea 

judecății deilor8), în locul numit «regiunea adevărului»), unde se 

afla și o incintă de fer, numită Rosta și Rostau 19). 

1) Pierret, Le livre d. morts. Ch. LV. 1. Je suis Shou. J'attire les souffles devant les 

mânes des confins du cielaux confins de la terre.— Ch. LXXV 1.2: Japparais 

â la porte, j'arrive aux confins de la terre. 

2) Pierret, Le livre d. morts. Ch. XVII. 3-4: le Noun, pre des dieux. — În 

Nun a fost înnecat bălaurul cel legendarii, Apap (Typhon), inimicul lui Osiris. Ibid. 

Ch. XXXIX. 1: Apap. Tu es submerge dans le bassin du Noun. 

5) Pierret, Le livre. Ch. XV. 18: Adoration ă toi qui t'es lev& dans le Noun, qui 

as illumine la double terre. — Ibid. 19: Grand illuminateur sorti du Noun. 

1) Maspero, Egypte et Chaldee, p. 18. 

5) Ibid. p. 19: Du soir au matin, il disparait dans les gorges du Dait. 

5) Pierret, Le livre. Ch. ]. 18. 19: Je traverse le Noun... javance dans la barque; 

mon âme n'est pas cloignce de son seigneur. — Ch. LXVII. 2: et jarrive au naos de 

la barque du soleil. , 

2) Pierret, Le livre d. morts. Ch. LXXV. 1: jarrive aux confins de la terre— 

Ch. 1. 10: je reşois Poffice de labourer la terre.-— Ch. XII. 1. 2: Je tinvoque 

Ra .. . Fais que je laboure la terre. — Ch. CIX. 13: J'y suis fort, jy suis muni 

d'incantations favorables pour y peiner, pour y labourer, pour y moissoner, pour 

y ensemencer. — Ch. CXX. 2: Je me presente pour labourer la terre. 

3) Pierret, Le livre. Ch. VI; XII; XVII. 95; LXIX. 5; LXXII; CXXV. 

3) Ibid. Ch. CXXV 12-13, 31: terre de vârite€.. . region de la verite. 

1) Pierret, Le livre d. morts: Ch. CXVII. 1: Ta route est vers Ro-sta. — Ch. 
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Er după ce decedații egipteni erai cercetaţi, purificați și inima lor ținea 
equilibriul cumpenei, ei trecea în regiunea divină inferidră (sub- 
montană), pe care papirele egiptene o numesc locul renascerii?), țera 
eternității 2). 

Acestă regiune era locuită de spiritele şi de Gmenii numiți Mani (stră- 
moși) înalți de câte 8 coți 4), &r în partea de răsărit se aflati spiritele și Gmenii 
numiți Harmakhis 5). 

Aceste credințe egiptene se basai pe o vechiă doctrină pelasgă. 
Era instituţiunea misterielor celor mari, ale Hyperboreilor, pentru puri- 
ficarea şi espiarea crimelor făcute în vi€ță, misterii, al căror scop era pro- 
pâgarea credinței în viâța după morte și necesitatea de a ispăși păcatele 
prin penitență. 

Pelasgii aii fost creatorii și organisatorii celor de ântâita misterie, cunoscute 
în anticitate. 

Lor le aparțirie înființarea misterielor din Samothracia, din Creta și Eleusis. 
Aceste misterie se basai pe cultul divinităților sub-pământene (chtonice, 
inferi6re), şi în numele acestor divinități se făcea purificarea. Ele se celebrată 
de regulă n6ptea și prin suterane spre a mișca și mai mult imaginațiunea 
celor inițiați. 

Despre instituțiunea misterielor celor mari Hyperboree din nordul Istrului 
amintesce şi Plato. 

Virginile Opis şi Hecaerge, trimise de Hyperborei cu daruri la Delos, 
dusese acolo și due table de aramă, cari conţinea o descriere amenunțită 
a acestei instituțiuni, în cari table se spunea, că sufletele celor decedați se 
duc mai ântâiii într'o locuinţă suterană, unde se află palatul lui Pluto. 
Intrarea, care conducea la acest palat este închisă cu un rosteii de fer. 
Deschidendu-se pârta, sufletele merg mai ântâiii înaintea judecătorilor 
Minos şi Rhadamanth în «Câmpul Adevărului». Aici judecătorii 
Cerceteză cu de amănuntul vi€ţa fie-cărui decedat, şi aflând că el în vicță 
a fost condus de un geniii bun, atunci i conferesc locuință în regiunea 

CXIX. 2: Je constitue mon nom dans Ro-sta. — Ch. CXXVI. 4-5: Entre et sors dans 
Ro:sta ... nous dissipons toutes les impuretes que tu a conservees. — Ch. CXXX. 
9: 1... traverse l'enceinte de fer. — Rosteii în limba română însemneză gratii, 

sEă vergele de fer ori de lemn, îngrădite la ferești, uși, etc. 
1) lbid. Ch. VI. XV. 15. 21. 

”) Ibid. Ch. LVIII. 2: lieu de renaissance.— Ibid. Ch. XVII. 7; şi p. 332. 
:) Ibid. Ch. XV. 7: Je parviensăla terre d'âternite. 
%) Ibid. Ch. XV. 15; LV. 1. CIX. 4-6; CĂLIX. 4-5. 18 şi p. 332. 
5) Ibid. Ch. CIX. 4-6; CXLIX 4-5; CXLI. 2.
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celor pii, unde pământul produce tot felul de fructe şi câmpul e plin de 

floră, unde nu este nici Erna aspră nici căldură escesivă, ci un aer temperat, 

încăldit de radele cele dulci ale srelui, și unde sufletele petrec apoi în 

ospeţe și jocuri, în discuţiuni filosofice, și asistă la 'representaţiuni teatrale 

și audițiuni de musică; în fine că tot aci ait fost inițiați în aceste misterie 

Hercule și Dionysos s6ă Osiris 1). 

Din catena de munţi ce se întindea în nordul rîului Nun diferite înălțimi 

aveai, după credințele egiptene, o deosebită însemnătate religi6să. 

Unul din aceste piscuri era <Muntele vieţii» 2), care purta și numele de 

Manu 3). EI se afla în partea de apus a rîului Nun și tot în acestă parte se 

afla şi porta numită Ser (Fer), pe unde trecea scra discul sârelui cu barca 

sa, ca în diua următâriă să revină de noi pe orisont 4). 

Aici în muntele Manu se culca Dâmna Ceriului Nut, aci se culca și 

Ra-Harmakhis unindu-se cu mama sa Nut 5), 

Un alt vârf de munte se afla în partea de răsărit a rîului Nun. Aci erail 

stâlpii ceriului €). 

După vechile credințe egiptene, ceriul era susținut de patru columne, ori 

mai bine dis de patru stâlpi de arbori bifurcaţi 7). Acești stâlpi isolaţi aii forma 

de Y şi se văd adese ori reuniți pentru a susține ceriul ast-fel: “ YYYY 

Toţi aceşti stâlpi se aflaii la nord, în regiunea divină, aședaţi pe un singur 

pisc ori pe patru, însă legați unul cu altul prin o catenă neîntreruptă de munți 8). 

Pe lângă acâstă catenă de munți, pe care se redima ceriul, curgea riul 

cel mare numit Nun, identic cu Oceanos potamos al Grecilor. 

Între «Muntele de răsărit» și între rîul Nun se afla teritoriul numit în 

1) Platonis Axiochus (Ed. Didot, tom. II, p. 561-562). 

2) Pierret, Le livre des morts, Ch. XV. 36: en adorant Ra-Harmakhis lorsquil se 

couche dans la montagne de vie. — Ibid. Ch. XV, 16. 

3) Maspero, Egypte et Chaldee, p. 18. 90. — Pierret, La livre d. morts. Ch. XV. 44. 

4) Ibid. Ch. XVII. 21: Pour arriver ă P'horizon, je passe par la porte Ser. 

5) Ibid. Ch. XV.: 16; 
€) Pierret, Le livre d. morts: Ch. CIX. 1. 3::Je connais cette montagne de LEst 

du ciel, dont le sud est vers les bassin des oies Khar... ou Shou soultve 

les piliers du ciel. 

1) Maspero, Egypte et Chaldee, p. 16-17. 

8) După legendele poporului român, ceriul e ridicat pe unul, pe. trei.ori pe patru 

stâlpi. O colindă din comuna Cidra-Doicesci (jud. Brăila) conține. următorele versuri: 

De când Domnul s'a născut |. Şi cerul! a ridicat 
| 

Și pămentul Pa făcut În patru stâlpi de argint a.
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papirele egiptene Khar, Ker, Kherau, Cher, și acest ţinut era locuit de 
spiritele și de 6menii numiți Harmakhis 1). 

„ Columnele ceriului după cele mai vechi dogme egiptene erai susținute 
de. marele dei Ammon-Ra. 

Acest Ammon-Ra avea după tradițiunile și doctrinele egiptene due. 
imperie, el domnia peste dâue regiuni s6ă lumi. În Egipet reședința' sa 
principală era la Theba, însă reşedinţa sa divină, unde era adorat de dei, 
se afla în partea de nord a rîului Nun în Paur. El este suveranul ceriului și 
domn al pămentului, părintele deilor și autor al Gmenilor, stăpân al apelor 
și al munților. EI este producătoriul animalelor, autorul pășunelor, ce nu- 
tresc animalele și al plantelor nutritive pentru Gmeni 2. El susține cu 
brațele sale ceriul. El a ridieat ceriul în sus şi a împins pământul în jos 2). 
Numele de Ammon să Hammon cu aspiraţiune, din limba egiptenă nu 

se pote esplica 4). Cuvântul aparţine fără îndoiclă limbei pelasge. E1 cares- 
punde la numele divinității archaice numite în limba grecâscă “Opohos 5), şi 
amend6ue aceste variante de Ammon şi de “Ouodos se reduc la formele 
originare pelasge de Homo şi Omul 6), 

?) Pierret, Le livre. Ch. 1, 18; XVII, 89; CXXXVI, 1.—Grebaut, Hymne ă Ammon-Ra. p.8. 
2) Grebaut, Hymneă Ammon:Ra (Paris, 1873) p. 4: 1. — Adoration dAmmon-Ra..: 
chef de tous les dicux .. . Ammon-Ra! seigneur du trâne de deux regions, resi- 
dant dans Thâbes . . . souverain du ciel et prince de la terre . . . păre des dieux; 
Auteur des hommes... producteur des plantes nutritives, auteur des 
herbes qui nourrissent les bestiaux... Les dieux sont en extase devant ses 
beautâs, lui faisant des adorations dans Paour . . . (lls lui disent:) Maitre ... qui fait 
croitre les produits de la terre . . . 6 păre des dieux, qui soultves le ciel et 
refoules la terre! „- « IL. — Auteur des pâturages . .. . seigneur des trânes 
des deux mondes. — În ce privesce sensul geografic al cuvintelor de «due re- 
giuni» scă regiunea de sud şi regiunea de nord: din papirele egiptene vom 
reproduce aici următârele cuvinte ale lui. Va rr o (R.r.1. 2): Eratosthene a făcut dâue 
Părţi din globul pămEntului, având „În vedere mai mult caracterul lor natural, una, 
tare se întinde spre medă-di și alta spre medă-nâpte. Fără îndoiclă, că regiunea de 
nord este mai sănătâsă și fiind mai sănătâsă este tot-o-dată și mai fertilă. 
3) Pierret, Le Panthâon egyptien, p. 96. (Pap. magique Harris. IV): Dieu... levant 
Ie bras et portant haut Atef (ceriul), 

%) Pauly-Wissowwa, R. E. v. Ammon, p. 1854: Die Etymologie des Namens Amân 

(Ammon) ist unbekannt. 

*) A se vede mai sus pag. 221.—După legendele române, ângerul-titan, Andreiă, sinonim 
cu Omul (a se vede pag. 223), susţine pământul cu capul. săi. De asemenea: Der Omo- 
Phorus ist unten und er ist es, der die Erde auf den Schultern trăgt (Fligel, Mani, 

Leiprig, 1862, p. 8, 89, 221, la Hasdeu, Dict. 1. rom. IL. p. 1185). 
6) Ammon, după cum scrie Pausania (IV. 23. 10), a fost un păstorii, care construise
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Același rol ca susținătoriii al columnelor ceriului s'a atribuit mai târdii 

deului numit Șu, un fii al lui Ammon. 

După genealogiă și după sens, deul Şu, care simbolisa sârele ce răsare, 

era una și aceași divinitate cu Zebg al Grecilor, cu Deus al Latinilor și 

cu Deu al Românilor. 

Su, ne spun papirele egiptene, susține stâlpii ceriului. E! a des- 

părțit ceriul de pământ, a ridicat ceriul de asupra pământului și La stabilit 

cu cele dâue mâni ale sale 2). 

Pământul personificat prin Seb, Sibu (sei Saturn), și ceriul prin Nut, 

Nuît (sei Rhea), ai fost, după cum ne spune teogonia egiptenă, numai 

o perechiă de amanți perduţi în Nun, apa cea întunecâsă, și cari se țineaii 

îmbrățișați, deița de asupra deului. Însă diua creaţiunii sosi. Noul dei Șu se 

furişă între cei doi dei și prindend pe Nut cu amândue mânile sale o 

ridică de asupra capului s&i. Pe când corpul înstelat al deiței se lungia în 

spaţii, capul la apus, câpsele la răsărit, picidrele și mânile ei cădeau de 

o parte şi de alta pe pământ. Eraii cei patru stâlpi ai firmamentului, însă 

sub altă formă. Conservarea fie-cărui stâlp era încredințată la anumite di- 

vinități populare egiptene. Osiris sei Horus simbolisat la stâlpul meridional. 

Set la cel de nord, Toth la cel de apus, €r Sapdi, autorul luminii zo- 

diacale, la cel de răsărit. Sibu cercă să se lupte în contra lui Șu și pic- 

turile egiptene ni-l arată în posițiunea unui om, ce se desceptă, și care se 

întârce de jumătate spre patul săii spre a se scula. Însă în momentul acesta 

creatoriul î-l lovi cu imobilitatea și Sibu rămase ca petrificat în posițiunea, 

în care se afla 2). (A se vede figurele de la pag. 338). 

Imaginea, sub care vechia teologiă egiptenă simbolisa stelpul principali 

s6ii de răsărit al ceriului, era numai o copiă fidelă de pe fața de norda 

columnei, ce esistă și astădi pe vârful Omului. 

După cum regiunea divină sei a deilor în tradițiunile și credințele egiptene 

era în părţile de nord ale lumii, dincâce de riul Nun sei de Istru, tot astfel 

de aici adoptase teologia egiptenă și simbolul religios al creaţiunii, repre 

un templu. Este aceeaşi tradițiune, pe care o aflăm și în «NumErătoria cea mare 

a poporului român despre <Omul mare», care a făcut o biserică mare. (A se vede 

mai sus p. 225). 

1) Piervet, Le Panth6on €Egyptien, p. 20-21: Shou a «separe le ciel de la terre,il 

a eleve le ciel pour des millions d'annces au dessus du sol, il a souleve le cielet 

l'a €tabli de ses deux mains» (Denlkm. II. 234). — Idem, Livre d. morts. Ch. CIX. 

1. 8. Je connais cette montagne de I'Est du ciel dont le sud est vers le bassin des 

oies Khar . . . ou Shou soul&ve les piliers du ciel. 

:) Maspero, Egypte et Chaldce, p. 128-129.
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sentat prin columna cea gigantică a ceriului de pe Carpaţi, întocma după 
cum făcuse și Pelasgii din Mycena. 

Aceleași forme esteridre le are fața de nord-vest a columnei din Carpați 
și aceleași contururi ni le presintă simbolul trinității egiptene. Mai mult încă. 
Esistă o identitate absolută între simbolul egiptean şi între columna din 
Carpaţi, când esaminăm figurile, ce le vedem înfăţişate pe aceste due 
monumente archaice. 

În partea de asupra a columnei de pe vârful Omului se mai cunosc şi 
astădi conturele unui corp de femeiă, în formă nudă, cu spatele în sus, cu 
faţa în jos, cu capul la apus și cu câpsele la răsărit, o figură în același 
stil, după cum ne înfățișâză simbolul epipten pe Nut, dâmna ceriului. 

Mai aflăm aici aceleași particularități în linia, ce formeză conturul superior, 
er linia inferisră marcheză și formele pieptului de femeiă. 

În fine pe aceeași faţă a columnei, la mijloc în partea stângă, se mai pot 
cunâsce și astădi, însă cu mare greutate, urmele aprâpe dispărute din 
bustul divinității Chnum, cu atributul capului de berbece. 

Ce figuri vor fi fost încă representate pe acestă față a columnei din Carpați 
nu putem sci. 

Acâstă lature a columnei de pe vârful Omului, pe care teologia egiptenă 
o adoptase ca simbol al regiunii divine şi al vieţei eterne, a suferit în partea 
sa inferi6ră o regretabilă deteriorare. 

Societatea din Transilvania numită «IKarpathenverein» a construit aici în 
anii din urmă o căsuţă de adăpostire pentru turiști, întrebuințând ca părete 
partea inferidră a acestei columne. Dacă societatea din Transilvania ar fi 
lăsat cel puţin stânca neatăcată. Însă acești Gmeni, mare parte diletanți, 
nesciind, ori uitând, că vârfurile munților aii fost o-dată locurile cele mai 
sfinte ale omenimii, că în munţi se află și astădi nenumărate resturi de mo- 
numente importante preistorice, ei ai ras cu ciocanele întregă partea in- 
feridră a acestei lature începând de la coperiş în jos. Ast-fel s'aă distrus 
pentru tot-de-una puţinele urme de baso-reliefuri, ce vor mai fi esistat pe 
acestă parte a columnei, urme, pe cari le cruțase până în dilele nâstre, în 
timp de atâtea mii de ani, și vânturile şi ploile și gheţurile şi păstorii munților. 
Pare că esistă un spirit r&ă, care persecută tâte monumentele mari istorice 
ale omenimiă, 

Simbolul trinității egiptene, ne spune aşa dar, că o emigrațiune puternică 
se operase în timpuri fârte depărtate de la Carpaţi peste Elada, peste in- 
sulele mării egee și peste Asia occidentală către șesurile Nilului. 

NIC, DENSUŞIANU.
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Acelaşi fapt istoric ni-l pun în vedere și papirele din cutiele mumielor. 

Pelasgii domnise peste Egipet în timpurile primitive ale istoriei 1), precum 

că domnise peste Elada şi peste părțile de apus ale Asiei. 

Se întemplase însă cu Pelasgii din Egipet aceeași fatalitate, ca și cu 

Pelasgii din Elada. 

Peste vechiul strat pelasg, care făcuse din şesurile palustre ale Egipetului 

o ţeră agricolă, care a pus acolo cele de ântâiit fundamente ale civilisa- 

țiunii, se ridică mai târdiii la domniă un noi element, o altă rasă de 6meni, 

aduși acolo probabil din regiunile superidre ale Nilului. Era populaţiunca 

faraonică, care în timpul, pe când ea se stabilise în Egipet, nu a fost nici 

pastorală, și putem dice, nici agricolă. 

Fârte probabil, că acești Semiţi ante-istorici, ai fost aduși în Egipet de 

Pclasgi ca sclavi, pentru lucrările lor cele mari de irigațiuni, desecări, 

pentru canalele, ce brăsdeză întreg Egipetul, pentru munca câmpului, pentru 

deschideri de drumuri și clădirile lor cyclopice. 

Aceste semne de sclaviă se văd esprimate chiar şi în rugăciunile, ce le 

adreseză sufletele mumielor egiptene către divinităţile lor supreme, ce re- 

sideză în nordul Istrului. 

Aceşti Egipteni faraonici consideraă, că cei de ântâiii locuitori de pe șesurile 

Nilului aă fost deii, cari în timpurile preistorice domnise peste Egipet ?), 

că patria şi reședința principală a acestor dei era în nordul Istrului (Nun). 

Către aceşti 6meni-dei, cari o-dată domnise peste regiunile de sud și de 

nord (Africa și Europa) adresâză mumiele egiptene rugăciunile lor, ca să 

le permită și pe ceea-laltă lume să lucreze. pământul, să are, s€ semene, st 

secere, să inundeze rîurile peste locurile lipsite de apă, să transporte năsip 

de la apus spre răsărit ?), și ci sunt numiți în rugăciunile lor osirice Ro-bi, 

adecă sclavi 4), 

1) Maspero, Egypte et Chaldee, p. 47: L'Eygyptien du type le plus noble €tait grand, 

€lance, avec quelque chose de fier et d'imperieux dans le port de la tâte et dans le 

maintien. Il avait les €paules larges et pleines, les pectoraux saillants et vigoureux. 

2) Homer încă numesce pe Pelasgi «divini», adecă cari î-și trăgeaă originca din dei. 

lias, X. v. 429: Asheţec vi Kabxwvec dioi ae Ilehasţoi. — Odyss. XIX. v. 177. 

3) Pierret, Le livre d. morts. Ch. VI. 1: Osiris N. est jug€ digne de faire dans la di- 

vine region inferieure tous les travaux qui s'y font.— Ch. VI. 3: jugez-moi digne, pou! 

chaque journee qui s'accomplit ici, de fertiliser les champs, d'inonder les ruis 

seaux, de transporter le sable de l'ouestă l'est. --- Ch. XII. 2: Je t'invoque Ra..: 

Fais que je laboure ia terre.— Ch. CXX. 2: je me presente pour labourer la terre 

4) Pierret, Ibid. Ch. CIV. 2. 3: pour approvisionner l'essence des dicux grands quz- 

m&ne(nt) Ro-bi.
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Acești Egipteni, descendenţi ai lui Sem și Cham, se considerat fericiţi 
sE lucreze ca sclavi pentru deii lor, chiar Şi în vi€ța destinată repausului etern. 

Era o religiune severă, cu un caracter politic și social, formată de casta 
preoțescă a Pelasgilor stăpânitori, spre a țin€ în supunere o rasă de 6meni 
destinată unei servituți perpetue. 

Cu ajungerea la domniă a rasei africane, istoria vechiă a Egipetului se 
transformeză. 

N6ua familiă adoptase sub imperiul pelasg elementele unei vechi civili- 
sațiuni înaintate, adoptase instituţiunile politice, sociale şi principiele reli- 
giose ale stăpânitorilor săi, pe cari însă le modificase în mare parte și le 
imbrăcase în forme potrivite cu caracterul s&ă african. 

Pentru acest noii element în istoria Egipetului, regiunea geografică a 
nordului, domeniul cel vechii al rasei pelasge, rămase o regiune mitologică. 
Er Columna de pe Carpaţi, simbolisa pentru aceşti Egipteni osirici, teritoriul 
paradisului terestru 1). 

?) Mulțimea cea mare de sclavi a fost o proprietate periculâsă pentru Pelasgi şi în 
alte ţinuturi. După cum scrie Herodot (lib. VI. 83) oraşul Argos, în urma r&sboiului, 
ce-l avuse cu Clecomene regele Spartei (519-490), rămânând lipsit de 6meni capabili de 
arme, sclavii lor le conduceaă și administraiă îâte afacerile private şi publice. Crescând 
însă mari copii celor periți în r&sboiă, sclavii fură alungați din Argos. Isgoniţi de aci, 
ci se retraseră la Tirynt, pe care-l ocupară cu r&sboiă. Mai târdiii însă veni la sclavi 
un profet cu numele Cleander, care i sfătui să se ridice de noi cu armele asupra dcmnilor 
sti. Se începu apoi resbelul, care a ținut mai mult timp până în urmă Argienii cu mare 
Steulate i învinseră. — Sclavii din Scythia cercară de asemenea să iee locul stăpânilor 
sti pelasgi. După cum scrie Herodot (UV. 1-3) Scythii din Europa persecutând pe Cim- 
meri, făcură o irupțiune în Asia și ocupară imperiul Medici, pe care-l ţinură 28 de ani. 
După acest lung interval Scythii întorcându-se €răși în patria lor le cși înainte o armată 
a sclavilor săi, care li se opuse. După mai multe lupte fără succes, Scythii aruncară lăncile 
: urle și luând în mână sbicele, de cari aveaii respect sclavii lor, i aduseră ast-fel 

își la supunere şi ascultare.
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7. Titanul Atlas strămoș al Ausonilor. 

Columna Ceriulul din Carpati ca simbol al viezei eterne 

în religiunea etruscă. 

În tradițiunile italice, titanul Atlas, regele Hyperboreilor, ne mai apare 

şi ca strămoș al Ausonilor, în particular al Latinilor şi al Romanilor. 

Eustathiu, archiepiscopul Thessalonicei, scria, în secului al XII-lea, pe 

basa unor fântâni mai vechi: . 

«După cum spun unii, Auson, de la care î-şi trag numele lor Ausonii, 

a fost cel de ântâiii, care a domnit în Roma, și acest Auson a fost fiul 

lui Atlas şi al Calypsei, după cum ne spune autorul scrierii despre 

numele ginţilor», adecă Stephan Byzantinul 2). 

La Hesiod Auson (Navolvoos) este de asemenea un fiii al Calypsei?) 

care însă după Homer a fost fica, €r nu soția, titanului Atlas ?). 

Ausonii formase în anticitatea preistorică populațiunea preponderantă 

a Italiei. Ei sunt caracterisați de autorii vechi, ca o rasă puternică și 

r&sboinică. Cu deosebire în literatura poetică numele de Ausones se aplica 

la toți locuitorii Italică, <Ausonia» desemna Italia întregă 4) şi cuvântul 

«Auson> era sinonim cu latin, italian, roman?) 

O parte din populațiunea Daciei ne apare sub numele de Ausoni până 

în seculul al V-lea al erei creştine. 

Istoricul byzantin Priscu, trimis de împăratul Teodosiu cel tinăr în 

legaţiune la reședința lui Atila, care se afla pe şesurile Ungariei de astădi 

dincâce de Tisa, numesce <Ausoni» pe supușii acestui rege barbar, cari 

locuiaii în regiunea, unde se afla palatul s&ă, cari vorbiaii o limbă romană 

rustică și trăiai aci mestecaţi cu Hunii și cu Goţii €). 

O parte din Românii de la Sat-mar se mai numesc și astădi Oșeni 2, Un 

1) Eastathii Commentarii in Dionysium, v. 78. — Este de notat, că Ro m ul, regele 

legendar al Romanilor, mai avea şi numele-de Altellus (Festus, p. 7), €r famila 

Iulii conumele de Altinus (Pauly-Wissowa, R. E. v. Altinus). 

2) Hesiodi Theog. v. 1017. 

3) Homeri Odyss. IL. v. 50. — După Hesiod însă (Theog. 359) Calypso, este0 

fică a rîului divin Oceanos. În realitate aceeași patriă. 

4) Virgilii Aen. IV. 349: Ausonia Teucros considere terra. 

5) Ovidii Pontica, lib. II. 2. 72: Promovet Ausonium filius imperiu m.—Virgilii 

Aen. XII. 834: sermonem Ausonii patrium moresque tenebunt. 

6) Prisci Excerpta de legationibus (Ed. Bonnae, 1829) p. 190. 206. 

2) Ambasadori lui Teodosiu, după ce trecură dincâce de Dunăre, aă trebuit st călăto-



COLUMNA CERIULUI. 343 

chineziat românesc din Maramureș pârtă încă în seculul al XIV-lea numele 
de Ozon); în fine o comună importantă din ţâra Bârsei este numită şi 
astădi Uzon; tâte trei numiri etnice, a căror formă originală a fost de sigur 

Osoni, Ozoni, Uzoni. 

O tradiţiune anal6gă mai esista în anticitate și despre originea Latinilor. 
După cum scrie Dionysiu din Halicarnas, Latinus, regele eponim al 

Latinilor, a fost un fiă al lui Hercule și al uncă fecidre hyperboree 2. Er 
după altă tradițiune regele Latinus a fost frate cu Auson şi ambii fiii 
Calypsei ), ai ficei lui Atlas 4). 

În fine mai esista în Italia şi o altă tradiţiune, care aducea în legătură începu- 
turile Romei cu descălecarea acolo a unui trib pelasg venit de la muntele Atlas. 
Evandru, care întemeiase lângă Tibru un oraș numit Pallantium, din care s'a 

desvoltat mai târdii Roma, ne apare după vechile genealogii, ca un strănepot 

al lui Atlas 5); er patria lui Evandru a fost după aceeași tradițiune, Arcadia, 
în care locuise și domnise Atlas; prin urmare nu Arcadia din Pelopones 8). 

rescă mai mult de opt dile spre nord, trecând peste câmpii întinse, peste mai multe 
riuri şi locuri mlăştinâse, spre a ajunge la reşedin ţa lui Atila, care se afla într'o 
localitate, pe care Priscu o numesce sat fârte mare, pEţtor, *bpm, €r Jornande 
vicum, ad in star civitatis amplissimae (De Get. orig. c. 34). După cum 

resultă din descrierea. ce ne-o presentă Priscu, acestă reședință, nu era în Bănat, în 

apropiere de trupele romane, ce apăra linia Dunării, ci în părţile superidre ale Ungariei 
de astădi, la Sat-mar. În acestă regiune aă trebuit să se afle așa dar locuitorii, ce 
vorbiaă o limbă romană rustică și pe cari Priscu i numesce Ausoni. Întru adevăr o 
parte din comitatul Sat-marului se mai numesce și astădi țţcra Oașului, er locuitorii 
români de aici se numesc O şeni (Comunicarea d. Titu Budu, vicariă în Maramureș). 

Tacit în Descrierea Germaniei (cap. 43) încă amintesce de un trib însemnat, ce locuia 
în dosul Marcomanilor şi al Quadilor, unii pe câmpii, alţii prin păduri, pe văi și pe verfuri 
de munți şi cari purta numele de Osi. Ei eraă tributari ai Quadilor şi ai Sarmaţilor și 
vorbiaă limba pannonică scă dialetul vechiă pelasg de la Dunărea de mijloc. Au- 
sonii lui Priscu, Oșenii de astăgi, sunt ast-fel numai o parte din vechiul trib pelasg 
de lângă Carpaţii de nord, numit la Tacit Osi. Un alt ram din acestă populațiune se 
afla după Tacit (cap. 28) în Pannonia superidră, de dincolo Dunăre; şi întru adevăr 
ltinerariul împ. Antonin (Ed. Parthey, 263) amintesce între Acinquum (Buda) și între 
Sabaria (Stein am Anger) o localitate numită Osonibus (nom. pl. Osones). 

1) Kurz, Magazin. IL. 30. 6. 1361: Keneziatum possessionis Olachalis Ozon vocatae. 

) Dionysii Halicarn. lib. |. C. 43: Aarivoy BE rwoc Smepfopidos dp 

3) Apollod, Epit. VII. 24. 

% Calypso (Krdo46) este forma grecescă a unui nume barbar. În comunele române 
situate lângă muntele Bucegiii în Transilvania, mai esistă și astădi familiele Coleș sei . 
Coleşa. Er Coleșani este numele vechii al satului Corbu din j. Râmnicul-sărat. 

*) Virgilii Aen. VIII. 184-140. 
") Dionysii Halic. 1. c. 31-33, 64. — Cf, mai sus pag. 315 nota.
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Acest Evandru, după cum spuneai tradițiunile istorice, transportase în 

Italia mai multe divinități pastorale 3), întemeiase acolo temple, introdusese 

sărbători, legi și diferite industrii utile 2). , 

Evandru și soţii săi descălecase aşa dar în Italia din o ţeră, care se bu- 

cura de o vechiă organisațiune religi6să și politică, peste tot de o civi- 

lisaţiune înăintată. 

După vechile genealogii etnice teritoriul titanului Atlas din țera Hyper- 

boreilor ne apare ca patria originară a mai multor tribură și a multor fa- 

milii princiare însemnate din Elada, din Asia mică, din Africa și Italia. 

Atlas, scrie Diodor Sicul, a avut mai multe fice, cari căsătorindu-se cu 
y 

cei mai distinși eroi şi chiar cu dei, aii avut fii, cari pentru virtuțile lor 
y . 

Sai numit eroi și dei, și ati fost tot-o-dată autorii mai multor ginți 3). 

Pe un fragment de vas descoperit în Apulia, Atlas, domnul țărei fericite 

a Hyperboreilor, întemeiătoriul mai multor dinastii pelasge meridionale, acel 

Atlas, în al cărui regat nu numai fructele, dar şi ramurele arborilor, erail 

de aur, este înfățișat şedând pe tron în deplin ornat regal 4). 

Fără îndoi€lă, acestă imagine avea un caracter genealogic. Artistul a voit 

să represente aici pe unul din strămoșii cei mai glorioși ai vre-unei familie 

ausonice din Apulia. 

În ce privesce representarea mitologică a titanului Atlas, el este înfățișat 

pe un vas din Apulia susținând ceriul figurat în forma unui glob 5), Tot ase- 

menea ne apare Atlas și pe o oglindă etruscă de la Vulci €). 

Idea de a representa ceriul scă universul în forma unui glob este fârte vechiă. 

După Plato, Hyperboreii ai fost cei de ântâiii, cari ai considerat 

universul ca o sferă, în centrul căreia se afla pămentul 7), 

Er după Diodor Sicul, regele Atlas, al cărui imperiii se afla lângă Oceanos 

(potamos), avuse cunoscinţe forte esacte de astrologiă, şi el a fost cel de 

ântâi, care a privit universul ca un glob, din care causă se dicea, că întreg 

firmamentul se radimă pe Atlas ?). 

1) Ovidii Fast. ÎL. v. 279: Transtulit Evander silvestria numina secum. 

2) Livii Hist, lib. |. c. 5. 

3) Diodori Siculi lib. [Il, c. 60. 

4) Roscher, Lexikon der gr. u. rm. Mythologie. I. p. 710. 

5) Ibid. Î. p. 710. 

6 Daremberg, Dict. d. ant. v. Atlas, 

1) Platonis Axiochus (Ed. Didot. tom. IL. p. 561). 

3) Diodori Siculi lib. 1V. 27. 5. — Plinii Hist. Nat. lib. IL. 2: Formam eius (mundi) 

in speciem orbis absoluti globatam esse. —Id. lib. II. 6. 3: Sphaeran 

ipsam ante multo Atlas. — ]d. VII. 57. 12: Astrologiam Atlas (invenit).



COLUMNA CERIULUI, 345 

Cea mai celebră statuă a artei romane, ce înfățișa pe titanul Atlas cu 
globul în spate, este aceea din museul de la Neapole, desemnată în comun 
sub numele de Farnese. 

Aici Atlas ne apare sdrobit de greutatea sarcinei sale. EL se radimă cu 
genunchiul drept pe un colț de stâncă. Capul săi e apăsat și torturat sub 
glob, de sub care cu fața obosită el privesce încă cursul constelațiunilor 1). 

Statua titanului Atlas din musăul de la Neapole nu era o operă originală, 
sei de imaginaţiune, a artistului italian. , 

Sub aceeași formă era simbolisat în arta egiptenă şi deul Şu, care sus- 
ținea pe cap ceriul-în forma unei semisfere concave, redimându-se cu ge- 

nunchele drept pe păment 2). 

O altă figură analâgă a lui Atlas este reprodusă în magnifica ediţiune a 
Eneidei, publicată de ducesa Devonshire. Aici puternicul titan susține în 
spate cu amendâue mânele columna ceriului în forma unei piramide trun- 
chiate, redimându-se cu genunchele stâng pe pământ 3). 

Ceea ce-i dă însă statuei din Neapole o deosebită valdre istorică, ceea 
ce o distinge de alte representări anal6ge, este, că acestă operă de sculptură 
e modelată după un tip original, după piramida de lângă Istrul de jos, ce 

a fost considerată din cea mai depărtată vechime, ca stânca titanului Atlas, 

pe care se radimă ceriul, ca polul nordic a] ceriului, ca osia Hyperboreilor, 

cardines mundi 4). 

Columna din Carpaţi era un simbol sacru, era cel mai celebru monument 
religios al lumii pelasge. 

:) La vechile imagini religi6se, ce representaiă o divinitate cu ceriul pe cap, para se 
reduce următârele versuri dintr'un descântec român: 

Şi-i puse (Maica Domnului) În cap cerw cu stelili, 
În umerei doi luceferei, La picere pămentu' cu fiorili ... 

Tocilescu, Materialuri folkl. 1. 2. 1133. 

La Ovidiu (Met. IV. 661): et omne Cum tot sideribus coelum requiet in illo 
(h. e. Atlante). 

) Maspero, Egypte et Chaldee, p. 127. 
3) Durny, Hist. d. Rom, Il. p. 264. — Este însă greşită ideea, că acestă figură ar 

representa pe Sisyph. 

*) Plinii H. N. 1V. 26. 11. Pone eos montes (Ripaeos). . . gens felix (si credimus) 
qosHyperboreos appellavere, annoso degitaevo,fabulosis celebrata mi- 
raculis. Ibi creduntur esse ca rdines mundi, extremique siderum ambitus .. .. 

Regio aprica felici temperie, omni affatu noxio carens ... discordia ignota et 
degritudo omnis, — 
incumbit, — 

„et Ister, 

Id. lib. II. c. 64: et (caelum) cardini su 0, hoc est terrae, undique 
Macrobii Somnium Scipionis, IL. 7: regiones, quas praeterfiuunt Tanais 
omniaque super Scythiam loca, quorum incolas vetustăs H yperboreos 

YOcaviţ.
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Pe când feţele de sud şi de sud-vest ale columnei din Carpaţi aii servit mai 

mult de subiecte pentru picturele ceramografice, pe când teologia egiptenă 

adoptase ca simbol al trinității fața de nord-vest a acestui stâlp al lumii, 

artistul roman a figurat pe titanul Atlas susținend sfera universului după 

fața de răsărit a acestei piramide legendare. 

  
178. — Titanul Atlas susținând sfera 
universului. Statuă antică de marmure în 

museul de la Neapole. După Berthelot, 

La Grande Encyclopedie, Tome IV. p. 459. 

Esistă o identitate, putem dice absolută, între conturele esteridre ale acestor 

dâue monumente, până la cel mic detaiii. Se mai cunosc pe columna din 

Carpaţi chiar şi urmele, ce par, că aii figurat o-dată brațele ridicate în sus 

spre a susține în spate forma globului, ce representă bolta ceriului. 

Probabil, că acestă statuă atât de memorabilă a fost lucrată în timpul 

împăratului Domițian, atunci când armatele romane avură să susțină o luptă 

lungă şi grea pentru a cuceri muntele cel sfânt al Dacilor, numiţi Gi- 
4 N 

ganţi și Hyperborei, când legendele lui Atlas deveniră €răși populare - 
?
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în Italia, când cei mai distinși poeți ai acestei epoce, Statiu și Marţial, se 
ocupară cu osia ceriului din țera Hyperboreilor și cu suferințele lui Pro- 
metheu pe acestă stâncă ?). 

«Tu pleci acum Marcelline ostașule», dice Martial, «ca să iei pe umerii 
tei ceriul de nord al Hyperboreilor şi astrele polului getic, 
cari de abia se mișcă. Etă! și stânca lui Prometheu, &tă! și muntele 
cel făimos în legende» etc. ?), 

  
179. — Columna Ceriului de pe Vârful Omului (Carpaţi). 
Faţa de NO. representând în conturele sale esterisre tipul 
original al statuei titanului Atlas din museul de 

la Neapole. A se vede Fig. 178. După o fotografiă din a. 1900. 

Afară de tradiţiunile istorice și afară de legendele mitologice cu privire 
la titanul Atlas, mai esista în Italia și o credinţă religi6să archaică cu privire 
la columna ceriului din Carpaţi. 

Etruscii erai considerați în epoca romană ca representanții vechilor 

') A se vede mai sus pag. 283. 
:) Cf. mai sus pag. 302,
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doctrine teologice pelasge. Ei aveai o preoțime instruită și o literatură avută 

în rituale, pentru cari poporul roman arăta un deosebit respect. 

Una din cele mai vechi necropole ale Etruriei se afla în munţii de la 

Axia (astădi Castel d'Asso) de pe teritoriul vechiului oraș Tarquinii, 

locul natal al lui Tarquiniu cel bătrân, și metropola celor 12 oraşe confederate 

ale Etruriei. Locuitorii din Tarquinii aii fost, după cum ne spune lie- 

rocle, originari din ținuturile Hyperboreilor!), de la acei Hyper- 

borei, unde grifonii le pădiai tesaurele cele mari de aur. 

Camerele sepulchrale în necropola de la Axia sunt săpate în stâncă viă, 

er pe frontalul, ce decoreză aceste sepulturi se află figurat de mai multe 

ori următoriul simbol religios (Fig. 180). 

Acest semn mystic, pe care ar- 
  

cheologia preistorică până astădi nu 

l'a putut esplica, representă în partea 

sa inferidră columna ceriului în forma 

unei piramide trunchiate (trapez), Er 

de asupra acestei columne se află fi- 

gurat ceriul în aceeași formă ca și pe 

monumentele hieroglifice ale Egipe- 

tului, prin o liniă orisontală cu doue 

târte ja margini, în forma 

Acest simbol religios al vieţei vi- 

  

180.—Columna Ceriului,figurată așa dar, că vechia religiune etruscă, 

ca simbol religios pe mormintele din era una şi aceeași cu religiunea Pe- 

necropola de la Axia (astădi Castel 

d'Asso) în vechia Etruriă. După Duruy, 

Hist. d. Rom. Tom.I. (1879), p.LXXVII.  Egipet 2); în particular acest simbol 

lasgilor de la Istru, din Argos și din 

esprima aceeași credință religi6să, că sufletele celor decedați se duc la re- 

ședința deilor (de la Oceanos potamos), unde era Olimpul Atlantiac, în 

țera Hyperboreilor celor juști și lung trăitori, unde ceriul se redima pe 

pământ, unde era judeţul suprem, unde era !ocul fericirii, regiunea celor pii- 

1) Stephanus Byz., v. Taprovia: Taprvaiot, 59vos “VaspBoptwy, etc. 

2) Disciplina etruscă î-şi luase începuturile sale în nisce ţinuturi muntâse 

afară de Italia. Ast-fel Pliniu vorbind de pasările, ce serviaii de auguriii ne spune (lib. X. 

c. 17): că în disciplina etruscă se aflai depinse mai multe genuri de pastri, 

pe cari nimeni nule a vEdut. — În ce privesce vechile locuințe ale Etru- 

scilor, este importantă tradițiunea, ce ne-o comunică Pliniu (IIL. 81.), că orașul Pisa 

din Etrutia a fost întemeiat de Pelops sti de Teutani. După cum vom vede 

mai la vale locuințele vechilor Teutani, scă Titani, eraă lângă Istru, 

itâre şi al regiunii divine, ne spune :
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8. Columna Ceriului din Carpati ca simbol al nemuririi 

la Pelasgii din Sicilia. 

Columna Ceriului din Carpaţi o aflăm representată pe dâue monumente 
antice ale Siciliei. Unul este o pictură ceramică și altul o stelă funerară. 
Vom vorbi aici despre amândâue aceste reliquie de mare importanță 

pentru istoria columnei ceriului din vechia țeră a Hyperboreilor. 
Decoraţiunea de pe vasul din Sicilia arc un caracter mitologic. Ea ne 

înfăţișeză la mijloc un stâlp enorm de stâncă, ale cărui forme Sunt întru 
tâte identice cu fața de VNV. a columnei de pe Verful Omului. De asupra 
accstci stânci, ce o vedem figurată pe vasul sicilian, este aședat un crater 
enorm acoperit, având o formă aprâpe sferică 1). În partea dreptă a acestei 
stânci e figurat un bătrân cu barbă albă, îmbrăcat cu o mantiă și ținend 
în mâna stângă măciuca de mesager. Este deul Hermes (Mercuri), care 
duce pe Prometheu, ca să fie încatenat pe columna ceriului. Lângă Hermes 
se vede titanul Prometheu, ostenit şi sdrobit sufletesce, şedend pe o petră. 
El ţine în mâna stângă un obiect, ce semăna cu tuleul unei plante (ferula) 

„de jumătate despicat. Hermes întinde mâna drâptă peste capul lui Pro- 
metheu și pronunță o formulă sacră. În semn de protestare Prometheu 
Își acopere capul cu mâna drâptă. În partea stângă a. acestei stânci se 
vede o femeiă îmbrăcată cu o tunică talară şi cu un hemi-diploidion. Este 
deița Themis, personificarea ordinii legale. Cu mâna dreptă densa face un 
Semn imperativ către faurul Vulcan arătându-i stânca, €r cu mâna stângă 

atinge cureiele, cari pun în mișcare foii faurăriei. Prin acesta deița Themis 
comunică lui Vulcan ordinul lui Joe, ca să ferece și să pironescă pe acestă 
stâncă pe astutul Prometheu 2). Faurul Vulcan înțelegând ordinul se întârce 
spre a pleca la faurăria sa, făcând cu mâna stângă un semn de supunere și 
imediată esecutare 3), 

') Despre acest crater vom vorbi mai la vale într'un capitul special relativ la mo- 
numentele metalurgiei și aurăriei preistorice. 

) După Eschyl (Prom. v. 12) gigantul Cratos (Puterea) însoţit de sora sa Bia 
(Violenţa), personalităţi simbolice ale teogoniei, conduc pe Prometheu Ja locul de supliciăi, 
Și Cratos comunică lui Vulcan ordinul lui Joe. 

5%) Unii a credut, că acestă scenă representă un subiect din misteriele lemnice. L e- 

normant vede în acestă pictură pe Vulcan în mijlocul Cyclopilor lângă muntele Etna. 
Esplicațiuni neadmisibile lipsite de un sens mitologic ori religios. Nu csistă nici un
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Artistul a mai voit tot-o-dată să esprime, că acestă scenă se petrece pe 

verful unui munte inalt din regiunea nordului. Spre acest scop el a traso 

linie undulantă cu puncte albe până la jumătatea figurilor și care desemneză 
. 

înălțimea troianilor de ncua, ce acoperiaii culmea acestui munte. 

    
181. — Stânca, pe care a fost crucificat ti- 
tanul Prometheu, identică după con- 
turele sale cu stânca, ce formeză columna 
principală de pe Vârful Omului (Fig. 182). 
De asupra pe vârful acestei stânci se vede a- 
şedat un crater enorm acoperit. — Pictură cu 
figuri negre pe un vas sicilian. După Le- 
normant, Elite d. monuments ceramogra- 

phiques. Tome 1. Pl. LI. 

Din punct de vedere istoric importanța, ce o are decoraţiunea de pe 

vasul sicilian este, că stanca figurată aici ne presintă întru tâte aspectul 

feței de VNV. al columnei ceriului din Carpaţi. 

Acestă pictură însă ne mai pune tot-o-dată în lumină încă una din cestiu- 

nile cele mari, dar obscure, ale geografiei sacre din epoca pelasgă. 

cyclop în acestă composiţiune, nică stâncă figurată nu presintă forma conică a vulcanului 

Etna. — O stâncă anal6gă, pe care şede Joe, se vede representată în o pictură de vas 

din Apulia (Lenormant, Elite des monuments ceramographiques, I. pl. XXIII).
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După Homer faurăria lui Vulcan se afla pe vechiul Olymp 1). 
Thetis, mama lui Achile, se adreseză cu următârele cuvinte către suro- 

- rile sale: 

«Ei mă duc pe Olympul cel mare, la Vulcan, artistul ilustru, ca 
să facă fiului mieii arme frumâse lucitâre» 1, 

Pe vasul din Sicilia faurăria lui Vulcan este indicată în apropiere de stânca, 
la care este dus Prometheu, și acestă stâncă, o repetăm aici încă o-dată, 
ne înfăţișeză întru tâte profilul de VNV. al columnei din Carpaţi. 
Avem așa dar aici un important document din anticitatea italo-grecă, un 

document, prin care se constată cu certitudine absolută, că Olympul 
preistoric sei al teogoniei, Olympul de la marginile pămtntului 

e ap ae e - m ape o m 

  

182.—Columna Ceriului din Carpaţi, fața 
de VNV., identică după conturele sale cu stânca lui 
Prometheu, representată în pictura de pe vasul 
sicilian (Fig. 181). Jos: camera de adăpost con- 
struită de Societatea carpatină din Transilvania 3). 

după Hesiod, era muntele acela, pe care se aflaii columnele cele legendare 
ale ceriului, Atlas din târa Hyperboreilor, Olympus atlantiacus la 
Calpurniu 2), astădi verful Omului de pe muntele Bucegiii lângă Istrul de jos, 
unde, afară de columne, ni se mai presentă încă o altă clasă de monumente 
Celebre în istoria teogoniei, figura lui Zebs siţioyos și altarele cyclopice. 

Pe acest verf măiestos al Carpaţilor, după cum am amintit mai sus, se 

') Homeri lfias, XVIII, v. 140 seqq. 
*) Calpurnii IV. v. 33, 
) După Dr. Eq. Myss, Wegweiser fir Ausfiige in die Berge und Gebirge der Um- 

8ebung von Kronstadt. Kronstadt, Gabony, 1898,
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înalță și astădi trei columne gigantice. Fie-care din aceste columne a repre- 

sentat în anticitate o deosebită figură, fie-câre a avut un anumit sens simbolic, 

Aceste trei columne, monumente importante consecrate divinității prin- 

cipale a Ceriului încă în timpurile anteridre Troiei, Mycenei, Tiryntului și 

Thebei din Egipet, ati avut un rol însemnat și în credințele religidse ale 

Pelasgilor din Sicilia. 

  

183. —- Cele trei columne ale Ceriului ca 

simbol religios pe o stelă funerară din Lilybeu 
în Sicilia. După Perrot et Chipiez, Phenicie — 

Cypre, p. 309. 

Pe o stelă funerară descoperită nu de mult pe teritoriul vechiului oraș 

Lilybeu din Sicilia vedem representate în partea superidră trei columne, 

cea din mijloc mai înaltă, cele de margini mai mici, er de asupra acestor 

columne un triunghiă și un simbol sideral. 

Orașul Lilybcu, după cum ne spune Diodor Sicul, a fost întemeiat de 

Carthagineni, cari după resbelul cu Dionysiu, tiranul Siracusei, strămutase 

aci resturile locuitorilor din Motya, un oraș, care se bucurase de o mare 

prosperitate 1). 

Aceste trei columne. figurate în partea superiâră a stelei din Lilybeu, re- 

presentă cele trei columne ale ceriului din teogonia lui Hesiod 2), numite, 

de autorii romani cardines mundi, pe cară se redima ceriul din țera Hy- 

perboreilor 2), sunt cele trei columne de pe <Verful Omului», al căror aspect 

în grupă, ni-l presântă Fig. 184. 

1) Diodori Siculi lib. XXII. 10. 4. — Pe ruinele Lilybeului se află astădi orașul Marsala. 

2 Hesiodi Theog. v. 522. , 

3) Plinii H. N. lib. 1V. 26. 11: Ibi (apud Hyperboreos) creduntur esse cardines 

mundi. — Id. lib. Il. c. 64: Namque inillo (caclo) cava in se convexitas vergit,€t 

cardini suo, hoc est, terrae, undique incumbit,    
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Pelasgii din Sicilia aveai, după cum vedem » intogma ca și Pelasgii din 
Grecia și din Italia, o credință în o supraveţuire în altă regiune te- 
restră deosebită, însă fericită. 

Este doctrina Hyperboreilor. 
Este aceeaşi credință, pe care o esprimaă tabulele trimise de dânșii la 

Delos, că sufletele celor decedați se duc la judecata supremă. într'un loc 

  

    

  
18 4. — Cele trei Columne ale Ceriului de pe Verful 
Omului (Carpaţi) vEdute în grupă. După o fotografiă de L. Adler 

(Braşov). 

anumit din țera lor, de unde apoi aceia, cari ai fost conduși în vicță de 
Un geniă bun, trec în regiunea celor pii 1). 

') Platonis Opera (Ed. Didot) Tom. II. p. 561. 
NIC, DENSUBIANU, 

23
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Acâstă credință ne-o esprimă și Hesiod sub forma, că sufletele eroilor 

căduți în răsbâiele de la Theba şi de la Troia ai fost duse în insulele 

cele fericite de la mărginile pământului, de lângă Oceanul cel cu vultori 

adânci 1). Una din aceste insule fericite, după cum scim, era Leuce de la gurele 

Dunării 2). Aici ne înfățișeză legendele și picturele vechi pe Achile, pe Ajax, 

pe 'Telamon, Patroclu, Antiloch, pe Menelau, Helena şi Agamemnon, ducând 

o vi6ță fericită şi eternă ?). 

Pelasgii din Sicilia, numiţi Sicani și Siculi, ne apar în tradițiunile gre- 

cesci şi romane ca cei mai vechi locuitori ai Italiei. Ei locuise mai ântâiii 

în Umbria și în jurul Ariminiului 4). Însă în urma invasiuniă Umbrilor ei fură 

siliți să-și schimbe locuinţele lor şi trăiră mai mult timp în Latiu 5). De aci 

împinși de alte triburi pelasge, ei se strămutară cu locuinţele lor în Italia 

de jos, în Brutiu și în Lucania 6), de unde în urma nouelor curente, ce 

veniaii din părțile de sus ale Italiei, ei trecură peste mare în Sicilia 7), care 

se numi ast-fel după numele lor (mai ântâii Sicania, apoi Sicilia). 

Imigrațiunea acestor Pelasgi în Sicilia s& operase așa dar pe drumul con- 

tinental al Italiei, de la Alpi spre sud. Ei veniaii însă de la centrul cel mare 

al lumii pelasge, de la Carpaţi, de unde în urma unei imense aglomerări de 

triburi, şi pote în urma unor evenimente politice, ei se separară, și plecară 

cu turmele lor înainte. 

Acesta o probâză simbolul lor naţional și religios, columnele ceriulut din 

Carpaţi. Pelasgii din tote părțile ai avut un deosebit cult pentru patria lor 

originară de lângă Istru. 

Un vechiii oraș de pe țărmurele de nord al Siciliei purta în :epoca ro- 

mană numele de Agathyrson 5), care desemna, că locuitorii de acolo erai 

din nemul, sâă din țâra, Agathyrsilor. Ei păstrară până târdii un spirit de 

independență. Nu recunosceaii nici legile nici autoritatea altora. Liviu i nu- 

mesce străini şi aventurari, adunați din tâte părțile lumii, 6meni demni de 

morte, cari trăia din răpiri și tâlhării, în cât consulul M. Valeriu Laevin se vădu 

silit la a. 210 a. Chr. să ridice 4000 locuitori din Agathyrson și să-i transporte în 

1) Hesiodi Opera et Dies, v. 161. seqq. E a 

2) Plinii lib. IV. 27. 1: eadem Leuce et Macaron (a Fericiilor) appelata. 

3) Pausaniae lib. III. 19. 11-13. 

4) Plinii H. N. lib. MI. 19. 1. 

5) Ibid. lib. IL. 9. 4. 

e) Ibid. îib. IL. 10. 1. 

1) Dionysii Halic. lib. [. 22. 

2) La Stephan Byzantinul și la Suida: Agathyrsa.—La Strabo (Ed. Didot, lib. VI.2.1. 

Agathyrson.— În epoca romană mai purta și numele de Agathyrnum:”  
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Italia 1). Un orășel întărit cu numele de Aegitharsus esista şi lângă Lilybeu 2). 
Lângă făimosul Agathyrson de pe țărmurele de nord al Siciliei se mat afla 

încă .un alt oraș pelasg înfloritoriti numit pe monetele sale A)oyrvo: 3, o nu- 
mite, ce ne presintă o curi6să asemănare cu forma de Alutani, rom. Olteni. 

Er pe țărmurele de sud ale Siciliei se întemeiase încă din timpuri depărtate 
preistorice un oraș numit Cauconia 4), probabil, că primii. săi locuitori ati 
fost numai un fragment din tribul Dac, ce pârtă la Ptolemeiă numele de 
Caucoenses. o 

“ În fine măi esista o tradițiune. preistorică despre o emigraţiune de la Istrul 
de jos în acestă insulă a mediteranei. 

“Litanul Typhon, învins de Joe, fuge după cum ne spun autorii grecesci, 
în Sicilia 8). : 

ae 

9 Columna Ceriului din Carpaţi pe monumentele funerare 

ale Carthagenel. 

„. Aceeași doctrină religi6să despre nemurirea și migrațiunea sufletelor în 
o altă regiune terestră mai fericită o aveai și vechii locuitori ai Cartha- 
genei. 

Orașul Carthagenei înainte de a ajunge în.mânele Fenicienilor a fost o co- 
loniă -pelasgă.?). 

„ Numele cel vechiă al citadelei era Byrsa, mai corect însă Byrsan 8). 

') Livii Rer. Rom. lib. XXVI. c. 40. 
3) Ptolemaei lib. III. 4. 3. 
*) British Mus. Sicily, 30. — De asemenea. și pe inscripțiuni: 1âv "Adovrivwv, în tit, 

dr. 5608,:Boeckh,: . ..: , , ” : 
?) Ptolomaei (Ed. Didot) lib. III. 4. 5. — Tot în partea meridională a Siciliei, mai în 

apropiere de Lilybeu, un rtuleț pârtă la Ptolemeiă numele de Isbur(os). Este -unul 
Şi același cuvânt cu românescul isvor. 

) Ibid. lib, MIL. e. 3, 
"%) Apolodor Bibl, lib: [. 6. 3, : 

? Silii Italiei Punica (Ed. Nișard) lib. XV. p. 444:.. 
„* Vrbs colitur, Teucro quondam fundata vetusto, 

» “Nomine Carthago; Tyrius: tenet iincola muros. : 
%) În form de: Bogoay,- ca acusativ, ne apare. acestă numire la Strabo, şi în- o formă 

mal6gă de By sam ni se presintă acest nume la Virgiliă și la Liviu. Încă începând 
din:'timpurite: lut Eschyl, cei vechi. cercai să reproducă în scrierile-lor numirile personale 
Și geografice ale Barbarilor. ast-fel, ca: să corespundă . de :o parte formei-. originale, €r
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Acestă numire aparține idiomei pelasge de la Istrul de jos. 

Bârsa sei Bîrsa este numele unui rii însemnat în istoria poporului 

român. El isvoresce din munţii de lângă Bucegiii, traverseză o mare 

parte din șesul cel întins al Brașovului, care după acest rii portă numele 

de ţera Bârsei; €r locuitorii acestui ținut sunt numiţi Bârsani. 

Chiar şi numele Carthagenei aparţine după forma sa grupei etnice pe- 

lasge de lângă Dunărea de jos. 

Trei sate de pe teritoriul României pârtă și astădi numele de Cârtojani 

s6i Cârtogiani (în j. Vlașca); €r un oraș de pe şesurile Ungariei, din 

părţile dincâce de Tisa, este numit Kardszag. 

Nici una din aceste localități nu este situată lângă un iii Gre-care na- 

vigabil, şi ast-fel nu avem nici un motiv de a presupune, că ele ar fi fost 

vre o-dată colonii comerciale fundate de Carthagineni. 

Carthagena însă, Byrsa sei Byrsan, nu era numai un punct pelasg isolat 

pe continentul Africei de nord. 

Populaţiunea cea întinsă a Libyei o formaii dintr'o vechime forte de- 

părtată Getulii, ale căror locuinţe, după vechii geografi, eraii între Mauri- 

tania, Numidia, Cyrenaica și între marginile de nord ale deșertului celui 

mare. Ei erai imigrați acolo din ţinuturile Geţilor. Așa spuneaii despre 

dânșii tradiţiunile 1). 

Columna ceriului ca simbol al vieţei viitâre o aflăm representată și pe 

monumentele funerare ale Carthagenei din timpul dominațiunii punice. 

Unul din aceste vechi monumente este o stelă funerară descoperită în 

ruinele orașului distrus de Romani. Ea ne înfățișeză în partea superidră 0 

columnă în forma unci piramide trunchiate 2). La mijloc este figurat Pro- 

metheu ţinând lângă pept figura de lut a omului creat de dânsul 2); er de 

de altă parte legilor gramaticale ale limbei, în care scriaii. — Strabonis lib. XVII. 3, 14: 

ară ptany î5 niv mohv în dupânous, îjv Exdhoby Bopsav, — Virgilii Aen. I. v. 366-361: 

novae Carthaginis arcem, Mercatique solum, facti de nomine Byrsam-— 

Livii lib. XXXIV. c. 62: Quicquid Byrsam sedem suam excesserint, vi atque injuria 

partum habere. 

+) Isidori Hispalensis Originum lib. IX. 2. 118: Getuli Getae.dicuntur fuiss€, 

qui ingenti agmine a locis suis navibus conscendentes, loca Syrtium in Libya occup” 

verunt, et quia ex Getis venerunt, derivato nomine Getuli cognominati sunt. 

2) Alte stele asemenea a se vede la Perrot et Chipiez, Phenicie—Cypre, p. 458. 460. 

3) Pe trei. baso-reliefuri antice, dâue din palatul Mattei și unul din villa Medicis, Pro 

metheu ne apare îmbrăcat ca regii barbaricuo mantiă largă. Er pe un sarcofat 

antic din museul de pe Capitol, ce ne înfățișeză legenda creațiunii omului prin Pro: 

metheu, acesta ţine în brațele sale pe omul, ce-l formeză.    
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ambele laturi ale columnei, la drepta și la stânga, e representat în stilul pe- 
lasg de la Carpaţi sârele, ce răsare, şi sorele, ce apune 1). 

Acest simbol reli gios de pe stelele funerare ale Carthagenei înfățișa 
ceva real. ” 

  

            Ep 
185. — Stelă funerară din Carthagena representând 
în partea superidră Columna Ceriului în forma 
unei piramide trunchiate. — După Perrot et Chipiez, 

Histoire de Vart. Tome III. p. 53. 

Cu deosebire, acâstă piramidă trunchiată ne presintă în formele sale o 
asemEnare fârte caracteristică cu figura columnei principale din Carpaţi . 
și cu emblema Mycenei. 

O altă stelă funerară din Carthagena ne înfățişeză emblema regiunii 
divine sub forma următâriă: 

  

186. — Stelă funerară din Carthagenă 3, 

Avem aici înaintea nâstră un vechii simbol religios și nici de cum o 
figură umană sculptată în mod rudimentar. 

Este figura unei columne pelasge, a unei piramide trunchiate, pe care 

) Hampel, A bronzkor eml€kei Magyarhonban. 1 (1886). p. LXXIV. LXXXVIII. 
*) Perroţ ct Chipiez, Histoire de art, Tome UI. p. 79. — Conf. ibid. p. 52.



358 MONUMENTELE PREISTORICE ALE DACIEI. 

se radimă ceriul, simbolisat prin o liniă orisontală cu torte la margini, în- 

togma ca și pe monumentele funerare ale Egipetului și pe cele de la Axia. 

Deosebirea este numai, că pe simbolul Carthagenei târtele ceriului sunt 

ridicate în sus, înfățișând ast-fel bolta universului ca o barcă divină 1), și pe 

care e figurat discul s6relui ca dux et moderator luminum 2). 

Principiul imortalităţii domineză în religiunea Hyperboreilor de la Istru, 

în religiunea Pelasgilor din Grecia, din Egipet, din Etruria, Sicilia, Cartha- 

gena 5), și putem dice şi a triburilor pelasge din Asia mică 4). 

Regiunea divină, unde migreză sufletele celor decedați spre a se pu- 

rifica și transforma de noii, este regiunea cea misterissă a Hyperboreilor 

de la Carpaţi, €r ca simbol al imortalității tuturor Pelasgilor este una și 

aceeași columnă a ceriului de lângă Istru, de pe înălțimile, ce purtaii în teo- 

logia romană numele de: Cardines mundi. 

Dâue columne grandi6se marchâză originile poporului român. Una este 

Columna Ceriului de pe arcul sud-ostic al Carpaţilor și altă Columna din 

forul lui Traian. Din aceste dâue monumente celebre ale vechimii, cea mai 

glori6să este fără îndoi€lă columna, ce domineză şi astădi pe Carpaţi, sim- 

bol maiestos al unității naţionale şi religiose a tuturor Pelasgilor. 

1) A se vede barca s6 6 lui figurată în picturele și desemnele egiptene la Mas- 

pero, Egypte et Chaldee, p. 161.196. 197; 139 (Khopri), er barca lunei lap.%- 

Variante analoge ale simbolisării ceriului se vEd representate pe 

stâncile de la Iasili-Kaia (Cappadocia) și pe monumentul de la Eflatunbunar (Lycaonia). 

(Perrot et Chipiez, Hist. de lart. T. IV. 639, 645, 731), 

3) Globul ca simbol al universului î-l aflăm figurat şi pe columnele funerare ale 

Etruriei. După cum scria Varro (la Pliniu lib. XXXVI. 19. 7) pe Mausoleul lui Por- 

senna din jos de orașul Clusium erai aședate cinci piramide, 4 la colţuri şi una în mijloc, 

fie-care având de asupra câte un glob de aramă. Columna ceriului, după cum am vădut 

mai sus, era representată și pe mormintele etrusce de la Axia, ceea-ce ne indică, că 

aceste triburi înainte de imigrarea lor în Italia, locuise în regiunea Carpaţilor de lângă 

Dunărea de jos. Chiar şi numele de Porsenna se vede a fi numai o formă coruptă, 

la autorii vechi, în loc de Bârsan, Bu rsan sei Borsan, adecă originar din țera 

Bârsei, un teritoriă, care în regestele Ponticilor romani din a. 1211 şi 1222 portă nu 

mele de terra Borza, Bursa, Burza, Bursza (Densuşianu, Documenie 

privitâre la istoria Românilor. Vol. IL. pag. 57. 74. 76.) 

2) Vechii Cartagineni, după cum ne spune Diodor Sicul (LV. 66. 5; XIV. 77. 5) 

adoraii pe Saturn, şi făceau sacrificii divinităţilor sale după ritul grecesc, adecă 

al Pelasgilor din părţile orientale ale Europei. Mai notăm aici, că H annibal, doță 

cum ni-l înfățișeză Siliu Italic (|. 118) joră pe Marte, ca pe un dei năționăl 

(hanc mentem juro nostri per numina Martis.) 

4) Columna ceriului în forma unui stâlp puțin conic, de asupra cu un căpătăii    
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10. Legenda lui Prometheu în cântecele eroice române. 

Prima variantă. 

Dacă Prometheu rivalul prin înţelepciune al lui Joe, a fost un eroi din 
părțile Daciei, dacă scena cea tragică, care a mişcat așa de mult antici- 
tatea, s'a petrecut întru adevăr în ţările aceste, atunci a trebuit fără în- 
doi€lă, ca acest esemplu de chinuire şi de răbdare supra-omenescă, &r în 
urmă de învingere, să aibă un răsunet vii în părțile aceste, a trebuit ca 
tradiţiunile despre suferințele acestui amic nevinovat al omenimii sk se 
păstreze mult timp în memoria generaţiunilor de lângă Carpaţi și Istru. 
Legenda lui Prometheu era cunoscută în anticitatea grecescă în mai multe 

variante, cari tâte conţinea diferite epis6de consecrate istoriei acestui mare 
geniă al timpurilor pelasge. 

Una din aceste variante este representată prin poemele lui Hesiod. 
Titanul Prometheu, după cum ne spune acest autor, scurtase pe dei în 

drepturile și în onorile, ce el credeaii, că li se cuvin la sacrificiele &menilor. 
La adunarea comună dela Mecone, unde se întruniră deii și 6menii, ca 

să discute și stabilescă drepturile și datorințele fie-cărei părți, Prometheu 
ne apare ca un rex sactificulus, ca marele preot al ceremonielor religidse. EI 
alege, el aduce şi taiă taurii de sacrificii. EI împărțesce carnea victimelor 
între dei și între Gmeni, însă el sciu să facă părțile așa de bine, în cât 
deii se aleseră cu 6sele, &r &menii cu carnea și cu intestinele cele bune 
de mâncat 1), 

Deii se credură înșelaţi prin acestă împărțire nepotrivită a victimelor. 
În mânia sa Joe retrase 6menilor usul focului, ca ei st nu pâtă ferbe 

mâncările lor. Însă Prometheu, tot-de-una invenţios, înșelă pe Joe a doua 
Gră, răpind câte-va scântei din focul ceresc. Acum întregă mânia lui Joe 
se deslănțui asupra lui Prometheu şi a creaturelor sale. Titanul, amic al 

Quasi-doric, susținută de câte un leă la ambele laturi, o vedem figurată şi pe un mor- 
mânt săpat în stâncă, ce face parte din necropola preistorică de la Ayazinn în vechia 
Frigiă, (Perrot et Chipiez, Histoire de art. Tome V. p. 111. — O sculptură 
religisă de pe stâncile de la Iasili-Kaia ne înfățișeză cele trei columne ale ceriului în 
forma unei edicule, €r din columna de la mijloc se vede ridicându-se deu! Mithra (Perrot 
ct Chipiez, Hist, de Parts. IV. p. 639). 

1) Hesiodi Theog. v. 521 seqq. — Id. Dies et Opera, v. 50 seqq.
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omenimii, fu legat pe columna din mijloc a ceriului, €r asupra Gmenilor 

Joe trimise tâte relele și miseriele lumesci (ascunse în cutia Pandorei). 

A dâua legendă despre încatenarea lui Prometheu ne este transmisă de 

istoricul grecesc Herodor din Heraclea, care trăise înainte de Herodot. 

Acest Herodor compusese dâue opere însemnate, una despre faptele lui 

Hercule şi a dua despre espedițiunea Argonauţilor. 

Ca fântâni, afară de scrierile logografilor, Herodor mai folosise şi cân- 

tecele epice vechi, cari însă sai perdut. 

După tradiţiunea, ce o aflăm la Herodor, Prometheu fusese un rege din 

Scythia!). În timpul domniei sale se întemplase, că rîul numit Aetos?) se 

revărsase şi acoperise cu apă câmpurile. Fiind însă că Prometheu nu putea 

să dee supușilor să cele trebuinci6se pentru traiii, aceștia î-l puseră în ca- 

tene, însă venind Hercule, abătu riul în mare și liberă pe Prometheu din 

catenele sale. 

Amândâue aceste legende vechi, una a lui Ilesiod și alta a lui Herodor, 

le mai aflăm și astădi representate întrun anumit cyclu de cântece eroice 

române. 

În varianta română Prometheu, eroul preistoric al suferințelor, pârtă nu- 

mele de Badiu, Badea și Badu. Badbs âvip în vechia limbă grecescă 

avea dâue înțelesuri: de om înțelept și de om avut. 

Curțile eroului român erai peste Prut lângă drumul cel lung, — calea 

vechiă, care trecea prin pustiurile cele întinse ale Scythiei către Asia 2). 

:) Herodori Heracleensis Fragm. 23 in Frag. Hist. Graec. (Ed. Didot) IL. p. 34: eh 

âp adcdv (IgopnSta) ExoYy Banita emsi. — Atlas şi Prometheu aă fost după 

Hesiod (Theog. v. 507 seqq.) fii ai lui lapet şi ai Clymenei, ficei Oceanului 

(s. Istrului). Tot la Hesiod (Theog. v. 543) Prometheu este numit «cel mai 

lustru dintre regi». 

2) Sub numele de 'Azz6s am pute presupune, că este a se înțelege riul numit astă-di 

Oituz din Moldova, care isvoresce în Transilvania și se versă în Trotuș. Însă șesul 

Moldovei, pe unde trece riul Oituz este prea mic, pentru ca esundările sale să potă avt 

de consecință o calamitate publică atât de însemnată. Mai mult e de credut, că numele 

acestui ri din Scythia a fost alterat spre a i se da o semnificațiune grecescă cu raport 

la legenda lui Prometheu ('aecs, aquilă), și că forma originară a numelui, ce la avut 

acest rîă în vechile legende grecesci a fost “A)zos, adecă Oltul. În colindele şi în 

cântecele poporale române Oltul este riul, care când se revarsă acopere câmpiele cu apă 

pe un spaţiu întins; el este riul, ale cărui isvâre, după ideile poetice ale poporului, 2 

trebui secate. (Tocilescu, Materialuri folkloristice. |. 387. — Frâncu, Moţii p. 231. — 

Bibicescu, Poesii pop. din Transilvania, p. 237. — Alexici, Texte, IL. 136). 

3) După alte fragmente curţile domnesci ale. lui Badea se aflaă în Bucuresci 

(Tocilescu, Materialuri, |. 511. 512).   
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După cum în legenda lui Hesiod, Prometheu ne apare ca un mare preot 
sacrificatoriii, care aduce și taiă victimele, tot ast-fel se spune despre eroul 
român, că el era măcelariit al Turcilor :), și haham al Ovreilor (care taiă carnea 
după ritul judaic), și că el avea lângă sine cinci-deci de măcelari, tot agale 
(boieri) şi Turci mari. Asupra sa se ridică șepte sute Brăileni, opt mii Ca- 
rabineni din Bugeac, cari ne apar tot-o-dată și ca tovarăși ai eroului. 

Causa nemulțămirii lor nu o cunâscem. 

Acești locuitori din părţile de jos ale Dunării prind pe eroii și-l legă bot 
la cot, nu pe vârful unui munte, ci de stâlpul hornului 2), la dugârea focului, 
undei grei voinicului 5, până când în fine vine Marcul Vitezul, frățiorul Bă- 
diului, și-l liberâză. Marcul Vitezul representă în cântecele eroice române 
pe Marte, vechiul dei pelasg al resbielor și al luptelor 4), despre care 
spuneaii Geţii, că se născuse la dânșii 5). 

Plecarea lui Marcul Vitâzul, ca să libereze pe eroul și pe fratele săi 
Badiu cel legat, are în cântecele poporale române un caracter fârte archaic 
și întru adevăr epic. | 

Bădulesă cere ajutoriul lui Marcul Vitezul în contra Turcilor, 
Er Marcul după ce-i respunde: 

Fă, 'nainte că te-ajung. 

-- Puse ș€ua pe-un cal murg 

Și când s'a încălecat 

Pământul s'a cutremurat, 

5) În cântecele bătrânesci (eroice) ale poporului român, cari după conţinutul 
lor se refer la epoce, la evenimente și personalităţi obscure, se face adesc:ori amintire 
de luptele cu Turcii și cu Frâncii. Acești Turci din vechile cântece eroice române 
nu sunt Osmanii, ale căror invasiuni la Dunăre încep numai în seculul al XIV-lea, ci 
Sunt, după cum vom vede mai târdiă Turcii preistorici, Troianii, numiți la autorii 
greci și romani Tzvxgoi, Teucri, fie după vechiul lor rege Teucer, fie după numele 
unui trib emigrat acolo din Tracia. Er sub numele de Frânci (sing. și Frâng la 
Tocilescu, Mater. 1. 80) sunt a se înțelege Frigienii (Ppiec, Phryges). 

1) Athenienii numiaă Promethees (zgcu+rj%5=e) pe fabricanți de dle, de cuptâre și de 
ori-ce obiecte lucrate din argilă. 

') Badea în cântecele române este tot-o-dată și un om avut de aur. Însă Turcii 
desprețuesc aurul săă şi-l chinuesc tot mai mult. Este forte importantă acâstă circum- 
Stanță. Horaţiiă încă amintesce (Odae, lib. II. 18. 35), că Prometheu aruncat de Joe 
în infern, nu a putut pe lângă tot aurul s&i, să înduple.e pe Charon, ca s&-l re- 
aducă cu barca pe ţErmurele lumii. 

) A se vede mai la vale capitulele relative la Marcul Vit&zul. 
) dornandis De reb. Get. c. 5: Adeo ergo fuere laudati Getae, ut dudum Mar- 

tem... apud eos fuisse dicant exortum.
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Norii s'au împrăsciat, 

Apa în Prut sa turburat, 

Şi Turcii cându-l vedea 

Din gură așa dicea: 

Cine-mi este acel nebun? 

Sei i nebun, sei turbat, 

Sei i de femei stricat. 

— Nici nu-i nebun, 

  

Nici nu-i turbat, 

Nici nu-i de femei stricat; 

Ci-i un negustorii bogat, 

Şi-a vendut ciredile 

Şi-și cam bea dobândile.. . 1). 

Tot ast-fel ne apare figura lui Marte și în poema lui Valeriu Flacc, 

când plecă în contra Argonauţilor : 

<Etă, că vine din munţii Geţilor grozavul Marte, ridicând în urma 

sa un nor imens de pulvere peste câmpurile Scythiei» 2). 

După cum spuneaii legendele grecesci, Hercule liberase pe Prometheu, 

după ce luase ciredile cele numerâse de la făimosul Geryon și le predase 

lui Eurystheu, regelui din Mycena î). 

Tot ast-fel Bădulesă, spre a nu descoperi Turcilor numele cel îngrozi- 

torii al lui Marcu Vitezul, le spune numai, că e un negustoriit bogat, care 

şi-a vândut ciredile și acum bea dobândile *). 

1) Comunicat de înv. V. Alexă din com. Vutcani, j. Fălciă, în colecţiunea nâstră. 

:) Valerii Flacci Argon. V. 619-620: 

Ecce autem Geticis veniens Gradivus ab antris 

Ingentemque trahens Arctoa per aequora nubem. 

Cf. Homeri Ilias, V. v. 864 seqq. 

3) Apollodori Bibl. îib. II. 5. 12. 

1) Reproducem aici părțile mai esenţiale din eyclul eroic: despre Badiu:   
1]. Departe, vere departe, II. — ei de cine-mi întreba ? 

Departe, nu prea departe, tot de Badiul cârciumarul, 

Peste Prut, la drumul lvng, tot de Badiul măcelarul: 

Aprâpe de mii de mii (?) cârciumarul Frâncilor 

De curţile. Badiului, măcelarul Turcilor, 

Turcii că mi se ducea, spatiiul (var. chisagiul, hahamul) 

Mari la număr că era - (Ovreilor..: 

Şepte sute Brăileni, el diua cârciumăresce . . . 

Opt mă de Carabineni, er nptea măcelăresce, 

Carabineni din Bugeac, cu cinci-deci de măcelari, 

Ce vin Badiului de hac. tot agale şi Turci mari.  
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Eroul Badiu din cântecele poporale române, măcelariul Turcilor, spatiiul 
Ovreilor, pe care Brăilenii și Carabinenii î-l legă lângă foc, de stâlpul co- 

"Radiul tot măcelăresce, Pe sabie s'a jurat, 
găbenet că dobândesce, i Că pe el cin” lo scula 

cu bănet se 'mbogăţesce Frumos capul i-o tăia .... 
mulţi dușmani agonisesce... Şi el, măre, s'a culcat 
— Turcii, măre, că umbla ..,. Cu paloșu pus pe piept 

până tă se 'ntâmpla, Şi-mi e frică să-l descept! 

că la casă-i nimeria ... 
pe Bădulesă găsia IV. — Așa Turcii c'audia ... 

. 4 Peste Badu că intra ... şi la dânsa se ducea, 

şi la dânsa înăinta, Frumuşel că mi-l lega 
> ex Sfârc cu mânile 'ndărăt, temendle că-i făcea . . . 

Cu frânghie de metasă, 

Care e 'mpletită 'n şesă .,. 
şi din gură şi-o întreba: 

Bădulesă, mult frumâsă .., Si bi 1 nminani 
cu statu de jupănesă . .. Și bine mi-l priponia, 
. . - x . Tot de stâlpul coșului 
cu ochi mari de puică-alesă, ) 

(var. Tot de lemnul coșului) unde este Badiul t&ă, a , 
În bătaia fumului, de e n târg, la carne grasă, 

a: Ă In dogârea focului, 
di-i s€ viiă iute acasă, 

. A Unde-i păs voinicului! ,., de e dus Badiul Ia vie, P 

trimete ca-n pas să vie, V. — 

c'avem sfat de sfătuit, 

şavem vorbe de vorbit! . . . 

că ni-i Badiul ca un frate: 

la negoţ negustorim 

şi cu el măcelărim, 

Și Badiu așa dicea: 

Suridră Bădulesă . . . 

Ta coviliţa ca crăiță, 

Cofele ca florile, 

Şi ia lungul uliţii 

< La scursurile gârlei, 
gălbenet agonisim, 

La curţile Marcului, 
cu bănet î-l bogățim . .. 

Marcului Vitezului, 
— Turcilor, agalelor, Frăţiorul Badiului. 
cinstiţi caimacanilor . . . — Bădulesa aşa făcea 
de-l cătați cu r&utate Si la Marcu c'ajungea 
nu v'ar face sfântul parte . .. — Marcule Vitezule 

- de-l cătați pentra vr'un bine, 
Tu bei și te veselesci 

aflaţi lucrul de la mine: 
Și de Badiu nu gândesci, 

nu € 'n târg la carne grasă, Că Turcii mi-l chinuesc 
ca să vie Badiu acasă, 

- nu € dus Badiu. la vie 

ca de-acolo 'n pas să vie... 

La piciorul hornului, 

În duhsrea focului, 

Unde-i greii voinicului. 
II: Dar Badu mi s'a culcat — Er Marcu așa-i dicea:   Şi el când mi s'a culcat, (Urmeză versurile de mai sus, p. 361-362). 

Fragmentele, ce le reproducem aici, sunt estrase: I şi V din balada, ce ni s'a comu- 
nicat- de înv. V, Alexă, com. Vutcani, j. Fălciă, în colecțiunea nâstră; — II de la Teo-
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şului, este una și aceeași personalitate preistorică cu Prometheu, care la 

adunarea din Mecone, figureză ca un măcelariii ritual al deilor şi al 6me- 

nilor, este una şi aceeași personalitate cu Prometheu, regele din Scythia, 

asupra căruia se ridicară și-l puseră în catene supușii săi. 

11. Legenda lui Prometheu în cântecele eroice române. 

A doua variantă. 

Titanul Prometheu voind să ușureze sortea nefericiților Gmeni, înșelase, 

după cum ne spune Hesiod, a dua 6ră înțelepciunea lui Joe, răpind câte-va 

scântei din focul ceresc, pe cară le ascunse în tubul plantei numite ferula, 

le aduse pe pământ şi ast-fel aprinse de noii focul pe vetrele muritorilor. 

Acesta a fost a dâua causă, pentru care Prometheu î-și atrase asupra 

sa ura și mânia lui Joe, a noului monarch al lumii, care dede ordin lui 

Vulcan, să-l ferece pe columna din mijloc a ceriului, şi apoi trimise asupra 

lui pe vulturul cel gigantic născut din Typhon și Echidna, care săi di- 

strugă ficatul, sediul patimelor rele 1), sei, după alte variante, să-i devoreze 

inima, originea înțelepciunii şi a energiei 2). 

Despre suferințele lui Prometheu mai esista în anticitate încă o a doua 

legendă forte respândită în popor, după care acest bine-tăcătorii al umanității 

a fost mai ântâiă închis într'o pescere de pe vârful muntelui Caucas 3), ori de 

pe Pharang, de unde după un timp îndelungat ela fost scos €răși la lumină, 

ferecat pe columna ceriului, scă pe un alt colț de stâncă, când apoi Joe tri- 

mise asupra lui aquila cea flămândă, ca săi sfâșie corpul și să-i devoreze 

ficatul. «În mijlocul Caucasului», scrie Diodor Sicul, «este o stâncă, or mai 

dorescu, Poesii pop, p. 538-540; — II şi IV de la Tocilescu, Materialură folklo- 

ristice, Partea 1. p. 1245-1246 şi 72. — Alte variante a se vede la Alecsandri, Poesii 

pop., p. 125.— Negoescu, Balade, p. 63. — Șezătoarea (Fălticeni) An. V. p. 61. — 

Alexici, Texte, 1. 28. 

:) Hesiodi Theog. v. 520 seqq. 

2) Hygini Fabularum lib. CXLIV: Ob hanc rem Mercurius Jovis iussu . . . aquillam 

apposuit, quae cor eius exesset, quantum die ederat tantum nocte crescebat, hanc 

aquillam post triginta annos Hercules interfecit, eumque liberavit. — Pulgeatii 

Mythol. II. 9: Jecur vero Prometheum vulturi praebentem quod nos cor dicimus, quia 

in corde aliquanti philosophorum dixerunt esse sapientiam. ” 

3) Diodori Siculi lib. XVII. 83. 1. — Strabonis lib. XV. 1. 8. — Cf. ibid. lib. XI. 5.5.  
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bine dis o bucată de stâncă (mtrpa), cu o circumferință de 10 stadii și înaltă 
de 4 stadii 1), şi aici locuitorii din vecinătate arată spelunca (677jatov) lui 
Prometheu, cuibul vulturului și urmele lanțurilor și ale cătușelor, cu care 
a fost ferecat. 

Er în poema lui Eschyl, Mercuriii adreseză lui Prometheu următorele 
cuvinte: 

«Mai ântâiă părintele deilor va sfărima cu tunetele şi cu focul fulgerelor 
sale acest colț al Pharangului și corpul tăă î-l va ascunde întrun sîn de 

-p&tră, €r după un interval lung de timp tu vei eși crăşi la lumină și atunci 
cânele cel cu aripi al lui Joe, aquila cea setâsă de sânge, va sfâșia cu avi- 
ditate bucăţi din corpul tă şi se va nutri cu ficatul t&ă cel negru» 2. 

Acesta a dâua variantă despre suferinţele lui Prometheu, care mai ântâiti 
a fost aruncat într'o pescere, ori întrun sîn adânc de petră, și în urmă 
torturat de vulturul cel crâncen al lui Joe, o aflăm de asemenea repre- 
sentată în poesia eroică română. 

În acestă seriă de cântece epice, eroul român pârtă numele de Corbea 
vitezul, Corbea nevinovatul, de Badea, Mârza etc. ?) 

El a fost, după cum ne spun textele poporale, «fecioras de Domn», unul 
din boerii cei mari, un bărbat <isteț», un om cu o voce titanică, care «când 
vorbia, munții se cutremurat». 

Eroul român este închis şi ferecat într'o <pescere afurisită, umedă și otrăvită, 
adâncă de 9 stânjini în pământ», sâă într'o «temniță de petră în pământ 
adânc săpată». Aici el zace «restignit cu faţa în sus, cu mânile în cătuși 
şi cu picidrele în butuci», sâă după alte variante «în cătuși de oțel şi în 
lanţuri de fer, pecetluit la pept cu 5 litre de argint>. 

Causele închisorii sale sunt dâue. De o parte aspirațiunile sale la domniă, 
“fiind-că el a poftit şi a purtat sabia împărătescă, cuca împăratului și caf- 
tanul Domnului», sâii fiind-că «poftesce caftan de împărățiă». 

') Măsură de lungime. Un stadiă 180 metri. 
*) Aeschyli, Prometheus vinctus, v. 1016 seqa. 
*) Variantele consultate: Teodorescu, Poesii pop., p. 517-536. — Tocilescu, Materialuri 

folkloristice, Vol, 1. 147. 149. 179. 1225, —- Tocilescu, Revista pentru istoriă, An. II, 
Vol. III. 399; VII. 2. 423. — Densușianu Ar., Revistă critică literară, An. III., p. 60.— 
Bibicescu, Poesii Pop. din Transilvania, p. 329. — Cătană, Balade poporale, p. 17. — 
Negoescu, Poesii Pop., Balade, p. 201. — Pompiliu, Balade, p. 36. — Bugnariu, Musa 
Someșiană, Balade, p. 82. 87. — Burada, O călătorie în Dobrogea, p. 151. — Marianu, 
balade române (1869) p. 38-43. — Idem, Poesiă pop. 1. (1873), p. 116. -- Daul, Colindi, 
P. 30.-— Corcea, Balade pop., 87. — Colecţiunea nâstră inedită.
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Tot ca un rival al lui Joe-pentru' domnia. lumii ne apare titanul Pro- 

metheu și în legenda lui Hesiod 1). | 

“A doua causă, pentru care eroul român sufere în -pescerea 'sa, este 0 

simbolisare fârte caracteristică a răpirii focului. a 

Stefan Vodă, ' Domnul ţărei, inculpă pe eroul român, căi furase un 

cal nebun, roșu sglobiii, roșu ca focul, și atât de roșu, în cât srele se în- 

chidea, un cal care se hrănia numai cu jăratec aprins, care scotea scântei 

pe nără, care 'cârid bătea vântul de vară, și adia ventul de scră, el se înviora; 

în urma sa petrele scăpărai și brasdă roșiă revărsaii; era un cal năsdrăvan, 

un cal cu aripi; care când fugea, cu norii se amesteca, er când necheza 

munţii se cutremuraii, copaci mari se resturnaii. ae 

-Pe acest cal, care se nutria numai cu jăratec aprins, eroul român î-t a- 

scunsese înt”'un grajdii de pâtră adânc de 7 stânjini sub păniânt. | 

Este. aceeaşi ideă, pe care o aflăm şi la autorii antici, “că Prometheu 

răpind focul ceresc de la Joe, îl ascunsese în tubul plantei numită ferula. 

Însă o altă figură. 

Asupra lui Prometheu, Joe, părintele deilor și al Gmenilor, trimise vulturul 

cel sinistru, ca s&-l tortureze. În tradițiunile române însă eroul este chinuit 

la început, nu de un vultur, ci de o șerpoică infernală, care cu câda i-l încolăcia, 

&r când se întindea inima-i cuprindea, o năpârcă uricisă, care i-a pulat 

în sînui, acolo puii şi-i cresce,; care din carne, ori din câste, î-l ciupesce și 

puii și-i adapă cu sângele eroului. | 

După legendele antice, Prometheu susține torturile sale în timp de 30 ani, 

şi tot aceeași lungă -durată de ani o aflăm și în legenda română. 

Eroul român este chinuit în pescerea sa cea otrăvită, s6ii în temnița cea 

de petră de sub pământ, în timp de 27 ani și jumătate 2), €r după alte va- 

riante el sufere 32 de ani ?). 

După acest lung interval de timp, de când eroul român stă închis, ch 

nuit, uitat de tâtă lumea, şi în care timp, după cum ne spune dânsul, 

numai corbii îi aduceai hrana, se presintă la Domnul țărei mama eroului, 

o văduvă bătrână, o «babă slabă și înfocată, dar la minte înțeleptă», și-l 

râgă «cu foc», ca săi libereze din închisâre pe fiul săi. Însă nemilosul 

Domn i respunde « cu figuri ironice, că va erta pe fiul dânsei « <sus pe malul 

:) Mesiodi Theog. v. 534. 
2. Teodorescu, Poesii “pop p. 532: 

„de nâuă ani (şi) jumătate, . | - "mă fac dâue deci şi şepte- 

“de trei ori tot câte nâuă | -. . | ' de când în temnită zăce , ...-: 
. 

3) Bibicescu, Poesii pop., p. 330. 
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Oltului cu trei lemne a codrului», că pe fiul ei l'a logodit cu o fată din 
Slatina, cu jupânesa Carpina din pădurea Cocala ori Cocana 1), numai 
din topor cioplită şi din bardă bărduită, că i-a găsit şi nănași doi eloncani 
suri (urieși) de sus, cari din carne se vor sătura și din sângele lui se vor 
adăpa, sâii că va trimite asupra lui un vultur sur, ca să-l chinuescă 2. 

Patria eroului român este țera Moldovei, €r după alte variante el este 

un Muntean, oră un voinic de peste Olt. 

Pescerea ori temnița de pâtră, în care dânsul este închis, e -sus pe apa 
Nistrului, €r după alte variante pe malul Dunării, în câmpul Bărăganului pe 

drumul Rusalimului, sâii el este închis în temnița lui Opriș, în temnița lui 
Sanfius, -ori în temniţa din Zărlat de peste Carpaţi. 

În textele poporale române ca și în -legendele grecesci, eroul ne apare 

ca omul cel mai chinuit pe lume, aruncat de Stefan Vodă, ori de împă- 
ratul din "Țarigrad, într'o pescere otrăvită de 9 stânjeni sub pământ, unde 
șerpii cei veninoși î-l string cu. codele lor și-i sug sângele, unde el zace 

ca un mare păcătos, nevinovat, -nejudecat, și de tâtă lumea uitat 3, 

Chinurile sale sunt atât de grâznice, în cât <el strigă așa de tare, de se 

aude peste mare, însă nime nu-l aude, numai dulce maica sa» 4). 

- Aceleași versuri caracteristice ale suferințelor lui Prometheu, deși astă-di 

alterate în formă, aii esistat şi în vechile cântece epice de la Dunăre. Noi le aflăm 

reproduse și în poema lui Apolloniu Rhodiu despre Argonauţi, care ne spune, 

că vaetele lui Prometheu, ferecat și torturat pe Caucas, resunati şi cutrieraii 

aerul aşa departe, în cât le audiră și Argonauţii de pe marea n&gră 5). 

1) Pădurile s€ă munţii. numiți Slatina și Cocana, ne apar aici ca reminiscențe 
din vechile legende, după cari Prometheu a fost încatenat pe Atlas, ori pe Caucas. 

2) În alt loc: 

Vulturii ce sbâră 'n vânt, | __Cu picidre gălbicre ... 
cu penele zugrăvite, ei pe mine s'or 'lăsa, 

cu boturi de pietre scumpe cu carnea-mi s'or sătura, 

[(grifonii) cu sânge s'or adăpa ... 

Teodorescu, p. s20, 

Er l Bugnariă, Musa Someșşiană, Balade, p. ga: e 
De o parte vântu-'l bate, 

De una ssrele-'] arde, 

Er de-asupra' prin prejur N 

  Sb6ră-un pui de vultur sur.” 
3) În alte texte poporale eroul ne mai apare și sub; numele de: Badea! ca în prima 

Variantă română : 

T6tă lumea slobodă, „Cu şepte perechi "de fer, 

Numai Badea la închisâre | „erele s'aii ruginit . 
(Înv. D. Ştefănescu, com, Grind, j Ialomița), 

) Cătană, Balade pop., p. 17. 

*) Apollonii Rhodii Argon, lib. II. v. 1257 seqq.
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Păditoriul temniței eroului român este un așa numit ccuș Vâlcea?) 

O preți6să reminiscență din nisce timpuri forte depărtate. 

Vâlcea din textele poporale române este celebrul faur Vulcan, căruia 

tradițiunile vechi i atribuise tristul rol st ferece și s& pironescă pe geniul 

cel mai profund al vechimii, pe cel mai mare bine-făcătoriii al omenimii. 

În fine după lungi și grele suferințe eroul român triumfeză peste puterea 

şi mânia severului Domn. El scapă din închisâre, sei din pescerea cea 

adâncă, prin istețimea sa, şi ajunge în urmă Domn în ţeră 2), ori Domn mare 

pe tronul 'Tărigradului 3). 

După cum vedem tradițiunea română ne presintă acelaşi episod din luptele 

vechilor titani, aceeași acţiune eroică, aceeași desvoltare a evenimentelor ca și 

legenda lui Eschyl și a lui Diodor. 

Cu deosebire elementul focului, ca o putere misteridsă și bine-făcătoriă, 

este amintit și simbolisat adese-ori în acest cyclu de cântece române. 

Calul eroului, un cal n&sdrăvan, este roşu ca focul, atât de roșu, în cât 

se întunecă şi sârele; el se hrănesce numai cu jăratec aprins, pe urmele sale 

petrele scapără și o brasdă roșiă de foc 'se întinde. Mama sa este o babă 

slabă și înfocată, dar la minte înțeleptă. Ea râgă cu «cu foc> pe Domnul 

țărei, să-i libereze din închisâre pe fiul săi, «ca la vreme de slăbiciune 

săi aducă d'un tăciune, să-i ațiţe un foc în vatră» 4). . 

Încă un resunet neperdut despre nisce fapte, pe cară adi nu le mai în- 

țelegem, dar cară aik lăsat urme adânci în spiritul poporului: că Prometheu 

adusese nefericiților 6meni scânteile focului ceresc, ascunse în tuteul plantei 

numite ferula. 

În fine unele cântece române mai celebreză triumful eroului și prin urmă- 

târele cuvinte: că sub pâlele codrului se vede o zare de foc, unde 

Corbea se încăldesce 5). | 

Prometheu a fost una din cele mai populare figuri din timpurile croice 

ale omenimii. Tot ast-fel ne apare el și în cântecele române. Ele ne es 

1) Tocilescu Materialuri folkl. 1. p. 152. — După Homer (Il. XVII. 397; Hymn. în 

Apoll. 317). Vulcan a fost schiop din nascere. Lui ccuș Vâlcea i tâcă picidrele, sei 

î-l lasă numai cu un picior, eroul român. 

2) Tocilescu, Revista, An. II. vol. III. p. 400. 
s) Idem, Revista, Vol. VII. 2. 424. 

4) Tocilescu, Materialuri folkl. I. 192. 

5) Marianu, Poesii pop., Tom. [. (1873), p. 116. — La Teodorescu, p. 535: 

de pe cal descăleca 

un foc mare c'aprindea... 
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primă sentimentele de durere ale poporului pentru nefericirea nemeritată a 
unui eroii și bucuria pentru învingerea lui. 

Sunt nisce accente vechi, ce resună din aceste cântece tradiţionale. 
Însă legenda română despre Prometheu a ajuns la noi numai fragmentară. 
Din marele tesaur de cântece epice, ce a resunat o-dată la nordul Istrului, în 

ținuturile așa numite ale Hyperboreilor, a ajuns la noi numai o mică parte, 

Un eroi cu numele de Corbea era cunoscut și anticității homerice. 
Vechiul poet cyclic Lesches amintesce în «Iliada cea mică» despre un 

eroii legendar pelasg numit Coroeb(os), care luase parte la resboiul troian, 
ca aliat al lui Priam. 

Aceeași legendă o aflăm și la Virgil. 

Când Linea povestesce reginei Dido luptele desperate, întemplate în nGptea 
cea fatală, când Troia a cădut în mânile Grecilor, dânsul se esprimă ast-fel : 

«Inspirat de dei, ei m& arunc în mijlocul armelor şi al flacărilor, peste 
tot locul unde mă chiamă trista Erinnys, furia luptelor și strigătele, ce se 
înălța la ceriii. În același timp sosiră și aliații noștri Rhipeus și Epytus, 
omul cel mai bătrân în arme. La lumina lunei se string lângă mine Hy- 
panis, Dymas și tînărul Coroebus, fiul lui Mygdon. EI venise la Troia 
tocmai în dilele aceste fatale, aprins de o iubire nebună pentru Cassandra, 

și ca ginere el aducea acum ajutoriă lui Priam și Frigienilor, nefericitul, 
care nu audise profeţiele miresei sale inspirate de divinitate» 1), 

O vechiă pictură de pe 'murii de la Delphi înfățișa, după cum ne spune 
Pausania, distrugerea Troiei și plecarea flotei grecesci către casă. Între cei 
căduți în luptă se vedea aci şi tîn&rul Coroeb(os), & peste cl Priam, 
Axion și Agenor ?). 

Numele eroilor Rhipeus și Hypanis, cari alergase, după cum ne spune 
Virgil, ca aliați ai lui Priam la Troia, ne apar numai ca simple numiri per- 
sonale geografice. Rhipaci erai munții Hyperborcilor sii Carpaţii de astădi. 
Virgil mai numesce pe Rhipeus, justissimus unus 2), un cpitet carac- 
teristic al Hyperborcilor şi al Geţilor 4). Ir Hypanis este după Strabo numele 
tului Nistru, 

"De acceaşi origine hyperboreă se vede a fi şi eroul Coroebos. 
Esista aşa dar în anticitatea homerică o seriă de cântece epice despre 

*) Virgilii Aen. 11. v. 341. 
*) Pausaniae lib. X, 27. 1: hâgo:foc 6 Moâivos. 

Virgilii Aen. IL. 426. 

) Melae lib, III. 5. — Werodoti lib. 1V. 93. 
NIC. DENSUŞIANU, 

) 
5 

24
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un eroii făimos pelasg, numit Coroebos, fără însă ca mythografii grecesci 

să pâtă presupune, că acest eroii de lângă munții Rhipaei era una și aceeași 

personalitate legendară cu figura cea mare a lui Prometheu din Scythia :). 

12. Prometheu ca Yes mvopdoos, Mithras genitor duminis, 

Deus Arimanius. 

" Prometheu a fost adorat ca deă încă din timpuri preistorice fârte de- 

părtate 2). 

Vechia teologiă pelasgă sciuse să eterniseze, prin dogme şi prin misterii, 

meritele și suferințele cele legendare ale acestui Christ al lumii vechi. 

Urme despre cultul lui Prometheu, ca dei, le aflăm și pe teritoriul vecfiei 

Elade. 

.a Sophocle, titanul Prometheu ne apare sub numele de Vebg. 2Vp(0dţos, 

deul aducătoriii al focului 3), 

Er Pausania scrie: 

«În Academia din Athena se află un altariii consecrat lui Prometheu, 

1) Prometheu și diluviul lui Deucalion. În vechile tradițiuni grecesci Pro- 

metheu mai era adus în legătură și cu diluviul, ce acoperise într'o epocă depărtată întreg 

pămtntul Greciei. Este așa numitul diluviă al lui Deucalion. Joe, după cum scrie Apollodor, 

(|. 7. 2.) hotărînd să stingă întreg genu! de aramă al 6menilor, Prometheu învăță pe fiul 

seă Deucalion (care părăsind Caucasul ajunsese rege în Thesalia), ca s€ construi€scă o 

arcă, în care s€-și pună tâte lucrurile necesare pentru traiă. Îndată după aceea Joe slo- 

bodind din ceriă torenți de pl6iă, acoperi cu apă partea cea mai mare a Greciei, în cât 

aă perit toți Gmenii, afară de aceia, cari fugise pe munţii cci mai înalți din apropiere. 

Urmele acestei legende Prometheice le mai aflăm și astădi la poporul român. «Despre 

un jidov (urieș, titan), se povestesce, că dând Dumnedei potop, ca să-i prăpădescă, 

el a pus un picior pe un munte, şi alt picior pe un alt munte, de o parte şi de alta 

a Oltului, dar punendu-se pastrile ceriului pe el, a cădut în apa Oltului. Acolo 

Oltul face şi acum un tălaz mare, formând o brasdă de a curmedișul apei, ca şi cum ar 

trece peste un gard. Omenii numesc locul acesta cunde a cădut urieșul» și care se 

afla în judeţul Vâlcea din sus de Râmnic» (Înv. V. Marienescu, com. Ibănesci, j. Olt). 

După o altă variantă în fond identică cu cea precedentă: «Urieşii ai perit de când cu po” 

topul. Atunci ei de frica înecului s'aii suit pe verfurile munţilor, €r pasările ce 

riului, cari umpluse văsduhul cu mulțimea lor, ne având unde a se odihni, se aă pus 

pe urieşi, și cum ele erai flămânde i-aă tot ciugulit de carne, până. ce i-ai isprăvit» 

(Înv. D. Basilescu, com. Drajna de sus, jud. Prahova). . 

2) La Eschyl (Prom. v. 92) Prometheu se numesce însuşi «un de îi» persecutat de dei. 

2) Sophoclis Ocd. Col. v. 55-56: 6 nopgâpoc eds Tirăy Igop:nYebs. 

i 
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Pe: acest altarii (la sărbătâria deului) 6menii aprind făcliele. lor şi apoi cu 
ele aprinse cutrieră orașul. Dacă în acestă cursă de emulațiune se stinge 
cui-va făclia, el cedâză victoria următoriului săi» 0), 

Însă fârte răspândit ne apare cultul lui Prometheu sub numele de Mithras, 
Mithras genitor luminis, deus invictus Mithras, 
vechi pelasge de lângă Istru, cari în timpurile dominațiunii romane ne sunt 
cunoscute sub numele de Dacia, Pannonia și Noric 2). 

Origine 

în ţinuturile 

a şi istoria cultului lui Mithra în părțile aceste a rămas însă o 
enigmă până în dilele nâstre. 

Pe monumentele figurate din epoca romană, deul Mithra este înfățișat ca 
un ten& de o frumuseţă estra-ordinară sacrificând un taur într'o pescere. Pe 
aceste table de sacrificiă, deul ne apare îmbrăcat în costumul n ațional 
dac, cuo cămeșă cevași cam lungă, încins peste mijloc și având pe umeri: 
o mantiă flușturândă, ce-i ajunge până din jos de genunchi. Pe cap deul 
portă căciula naţională dacă, cu vârful țuguiat, rotundit şi plecat înainte, 
cr pe umeri i descind nisce plete lungi după datina pelasgă, ori un păr 
frumos buclat 3), Cu mâna stângă el prinde viguros taurul de un corn, oră 
de bot, ridicându-i capul în sus; cu genunchele stâng i apasă spatele, i-l 
încovâiă și supune la pământ, &r cu mâna dreptă i înfige pumnalul în gât, . 
îndreptându-şi în același timp ochii cătră ceriă 4). 

î) Pausaniae lib. [. 30. 3. 

2) Corpus Iuseriptionum latinarum, Vol. II. Illyricum.— Cf. ibid. p. 1164, v. Mithras.— 
Archacologisch-epigraphische Mitiheilungen,-11. 33; VI. 98. 101; VII. 200-225: Mithr acen 
und andere Denkmăler aus Dacien. — Fabri, De Mithrae Dei Solis invieti apud Ro-: 
manos cultu. Elberfeldae, 1883. — Lajard, Introduction ă Vâtude du culte. public et des. 
mysteres de Mithra. Paris, 1847. — Lajard, Recherches sur le culte public... de Mithra.. 
Paris, 1867. — Tocilescu, Monumente epigrafice şi sculpturale ale museului național din 
Bucuresci, 1. p. 83-88. — Kuzsinszky, Az Aquincumi Mithracum, în Arch. Irtesită. U. F. 
VIII (1888) p. 385-392. — Bojnicic, Denkmăler des Mithras-Cultus in Kroatien (in Kroa- 
tische Revuc, I. p. 139-152), — Kirâlyi, Dacia Provincia Augusti. II. 134-151. 

:) În diferite descrieri archeologice publicate asupra monumentelor mithriace din Dacia; 
Pannonia, Noric, Italia și Gallia, se amintesce adese ori în mod.cu toțul. superficial de 
pileul frigian (phrygia tiara, die phrygische Mitze) a deului și despre costum 
SEă semi-asiatic (asiatische Tracht in ihrer griechischen Stilisierung). Însă pil S6ă căciula dacă, cum ne apare pe monumentele figurate din epoca lui. Traian, se d 
sebesce: prin..0- formă cu totul caracteristică .de pileul frigian şi de tiara Persilor, 

4) Tot ast-fel ne înfăţişeză cântecele eroice române pe. Corbea în temniță: 
îi 1 Ochii, la cer îndrepta, .. . | 

ul 

cul 

€o- 

-Dumnedeă că se 'ndura, 
la Dumnedei se. gândia, 
la Dumnedeă se uita, 

Pumnedeiă linvrednicia 
şi putere că ida.... - 
„Teodorescu, Foss Pop. p. 519.
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Lângă detii sunt figurați de o parte și de alta doi tineri adolescenţi îm- 

brăcați în același costum național dac; unul ţinând în mână o făcliă cu 

capătul aprins în sus, 6r cel alalt cu capătul aprins în jos. Probabil acești 

Cautopaţi representaii s6rele, ce răsare, și sârele, ce apune, ori pe Phosphoros 

și Iesperos. 

Atât deul cât și tinerii figurați pe aceste baso-reliefuri ne presintă nisce 

tipuri eroice, nobile și dulci pelasge. Nimic asiatic, nici în espresiunea figu- 

relor, nici în costumele lor. 

Pe lângă figurele deului şi ale Cautopaţilor mai vedem representate pe 

aceste monumente mithriace diferite alte scene caracteristice din vicța deului, 

diferite imagini topografice, atribute și semne simbolice, dintre cari urele 

sunt amintite în legendele vechi ale lui Prometheu, altele în legendele 

române. 

Din aceste accesorii și ornămente simbolice noi vom aminti aici pe cele 

mai remarcabile pentru originea și istoria cultului lui Mithra. 

Pe un baso-relief din Roma, deul Mithra este înfățișat suflând din gură, 

ca s& aprindă focul pe un altariit, Er de amendâue părțile dânsul este încun- 

jurat de șerpi, dintre cari unul se ridică în sus, ca să-l musce de câste !). 

Pe un alt baso-relief din Ostia se văd figurate de asupra pescerii, în care 

sacrifică Mithra, șesă altare, situate pe o culme întinsă şi pădurosă 2). Avem 

aici o indicaţiune topografică, că scena sacrificiului se petrece lârlgă altarele 

cyclopice s6ă lângă altarele teogoniei î). . 

O deosebită importanță însă ne presintă un alt baso-relief, de a fost des- 

coperit în ruinele mithreului de la Sarmizegetusa. Aici sunt figurate doue 

grupe de altare lângă capul deului, una în drâpta și alta în stânga. Fie- 

care grupă este compusă din câte trei altare 4). Primul altariit fiind mai mare, 

cele-lalte gradat mai mici. Sunt cele dâue grupe de altare cyclopice, despre 

cari am vorbit mai sus. 

O altă sculptură analâgă se află în museul Bâttyani din Alba-lulia. Aici de 

asupra pescerii se văd figurate șepte altare, și lângă fie-care altarii câte un 

stâlp de lemn acoperit cu o căciulă dacă 5). Avem 6răși o figurare simbolică, 

ca cele ş&pte altare se aflaii pe culmea unui munte dac î). 

1) Lajard, pl. LXăI. _ 

2) Lajard, pl. LXXIX. 2. Lângă capul deului constelațiunea boreală a Ursei mari. 

3) A se vede mai sus p. 277. 

4) Arch.-epigr. Mitth. VII. p. 207. — Şesă altare aă fost descoperite și în 

sanctuariul deului Mithra de la Deutsch-Altenburg (C. 1. L. II. 4414). 

5) Lajard, pl. LXXIX. 1. 

€) În “Transilvania tablele, ce representă sacrificiul lui Mithra, ai adese ori forma unui  
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O altă indicaţiune geografică despre locul unde se petrec scenele cele 
memorabile din vi€ța lui Mithra se vede esprimată prin figura mitologică 
a unei importante divinități fluviale. Aici deul riului ne apare întins pe pă- 
ment 1), cu o barbă lungă și fluidă, care la mijloc se despică în dâue părți 2). 

Este, fără îndoielă, representarea Istrului, a riului celui mare și divin, 
despre care spuneaă vechile tradiţiuni geografice, că lângă munții Daciei 
el se despărțesce în dâue ramuri SI | 

Tablele cele sacre ale deului Mithra, aveai, după cum vedem, și un ca- 
racter topografic. Pe lângă pescerea de sacrificii ele mai representaă, prin 
figuri și prin monumente, pămentul cel sfânt, pe care se petrecuse acţiunile 
lui Mithra. 

Pe monumentele figurate din epoca romană deul Mithra este înfățișat cu 
diferite atribute. 

Unele din aceste atribute amintiati devotaţilor diferite epis6de din vicţa 
deului, €r altele simbolisati virtuțile ori calitățile sale particulare. 

Din tâte aceste embleme, corbul este unul din simbolele cele mai 
caracteristice și mai tradiţionale, ce ni le presintă monumentele mithriace. 
„ Pe una din aceste sculpturi se vede figurat un corb, ce intră în pescere 
prin o gaură sâă spărtură a stâncei 4). 

Același corb este înfățișat pe un alt monument mithriac într'o atitudine 
cu totul domestică. Intrând în pescere prin gaura sei spărtura stâncei, el 
plecă capul şi strigă pe Mithra, ce sacrifică taurul 5). Este o soliă, pe care 
o îndeplinesce acest corb. 

Pe un alt monument mithraic din villa Torlonia se vede lângă bustul 
ssrelui un cal cu aripi €), despre care fac amintire şi cântecele poporale 
române 7). Patria cailor cu aripi era după legendele vechi Scythia, în parti- 
cular ținuturile de lângă Istru $). 

stâlp conic obtus (Arch.-epigr. Mitth. VII. Taf. VII). Este o simbolisare a Columnei 
principale a ceriului, pe care a fost încatenat Promctheu. 

%) Lajard, pl. LXXVIIL. 
?) Arch.-epigr. Mitth. II. p. 119. 
) Jornandis De Get. orig. c. 7: Caucasus.., Histri quoque fluenta contingit, quo 

âmnis scissus dehiscens, 

1) Lajară, pl. LXXV. 
) Lajard, pl. LXXXVII. 
*%) Lajard, pl. LXXXII. 
') Densușianu Ar, Revista critică-literară. IL. 63, % Plinii 1. X. 0.1; Pegasos equino capite volucres ... in Scythia. — Cf. Hesiodi Theog. y, 282-283,
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Alte figuri ne înfățiş cză pe deul Mithra cu câte o cheiă în fie-care mână!) 

Sunt «cheile raiului», despre cari amintesc și colindele mithriace române. 

Mithra ne apare pe aceste monumente ca deul claviger, el are rolul lui 

Ianus, care deschide și închide ceriul, norii, pământul și marea 2, 

O statuă de marmure descoperită la Ostia ne înfățișeză pe deul Mithra ca vs 

mvpgăpne, ţinend în mâna stângă tuleul unei plante, ce fumegă 3). Este văpdr:, 

seu ferula, în care Prometheu a adus Gmenilor scânteile focului ceresc 4). 

În epoca romană, misteriele lui Mithra aveait șepte grade de iniţiare, 

numite: Corax, Gryphus, Miles, Leo, Perses, Heliodromus și în 

fine Pater patratus, care constituia capul hierarchiei mithriace 5). 

Se pare însă, că la început aceste numiri formase numai simple epitete 

poporale ale deului Mithra. 

Corax, seu corbul, ne apare figurat aprâpe pe tâte baso-reliefurile mi- 

thriace. În cântecele poporale române, eroul, ce representă pe Prometheu 

în pescere ori în temniță, pârtă de regulă numele Corbea. Corbii după legen- 

dele române aduc, în temniță oră în pescere, hrană acestui martir poporal €), 

&r după alte variante un corb vine la ferâstra eroului închis (numit Gruia), 

trimis de tatăl acestuia, ca să-l caute în tâtă lumea 7). 

% Lajard, pl. LXXI. 

2) Ovidii Fast. Î. v. 116 seqq; 

2) Lajard, pl. LXă. 

4) Pe unele baso-reliefuri, cu deosebire pe cele din Dacia, pescerea eului Mithra este 

încunjurată cu o corână de lauri, ori de olivă. Este simbolul învingerii, stă 

liberării lui din catene, despre care amintesce şi Apollodor (II. 5. 11. 12). — Între acce- 

soriele figurate lângă pescerea lui Mithra se mai vede și o barcă cu un om eșind din 

undele apelor (Lajard, pl. XCIV). Se pare a fi arca lui Deucalion, ce a fost con- 

struită după consiliul lui Prometheu. 

5) În epistola 107 către Laeta, Hieronym face amintire cu următsrele cuvinte 

despre sanctuariul lui Mithra din Roma, ce a fost distrus în anul 376 ori 877: ante 

paucos annos propinquus vester Gracchus . . . quum praefecturam gereret urbanan, 

nonne specum Mithrae et omnia portentosa simulacra, quibus Corax, Gryphus 

Miles, Leo, Perses, Helios Dromo (Heliodromus), Pater initiantur, subvertit, 

fregit, excussit? — Aici enigmaticul Helios Dromo grecisat (Hcliodromus) este numai 0 

o simplă formă coruptă din invocaţiunea «Ilion şi-a nost Domn» (A se vede mai sus 

p. 111, n. 2). 

€ Burada, O călătorie în Dobrogea, p. 153. 

2 Frâncu, Românii din munții apuseni, p. 209: 

Porni cârba croncănind Tot în pente ferecată; 

Şi din aripi fâlfăind În ferestă că se puse 

| | 
| 

Pân' la temniţa de pâtră, Şi începu a croncăni . . . 

Este corbul cel legendar al lui Novac bătrânul, «de când era Gruia mic, scia st    
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AI doilea grad de iniţiare în misteriele lui Mithra pSrtă numele de Gryphus, 
adecă grifon. | 

Vulturii mithologici, numiţi grifoni, simbolisaui, după cum scim, țera Hy- 
perboreilor. Pe stolele, ce le îmbrăcat cei inițiați în misteriele lui Mithra, 
după cum ne spune Apuleiii, mai erati figurați şi grifonii, fiind numiţi espreş: 

gryphes hyperborei!). 

Se pare însă că numirea de Gryphus este numai o formă alterată latină, 

şi că ideea originală a fost la început cu totul alta. 

În diferite cântece române eroul, ce representă pe Prometheu cel înca- 

tenat, mai portă numele de Gruia, lat. grus 2). 

Este o probabilitate istorică, că Gryphus întocmai ca şi Corax, era 

numai o simplă formă latinisată a unei numiri, sub care figura eroul Mithra 

în tradiţiunile poporale. 

Al cincilea grad din misteriele lui Mithra, după cum scrie Hieronym, era 

“numit Perses. 

Sub numele de Perses, Mithra ne apare și la Porphyriu ?). Er poetul 

Statiu, amintesce de pescerea lui Mithra sub forma de <«Persei antri» 4), 

Originea acestei numiri a rămas până astădi obscură. 

Cuvântul «Perses», după forma, în care ni se presintă, nu are de loc 

caracterul unci numiri etnice, 

În legendele poporale române eroul sufere «în temniţa lui Opriş» 5). Este 
aceeași suterană, pe care poetul Statiu o numesce <Persei antri». Este 

același cuvânt, identic din punct de vedere al legendelor cu forma literară 
latină de «Perses». 

vorbescă un pic». La Alexici (Texte, |. p. 19) aceleași versuri despre solia corbului 
sunt de o frumuseță întru adevăr clasică: 

Corb din aripi fâlfăia Când era a şeptea țeră 
Și din gură foc țipa; | Ostenit era s€ moră, 
Șepte ţări el o sburat Se puse să croncănsscă, 
Și de Gruia nu o dat, | Gruia când ([') o audit... 

%) Appuleji Metam. XI. Eq. Garnier, |. p. 394. 
2) Corcea, Balade poporale, p. 88: 

La cea pâtră muschiată La țepa lui Corbea, 
Unde bate gârla ?'n petră, ! Tot cu dosul către mare 
Multă ţeră-i adunată, Şi cu faţa către ssre.... 

Ca pe Gruia să î-l vedă. | La Gruia ce-mi tot venia? 
— Unde, Dâmne, î-l lega? Vre-o doi trei vulturei ... 

Ci Cătană, Balade poporale, p. 133. 
:) Porphyrius, De antro Nympharum, 16; la Fabri, De Mithrae dei cultu, p. 32. *) Statii Thebaid. 1. 719-750, 
%) Teodorescu, Poesii pop., p. 517. — Tocilescu, Materialură folklor. IL. 147, 1256.
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În teologia Pelasgilor de la Dunăre, Prometheu cel divinisat portă numele 

de Mithra (Midpos). Este crăși o simplă numire epică din regiunile Istrului. 

În diferite cântece tradiţionale române eroul cel chinuit, însă nevinovat, 

Prometheu al anticităţii, este celebrat sub numele de Mârza!), s6i Mirza 2), 

Este una și aceeași numire cu forma grecâscă de Midpas, cele dâue con- 

sonante de la mijloc fiind dislocate. Midpas în loc de Mipdas = Miposs. 

În dialectul doric litera % avea şi sunetul de o ?). 

Prometheu, ca deul Mithra, mai avea în anticitate diferite epitete. El 

mai era numit «deus invictus», deul vitez. Avuse așa dar după legende 

Gre-cari lupte grele, din cari reuşise învingătorii, 

În inscripţiunile romane din Pannonia el mai are epitetul de <«patrius» %, 

adecă era un deii vechii naţional, al triburilor pelasge de la Dunăre. 

O deosebită însemnătate istorică însă o are epitetul săi de Arimanius. 

Pe due inscripțiuni din Aquincum (Buda) Mithra este numit DEVS 

ARIMANIVS 5) adecă dei din națiunea Arimilor (Arimanilor) sâii Râm- 

lenilor celor vechi 6). 

Tot ca DEVS ARIMANIVS ne apare Mithra pe o inscripțiune din Roma), 

şi este important, că acestă numire i se dă aici de către însuși Pater patrum, 

de către marele cap al religiunii mithriace din tot imperiul. Fără îndoiclă 

că acestă glorificare a lui Mithra ca Arimanius mai avea și caracterul 

unei propagande religi6se. Inscripţiunile cu Deus Arimanius din Roma şi din 

Aquincum puneai în vedere poporului roman și colonielor din Pannonia, 

că acesta este deul strămoșesc al Arimilor sâi al vechilor Râmleni. 

Şi întru adevăr deul Mithra avea tradițiuni puternice naţionale în Pannonia, 

în Dalmația şi în Dacia. 

Împărații romani din casele numite «]ovii» și <Herculii» consideraii pe 

1) Bibicescu, Poesii poporale din Transilvania, p. 329: 

Strigă, Dâmne, cine strigă, Şi-aşa strigă de cu jale, 

  

Strigă Mârza din temniță Când s6rele nu-i r&sare ... 

2) Câtană, Balade poporale, p. 17-18: 

Strigă, Dâmne, cine-mi strigă, | Si-aşa strigă el de tare, 

Mirza 'n temniţă că-mi strigă, De s'aude peste mare... . 

3) În documentele istorice Mursa (Mârsa) este numele unei familie nobile române din 

tera Făgărașului. An. 1518: honestac Dominae Stanka, filiac Mursac, Relictae quondam 

Theodor; Popae. (Densuşianu, Monumente pentru istoria Ţărei Făgărașului, p. 14). 

4) C. 1. L. II], nr. 4802. 

5) C.I. L. UI, nr. 3414, 3415. 

6) A se vede mai sus p. 139. 

DC. I.L. VI, nr. 47.      
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la a. 307 d. Chr. pe Mithra ca un dei strămoșesc, ca patron al domniei sâi 
al imperiului lor, fautor imperii sui !). 

Din familia «Jo vii» făcea parte în timpul acesta: Diocletian, născut 
în Dalmația; Galeriu, născut la Sardica în Dacia Aureliană și a cărui mamă 
era emigrată din Dacia vechiă 5; Maximin Daia scă Daza, originar din 
Dacia vechiă 2), Liciniu, tatăl, născut în Dacia Aureliană 4) şi Liciniu, fiul. 

Er la familia <Herculii» aparținea Maximian, bătrânul, născut la 
Sirimiu şi fiul săi adoptiv Constanțiu Chlor, al cărui tată era din Dacia 
de peste Dunăre 5), în fine Constantin (cel Mare), fiul lui Constanțiu Chlor. 

Ca un dei naţional, ca protector al imperiului și al poporului roman, nc 
apare Mithra pe o inscripțiune din Apulum, unde i se face o dedicaţiune: 
pro salute imperii populique Romani et ordinis coloniae Apuli€). 

Despre originea, caracterul! ŞI estensiunea cultului lui Mithra în provinciele 
romane, cei vechi aveati idei cu totul confuse. Ei nu aveati nici o cunoscință, 
că regiunile așa numite barbare de lângă Istru formase dintr'o vechime forte 
depărtată, pământul cel sfânt al religiunii lui Mithra. 
După Lactantiu Placid din seculul al VI-lea d. Chr., ca să nu mai amintim 

aici de Plutarch, religiunea lui Mithra cra originară din Persia, de unde ea 
trecuse în Frigia, €r din Frigia la Romani ?), 

In Frigia însă, și peste tot pe teritoriul Asiei mici, noi aflăm numai fârte 
puține monumente consecrate deului Mithra, dar și aceste numai în spiritul 
tradițiunilor hyperboree 8). 

1) C.I. L. UI, nr. 4413. 

*) Lactantii De mort. pers. c. 9: mater cius Transdanubiana infestantibus 
Carpis in Daciam novam transjecto amne confugerat. — Eutropii lib. [X, e. 22: 
Maximianus Galerius in Dacia haud longe a Sardica natus. 

*) Lactantii, De mort. pers. c. 18: Daiam adolescentem, quendam semibarbarum, 
(hem recens jusserat (Maximianus) Maxinum vocari de suo nomine. — Zosimus, II. c. 8. — 
Zonoras, c. XII. 

*) Eutropii lib. X. c. 4: Licinius imperator est factus, Dacia oriundus. 
*) Trebelii Pollioni Divus Claudius, c. 13. 
%C.L L. II7, nr. 144, 
") Lactantius Placidus în Operele lui P. Papiniu Statiu (v. 717-720, L. Thchaid,) 

Ed. Parisiis, 1618. 
| 

*) Cultul deului Mithra a fost introdus în Persia dimpreună cu alte credințe 
Pelasge încă din timpul, când Scythii ocupase Media. La Perși însă religiunea lui Mithra 
PE apare cu totul heterodoxă. Ea se deosebia prin o mulţime de precepte, teoretice 
Şi practice, de religiunea ortodoxă a lui Mithra de pe teritoriele pelasge. După cărțile teo- 
logice ale Perșilor, Mithra era o divinitate, subordinată, cu totul distinctă de Ahriman. 
Acest din urmă fiind considerat ca principiul r&ului, ca demon al tenebrelor. Er după
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Numărul cel mare de inscripțiuni mithriace, în afară de Italia, ni se pre- 

sintă în Dacia, în Pannonia, în Noric și în Britannia lângă valul lui Hadrian, 

unde aii fost espatriați o mare mulțime de Daci, sub numele de Cohors! 

Aelia Dacorum 1). 

Istoria cultului lui Mithra aparține de la originea sa rasei și teritoriului 

pelasg de lângă Istru. Aici mai resună și astădi cântecele tradiționale despre 

suferințele lui Prometheu ca eroii, și imnele religise ale lui Mithra ca deii 2 

13. Prometheu (Mithra) ca 9s0s 81 mirgas, învictus de petra natus, 

îu colindele române. 

În anticitatea greco-romană mai esista o legendă formată de teologia 

pelasgă de la Dunăre, care se ocupa cu nascerea deului Mithra (Prometheu) din 

stâncă, numit în sens dogmatic eds Ex zârpos î) invictus de petra natus 4), 

Herodot ([. 131) la Perși Micgm era o divinitate femenină. Peste tot ideile zoro- 

astrice despre natura şi posiţiunea deului Mithra în hierarchia divină erai cu totul confuse. 

1) Sanctuarele consecrate deului Mithra se aflai în suterane. Un ast-fel de templu 

suteran al lui Mithra a fost descoperit în a. 1837 la comuna Slăveni, pe malul drept 

al Oltului, în j. Romanați (Annalile Soc. acad. T. XI. Sect. 2. p. 210-215. 250-256). Un alt 

sanctuariă al deului Mithra construit de asemenea sub pământ s'aă descoperit în a. 1881 

în partea de sud a comunei G rădisce (în ruinele Sarmizegetusei romane) cu o mulțime 

de monumente mithriace, inscripţiuni, reliefuri, altare, statue și columne (Arch.-epigr. 

Mitth. VI. 99. 101; VII. 202-225). Probabil că un Mithrei a esistat și la Apulum, unde 

s'a aflat mai multe baso-reliefuri şi inscripțiuni dedicate deului Mithra (C.I. L. III. n-rii 

1114 scqq.). Tot la regiunea Carpaţilor aparţine Mithreul descoperit la Aquincum, Buda- 

vechiă (Kuzsinszky, Az Aquincumi Mithraeum, in Arch. Ertesită. U. F. VII. 385-392) 

şi un altul la Deutsch-Altenburg pe teritoriul vechiului Carnuntum. 

2) Lui Mithra ca dei al focului, i era consecrată în vechime sărbătorea, pe care 

poporul român o mai numesce şi astă-di Sâm-Medru, Sâm-Miedru (în catendariul 

creştinesc Sf. Dumitru, 26 Oct.). În sera ajunului de Sâm-Miedru se mai fac și astă-di 

pe unele locuri focuri, la cari se adună băieții și strigă: Hai! la focul lui Sâm-Miedru». 

(lonneanu, Superstiţii, p. 56). La poporul latin încă se celebra în qiua de V Id. Oc, 

(11 Oct.) o vechiă sărbătâriă naţională rustică numită <Meditrinalia». Varo și Festus 

fără de a mai cerceta caracterul istoric al sărbătorii, derivă acestă numire de la mederi, 

a vindeca. De fapt însă Meditrinalia, după nume și după luna în care se celebraii, nt 

apare ca una şi aceeaşi festivitate religi6să cu sărbătâria numită la poporul român 

Sâm-Medru. 

3) Pivmicus, De err. prof. rel. c. 20; de idolatrarum lapide, de quo dicunt Lui 

du nsrpas, 

3) Comwmodianus, Ed. Migne, Patr. curs. ser. prim. lat. V. 210-211. 
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Diferite statue şi baso-reliefuri din epoca romană ne înfățişeză pe Mithra 
ca un tînăr cu plete lungi, ori cu un păr buclat, gol ori îmbrăcat întrun 
fel de costum daco-frigian, ridicându-se scă eșind la lumină dintr'un stâlp 
de pâtră, &r în jurul stâlpului se vede figurat un şerpe încolăcit 1). 

În fond eşirea la lumină a lui Prometheu, sei Mithra, dintr'vn stâlp de 
petră, se refere la aceeași legendă antică, pe care ne-o comunică Eschyl. 

Mercuriu trimis de Joe la Prometheu cel încatenat pe Pharang, i adreseză 
următârele cuvinte: | 

«Mai ântâii părintele deilor va sfărima cu tunetele și cu focul fulgerelor 
sale acest colț al Pharangului și va ascunde corpul t&ă într'un sîn de pâtră, 
er după un interval lung de timp tu vei eși €răși la lumină și atunci cânele 
cel cu aripi, al lui Joe, aquila cea setâsă de sânge, va sfâșia cu aviditate 
bucăți din corpul t&ii şi se va nutri cu ficatul tăi cel negru» 2). 

După ce doctrina despre nascerea deului Mithra dintr'un stâlp de pâtră 
a fost stabilită ca o veritate religi6să absolută, teologia pelasgă atribui un 
caracter divin şi stâlpului (puterii creatâre) din care s'a născut deul. «Petra 
genetrix» 3) și <Petra genetrix domini» %, sunt amintite ca divinități 
pe due inscripțiuni din Pannonia superidră 5), 

Acest cult al lui Prometheu, sâă Mithra, eşit oră născut dintr'un stâlp de 
petră, se mai celebreză și astă-di în colindele române. 

În unul din aceste imne religidse se spune, că Dumnedei a fost închis 
intrun stâlp de petră, ce se afla pe o înălțime, în partea de jos a cheiei 
raiului, ori esprimându-ne cu alte cuvinte, într'un stâlp de pstră din re- 
giunea, pe care vechia teologiă romană o numia Cardines mundi. 

2) O statuă, ce representă nascerea deului Mithra din pâtră, a fost desco- 
Perită la Sarmizegetusa, şi este reprodusă în Arch.-epigr. Mittb. VII. p. 224. şi la Ki- 

râlyi, Dacia, IL. p. 343, — Alte dâue monumente, ce înfăţişaă pe die în ntrpuc, aă fost 
descoperite la Apulum. Unul din aceste mutilat este reprodus la Henc, Beytrăge z. 
dacischen Geschichte, Fig. 13. 

) Aeschyli Prometheus vinctus, v. 1016 seqq. 
2) C. 1. L. III, nr. 4424: Petrae Genetrici ! P(ublius) Ac(lius) Nigriinus 

Sarced(os) | v(otum) s(olvit). 
CL L. Il, nr. 4543. 
5 o | o a. a ax ) La divinitatea Petra genetrix se refer următorele versuri din o colindă română 

de peste Carpaţi: 
La o petră neslovată, 

Leru-i Dsmne, 

Ca sE nască fiă din petră, 

Fiă din pâtră şi-o născut .., 

Șede Maica "ngenunchiată, Reteganul, Colecţ. manuscr. P, Î, 237 (Acad. rom.) 

Aceste versuri mai ai și un caracter iconografic. Titanul Atlas încă susține înge- 
Munchiat sfera universului (p. 346). 
4
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Textul acestei colinde române, care după conţinutul s&i ne apare f6rte 

archaică, este următoriul: 

Sus la cheia raiului 

Bună cetă mi-e adunată 

Tot de Sfinţi de aceia sfinți 

Şi-mi citiai, proorociai ?), 

Şi-mi citiau de Dumnedei 

Şi pe Dumnedeii nu-l sciă. 

— Erlon Sânt-lon.. 

Din gură așa grăia .... 

Voi citiţi, proorociți, 

Şi-mi citiți de Dumnedei 
Și pe Dumnedei nu-l sciți, 

Er ei vii și bine-l sciit 
Jos la cheia raiului 

În stâlp-châtră mi-e 'ncheiat. 

— D'unde Sființii c'audia, 

EX săltară și sburară, 

Sus mai sus se ridicară, 

Cu norii s'amestecară, 

Jos mai jos că se lăsa, 

Pe stâlp de châtră cădea; 

Când acolo c'ajungea 

Cărţi pe braţe că-și lua, 
Şi citia, proorocia, 

De trei dile și trei nopți, 

Stâlp de chetră în patru crepă 

Etă Dumnedeii că scapă 2). 

Z 

După cum vedem, textul acestei colinde, se ocupă cu închiderea deului 

„Mithra întrun stâlp de pâtră și cu eliberarea lui prin puterea misterisă a 

vechilor rugăciuni sei formule sacre 2). 

O altă varianta ne înfățișeză pe Veos 2% xErpas în sensul legendelor poste- 

ridre, ca un Dumnedei născut din petră. 

O cetă de Sfinți mărunți 
Lerului Dâmne, Domn din cerii, 

! Întreba de Dumnedei 

Întrebară, nu-l aflară, 

1) Adecă consulta cărţile de oracule. După cum resultă din acestă colindă, al cărei 

fond este epic-teogonic, triburile pelasge de lângă Dunărea de jos încă-și aveail cărțile 

lor cele sfinte de profeţii. Mai notăm, că Abaris, renumitul preot şi profet al lui Apollo, 

încă scrisese, după cum ne spune Suida, o carte de oracule în limba Scythă. 

2) Comunicată de învățătoriul T. Popescu din comuna Rașova, j. Constanţa. 

2) Rasa latină a avut tot-de-una o mare credință în puterea miraculâsă a rugăciunilor 

si a formulelor vechi (Cf. Pliniu, 11. 54; XXVII. 3). Er Virgil se esprimă ast-fel: Car 

mina vel coclo possunt deducere Lunam (Ecl. VIII. 69). 
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Dar Ilie !) bine-l scie... : 
Şi-mi grăiră și mi-l spuse . .. 

Vedeţi voi cea stană de petră, 

De departe să-mi cădeți 
De-aprâpe să vă rugați, 

Petra în patru s'o făcețţi, 

Dumnedei de-acolo nasce, 

Dac'o nasce-l veţi cunâsce, 

În aripire să-l luaţi, 

Sus mai sus să-l ridicați, 

Sus mai sus la lighion 

Că-acolo-i sfântu Ion . . . 2) 

14. Legenda lui Prometheu în îstoriă. 

Numele de IlpcumYese, sub care ne apare în legendele grecesci acest 
vechiii representant al civilisațiunii pelasge, era numai un simplu epitet ca- 
racteristic al calităților sufletului s&ă 3). 

Cuvântul «Prometheu» în forma sa originară nu avea alt înțeles de cât 
de: cel ântâiii la minte, om mintos, înţelept, cu suftetul adânc 4). 

Întocma după cum patria lui Prometeii era în regiunile din nordul 
Thracici, în Scythia de apus, tot ast-fel și epitetul de Prometheu, ce s'a 
dat acestui eroii al înțelepciunii, nu era o creațiune grecâscă. 

Originea cuvântului este pelasgă nordică. În tradiţiunile române s'a mai 
păstrat până astădi acest termin sub forma de <Preminte», însă aplicat la o 

personalitate biblică: «Preminte Solomon», adecă Solomon cel prea înțelept 5). 
Ast-fel forma grecescă de Ilgpopr%ebe (lat. Providus) ne apare nu numai 

ca o modificare a cuvântului primitiv pelasg de <Preminte», având însă, 
ca tâte imprumutările făcute din altă limbă, un sens cevași mai depărtat 
de cât cel primordial $). 

') Este deul Helios (Sol), al cărui ochii etern le vede tâte. Videt hic Deus (Sol) 
Omnia primus (Ovid. Met. 1V. 170. Cf. Homeri Hymn, in Cer. v. 62). Sub numele de 

Ilion» este invocată divinitatea Sorelui în o colindă română din Transilvania (Gaz. 
Trans, nr, 281. 1899), 

) Comunicată de înv, Băiculescu, com. Bălțați, j. Râmnicul-sărat. 

) la Eschyl (Prom. vinct. v. 85) divinitatea Kgdros adreseză lui Prometheu urmă- 
târele cuvinte: «Cu nume fals te numesc deii Prometheu». 

*) Teodorescu şi Gorovei, O samă de cuvinte din munţii Sucevei (Şezătoarea, III. 86): 
Priminti, cel ântâiu la minte, mintos, înțelept. 

A perătoarea (Fălticeni) An. III. 84. 110; V. 4. 49. 
În limba grecâscă cuvintele de IgopmnYe5s şi zgopm9-As aveai înțelesul de <pre-
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Legendele lui Prometheu, aceste tradițiuni religiâse, istorice şi poetice, 

ne presintă un deosebit interes pentru ţările de la Carpaţi și Dunăre. Ele 

ne aduc o radă de lumină asupra unei epoce pline de fapte și de cveni- 

mente mari, însă lipsită de istoriă. 

După _tradiţiunile anticității, Prometheu este representantul întregei stări 

de cultură din epoca de pâtră și de la începutul epocei metalelor. 

EI este omul de cea mai adâncă gândire și fericită combinaţiune. 

Prometheu înveță pe 6meni să construi6scă locuințe la lumina s6relui. 

EL pune forţa animalelor în serviciul omului. El tace din elementul divin 

al focului agentul cel mai puternic al civilisațiunii omenesci. El află modul 

de a pute învinge obstaculele apelor, dând curs corăbielor cu pânză pe 

suprafaţa cea întinsă a mărilor. El introduce cunoscința și usul metalelor. 

El pune mâna pe o mulțime de secrete ale naturei. EI află puterile oculte 

ale plantelor spre a combate relele, ce atacă organismul omului 1). EI a cercat 

prin arta divinațiunii s& pâtă cunâsce tainele viitoriului și hotărîrile destinului. 

Mai mult. Prometheu a căutat să pună mâna chiar și pe spiritul omului. 

EI a creat tipuri ndue de 6meni din pământ și din apă, și a cercat să le 

-dee chiar vi6ță, ceea ce, după cum spuneai cărţile cele sfinte ale teologiei 

pelasge, i-a şi succes?). Ast-fel că legenda ebraică, după care Jehova, a format 

pe om din pământ, că i-a dat suflet şi înțelepciune, ne apare numai ca 

o copiă de pe o legendă mult mai vechiă a creațiunii omului prin Pro- 

metheu. 

Ceea-ce presintă însă o valdre positivă pentru sciință este, că după tste 

aceste legende sacre, ce formâză cyclul Prometeic, începuturile desceptării 

genului uman, întregă starea de cultură, anteridră timpurilor troiane și tim- 

purilor faraonice, se atribue unui ilustru representant din țările de nord 

ale Thraciei. - 

Aică la Carpaţi şi la Dunărea de jos ne apare patria acestui genii titanic, 

martir tot-o-dată al sciinței și al cugetărilor sale adânci. Aici după tâte frag- 

Xții 
' 

N 
mentele, ce ati mai rămas până astădi, din Biblia cea mare a păgânăt 

ante-istorice, ni se presintă legănul străvechii al civilisațiunii ome 

nesci înainte de timpurile asiriene și egiptene. 

vădătoriii» (providus) şi numai în a doua liniă ele mai avea. și noțiunea. de «om 

înţelept>. — Fulgentius, Myth. II. 9: Enimvero Prometheum, quasi mpopirjSstav quod 

nos latine providentiam dicimus, ex dei providentia et Minerva, quasi coelesti sa: 

pientia hominem factum (Frag. Hist. graec. 2. 292. îr. 92), 

1) Aesehyli Prometheus vinctus, v. 447 seqq. 

> Apollodori Bibl. 1. 7. 1. - A Ra
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15. Zitanul Atlas în cântecele eroice române. 

În anticitatea ante-homerică esista o legendă eroică, în care titanul Atlas, 

acest nepot al lui Oceanos potamos (Istrului), și rege din ţera Hyperbo- 
reilor 1), era înfățișat ca un urieș al apelor, și în particular al mărilor. 

Din acestă legendă pclasgă s'a păstrat la Homer numai un mic fragment, 
în care se spune, că titanul Atlas cunoscea tâte adâncimile mărilor 2), 

La următorii lui Homer însă nu aflăm nimic mai mult în acestă privință. 

O probă, că legenda despre Atlas, ca un urieș al apelor, nu era originară 

din ţinuturile meridionale, 

Din fericire însă pentru studiul tradițiunilor ante-homerice s'a păstrat până 

astădi la poporul român o mulţime de cântece eroice, al căror fond se re- 

duce la o anticitate forte depărtată. 

O parte din aceste cântece tradiționale române ne presintă în mai multe 

variante legenda homerică despre Atlas, ca urieș al Dunării şi al mării ?). 

În acest cyclu de cântece bătrânesci faimosul titan Atlas portă numele 

de Tanislav ori Stanislav. 

După origine, eroul este din părțile Moldovei, ori ale Oltului, & scena 

se petrece pe podmolul Dunării de jos, în ţinuturile Ialomiţei și ale Brăilei. 

După textele poporale, ce le cunscem până astădi, conţinutul acestei 

legende este următoriul: 

Turcii Dârstoreni, Giurgiuveni și Brăileni, Turci păgâni și zurbagii, plecă 

pe Dunăre să prindă pe Stanislav vitezul, <om, ce cică e vătav»>, 

care-i «mare la statură şi grozav la căutătură», pe care «Dunărea 
Va crescut și lat în spate Ta făcut». Sosind la întorsăturile gârlei, la pod- 
molul Dunării, ei întâlnesc nisce «fete Craiovese, mândre ca nisce crăiese», 

ori ei văd nisce fete selinence, brăilence și neveste ialomițence înălbind 

pândele la apă, întindându-le și încrușindu-le pe câmpuri la sâre. Întrebate 

dacă ai vădut pe Tanislav vitezul, feciorul Mătușei, puiă de șepeal 

Dunării, ele respund, că mama lui 'Tanislav se află mai în jos pe podmolul 

1) După Hesiod (Theog. v. 507) Clymena (adecă «Vestit a» de frumâsă) fica Ocea- 
nului, a fost mama lui Atlăs şi a lui Promethcu. 

:) Homeri, Odyss. I. v. 52—53, 

3 Colecţiuni consultate : Teodorescu, Poesii pop. pag. 558-577. — Tocilescu, Materialuri 

ÎolkI. 1. 80. 84.— Câtană, Balade, p. 22. — Negoescu, Balade, p. 74.— Sezătoarea, An. V. 

p. 85. — Colecţțiunea nâstră inedită. = În alte variante eroul ne apare sub numele 

de Vâlcan seă Vulcan (Teodorescu, p. 550; Alecsandri, Poesii pop. p. 134).
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Dunării, unde se adună gârlele de î-și varsă apele. Ea spală armele și hai- 

nele lui Tanislav de sângele turcesc. Aceşti Turci plecând apoi pe Dunăre în 

jos prind pe Mătușşa, mama lui Tanislav, o l6gă, și o chinuesc, ca să le 

spună unde este fiul dânsei. Inspăimântata bătrâna le răspunde; că mai în jos 

pe Dunăre, la o salcie plecată cu ramurile până în apă și pe maluri resfi- 

rată, se află caicul lui Tanislav, priponit cu lănțușul de argint, €r în caic 

dârme 'Tanislav cu paloşul gol pe piept, cum e Tanislav descept. Plecând 

mai ka vale Turcii găsesc pe Tanislav culcat în caicul săi, scris cu slove 

de argint, şi cu paloșul gol pe piept, cum e Tanislav descept. Când ei văd însă 

părul lui Tanislav fluşturând în vânt, o grâză şi fiori reci i cuprind. Ei nu mai 

cuteză a se apropia de Tanislav, ci fug și se târăsc ca broscele prin tâte i- 

vedile. Atunci se presintă înaintea Turcilor sluga lui Tanislav, un fecior de 

grec pripășit, și le propune, ca să le vindă legat pe stăpânul s&ii. Plătit de 

Turci, el legă pe Tanislav, care încă dormia, cu 12 strenguri de mătasă, ca 

parii de fân de grâse. Er după ce Tanislav este legat, un turc mai mic, orb 

de un ochiit și schiop de un picior, svătuesce pe tovarășii săi, ca s& mai lege 

de gâtul lui Tanislav pâtra morei din țera Moldovei şi apoi s&-l arunce în 

Dunăre, fiind-că «Dunărea a crescut şi lat în spate Pa făcut, Dunărea să-l 

prăpădescă și vicța să-i sfârşescă» 1). "Turcii aduc îndată petra morei din țera 

Moldovei, pe care o legă lui Tanislav după cap, ori între spete, și apoi 

răstârnă caicul în Dunăre, «unde-i apa mai afundă, de nu se mai vede undă, 

ci cât ochiul î-mi zăria tot mare lată vedea, mare lată şi pustiă și nicio 

făptură viă, nici luntre, nici corabiă»>. Tanislav încă dorme când ajunge pe 

fundul Dunării şi trei dile el stă în apă cu gura în năsip. După trei dile 

eroul se descâptă şi simțindu-se legat cu pâtră după cap, «la Dumnedeii 

se gândia, la Dumnedeii se ruga și Dumnedeă limputeria» ; el pune mânile 

pe petră, pâtra pe pept o aşcdă, în picidre se proptesce, pâtra în sus elo 

ridică 2), apa în lături se retrage şi de maluri se isbesce, apoi la faţa apei ese 

și voinicesce el înctă, că-ci «Dunărea î-l cunâsce, ea pe el şi el pe ea». Când 

&tă se întâmplă, că «o fetiță rumeidră, cu cofița gălbidră> sosind cu cofele 

la Dunăre vede pe Tanislav înotând şi grei suflând de ostenelă. Înspăi- 

1) La Romani esista și în timpul imperiului pedepsa tradițională, de a precipita pe cei 

culpahili în rii, legați cu petre de gât (Suetonii Octavius Augustus, c. 67). 

2) Acecași imagine și aprâpe cu aceleași cuvinte o aflăm și în Odyssea lui Homer 

(XI, 595). «Şi am vădut», dice Ulysse, «pe Sisyph trudindu-se cu muncile sale cele grele; 

prindând şi ridicând cu amândouă mânele petra cea gigantică; el adecă, se proptia 

cu' mânele şi cu picidrele, şi împingea bolovanul cel enorm în sus către vârful înălțimii». 

Avem așa dar aici încă o probă, că Iliada și Odyssea lui Homer represintă de fapt nu 

mai o compilațiune de diferite episode estrase din vechile cântece epice poporale.
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mântată ea trântesce cofele de pământ și alergând repede acasă spunc ta- 
tălui săi, că Tanislav se înccă şi să-l lase va fi păcat. Er tatăl săă i ră- 
spunde : cum pote să se înece, când înstă ca un pesce, Dunărea în pi- 
cidre o trece și se luptă în ea cât dece. Apoi acest bătrân cu suflet bun, 
luând în mână vâsla de argint alergă la Dunăre, alege un caic de aramă 
și vedând pe Tanislav, cum se opintea și pâtra de trei stânjini în sus de 
asupra sa o ridica, el intră numai de cât în Dunăre, tăiă sforile, pâtra se 
scufundă, apa în două se desface, valurile se clătesc și trei cesuri borboro- 
sesc, Acum Tanislav, liberat de greutate, apucă singur în mână vesla cai- 
cului şi când 0 înfige în undele Dunării, caicul saltă peste mal, r&stârnă 
pe Tanislav, şi-l întinde lung pe &rbă. 

Er după altă variantă, Tanislav, după ce se desceptă în fundul apei, sim- 
țindu-se legat, ferecat şi cu petra după cap, de o-dată se opintea, în faţa 
apei cşia, voinicesce înota, și la țărmure eșia, de trei stânjini pe uscat, 
tot cu pâtra după cap. 

Aceste sunt părţile principale din legenda română despre Tanislav vi- 
tezul, fiul Mătusei, figura cea mai titanică din câte ni-le presintă cântecele 
eroice române, gigantul, care dârme trei dile pe fundul Dunării, pe care 
Dunărea l'a crescut, lat în spate la făcut, pe care Duaărea-l cun6sce, ea 
pe el și el pe ea?) 

Admirabilă rapsodiă superioră în eloquență și în imagini ori-cărui alt episod 
epic din Homer. 

| 
După cum vedem, personalitatea eroului român Tanislav sei Stanislav 

este identică cu figura titanului Atlas, care după Odysseă cunssce tâte adân- 
cimile mărilor. 

O imagine forte caracteristică ne presintă legenda română, când ea ne 
spune, că Turcii i legase lui Tanislav vitezul o pâtră după cap, şi tot cu 
Petra după cap el ese pe uscat. Avem aici o importantă reminiscență ante- 
istorică despre simulacrele titanului Atlas, figurat cu un glob de pâtră, sii 
cu sfera universului, după cap 2). 
Numele de Tanislav seă Stanislav 2), sub care ne apare făimosul titan 

!) Se după altă variantă publicată la Teodorescu. (Poesii pop. 552): 
El cunâsce Dunărea EI îndtă ca un pesce 
Până 'n vale Ja Slina (Sulina) și ca plutele plutesce .... 
și malurile turcesci de stă omul și-l privesce 
şi schelele bogdănesci, | şede 'n loc şi se crucesce . .. 

j) A se ved€ mai sus fig. 178, p. 346. 
:) Stanislav este numele unci vechi familie boeresci din țera Făgăraşului (Densu- 
ânu, Monumente penira ist. țărei Făgărașului, p. 151). Er dincâce de Carpati aflăm 
NIC. DENSUŞIANU, 

și 

25
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Atlas în cântecele epice române, aparține de asemenea timpurilor ante: 

homerice. Unul din eroii Dardani, care se luptă la Troia în contra Greci- 

lor pârtă în Iliada lui Homer numele de Sthenelaos 5). În tradiţiunile 

istorice ale Romanilor eroul Tanislav era cunoscus sub numele de Tanus, 

şi despre dânsul se spunea, că a fost un rege al Scythilor de lângă munţii 

Riphaei, adecă tot de lângă Carpaţi ?). 

16. Cyclul epic despre Atlas, Medusa și Perseu 

în tradifiunea română. 

În cântecele eroice române despre titanul Atlas mai aflăm și elementele 

principale ale vechei legende despre Perseu, Medusa și Atlas. 

După cum ne spun tradițiunile grecesci, Perseu renumitul eroii din Argos, 

un fii al lui Joe șial nimfei Danae, a fost trimis de regele Polydectes din 

insula Seriphos, ca să-i aducă capul Medusei, a unei din Gorgânele, ce 

locuiai în părțile de nord ale făimosului rii Oceanos ?). 

Perseu, după ce tăiă capul Medusei, pe care o aflase dormind, se abate 

şi pe !a Atlas, regele din țera Hyperboreilor 4), i spune că dânsul este un 

fiii al lui Joe, i vorbesce de vitejiile sale miraculâse și-i cere ospitalitate 

pentru o n6pte. Insă Atlas aducându-și aminte de sentința unui vechii ora- 

la a. 1247 pe un Szeneslaus, ca Woiauoda Olatorum (Densușianu, Documente 

privitâre la Istoria Românilor, I, 251). 

1) Homeri Il. XVI. v. 586. 

=) isidori Mispal. Originum lib. XIII. 20. 24: Tanus rex îuit Scytharum, primus a 

quo Tanais fertur fluvius nuncupatus, qui ex Riphacis veniens silvis dirimit Europa 

ab Asia ... atque in Pontum fluens. Avem în acest pasagiă al lui Isidor o simplă con- 

fusiune între numele cel vechiă al Dunării, Danusis la Stephan Byzantinul (v. Azyuut:s) 

şi riul cel mare numit de autorii grecesci Tanais, care se varsă în lacul Meotic. Însă 

Tanais, sâi Donul de astă-di, este un rîti de stepe și isvorele sale nu se află în munți. 

După Eschyl (Frag. 73) Istrul este riul, care curge din ținuturile Hyperboreilor și din 

munții Rhipaei. Tot asemenea și la Apoloniu Rhodiu (1V. 287) isv6rele Istrului se află 

în munții Rhipaei. În fine mai notăm aici, că Dunărea figura sub numele de Istru ni 

mai de la cataracte în jos (Strabo, VII. 3. 13). Numele de Tanaisa fost aplicat la 

Istru chiar și în legenda Argonauţilor. După cum ne spune scholiastul lui Apolloniu 

Rhodiu (LV. 282) Argonauţii din Pontul euxin ai intrat în rîul Tanais, și în urmă îrâns- 

portând corabia pe uscat aii eșit în marea cea mare. 

2) Hesiodi, Theog. v. 274 seqq. 

4) Poetul Pindar (Pyth. X. 50) încă amintesce de călătoria lui Perseu la Hyper: 

borei.
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cul din Parnas, care-i dicea: Atlas! va veni o-dată timpul, când arborii tăi 
vor fi despoiați de aurul lor şi acestă gloriă e reservată pentru un fiti al 
Joe, denegă lui Perseu ospitalitatea, pe care o cerea. Perseu însă insistând 
asupra cererii sale, Atlas î-l invită să plece imediat mai departe, fiind-că 
alt-cum nu-l va scăpa din mânele sale nică gloria faptelor sale mincin6se, 
nici chiar însuși Joe. La aceste cuvinte, Perseu, care nu se putea măsura în 
puteri cu titanul Atlas, scâse din traistă capul 

Medusei, ce avea proprietatea magică să îm- 
petrescă pe cei, cari i vedeai faţa, și ast-fel 
prelăcu de-o-dată pe Atlas întrun munte i- 
mens, capul titanului deveni vârful unui pisc 
înalt, Er 6selc sale se transformară în petre. 
Acâsta a fost voința deilor, scrie Ovidiu, şi 
acum ceriul cu tâte stelele sale se radimă 
pe Atlas 1). 

Numele celor trei Gorgâne, ce locuiai pe ţăr- 

  

murele de nord al riului celebru, Oceanos, era 
Ura: . 7. — Medusa. iţiuni după Hesiod, Stheno, Euryale și Medusa?). eu sa. în tradiţiunile 

Despre Medusa mai spunea o variantă, că Stanislav. Sculptura antică în 
museul Ludovisi din Roma. După ea a fost fica unui așa numit Sthenelos,  Brunn, Denkmăler griech. u. , rom. Sculptur. Taf. 238 s), considerat ca rege al Mycenei 4). 

În tradițiunea română însă Mătușa este mama lui Stanislav 5). Turcii, 
cari vin asupra lui Stanislav, prind mai ântâi pe Mătușa, o legă, o chinuesc, 
și unul dintre ei, ccușul, scii căpitanul, acestei glâte de Turci, voesce să-i 
taie capul 6). Er lui Stanislav oră Tanislav, ce representă aici pe titanul 
Atlas, Turcii i legă o pâtră după cap. 

Tradiţiunea este aceeași. Insă o deosebire esistă în formă. Elada fiind 
mai depărtată de teatrul evenimentelor, legenda grecescă s'a alterat; ea a luat 
Caracterul unci simple povestiri fabul&sc, pe când varianta română a păstrat! 
Caracterul săi fundamental istoric şi prin urmare o formă mai originală. 

') Oridii. Metam. 1V. 637 seqq. 
) Hesiodi Theog. v. 276. 
*) După cea mai mare parte a mitologilor, Medusa a fost o fată de o frumuseță es- 

traordinară (Ovi dii Metam. 1V. v, 791; Procles Carthaginiensis, Frag. 1 în Frag. 
ist, graec, IV. 483). Ea avea un păr magnific, ce strălucia ca aurul. Însă Minerva iri- 
tată de frumuseţea ei, i schimbă părul în vipere, cari se împleteciaă în jurul capului. 

“) Apollodori Bibl. lib. 11. 4. 5. 
*) Negoescu, Balade (1896) p. 75. De asemenea în cântecul bătrânesc, ce ni-s'a co- 

Municat de înv. G. Teodorescu din com, Mănesci, j. Dâmboviţa. 
% Teodorescu, Poesii pop. 565.
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Tradiţiunea română despre Tanislav vitezul, Tanislav vătavul şi vestitul, 

«cel mare la statură şi grozav la căutătură> și despre mama sa Mătușa, 

contribue ast-fel a stabili, că titanul Atlas al mitologiei grecesci, acest re- 

presentant al vechei generațiuni pelasge, a fost unul din eroii legendari de 

la Carpaţi şi Dunăre 1). 
, 

1) Medusa (Mătușa), ura și aceeași cu Clymena («Vestita» de frumâsă), a fost la în- 

ceput o personalitate cu totul distinctă de Gorgâna cea legendară. După cum scrie Pliniu 

(VI. 36. 3. 4) Gorgânele crai nisce femei sălbatice părose. Er după Diodor Sicul 

(IL. 54. 55) Gorgânele erai un popor de femei, ce se afiaă în r&sboiii eontinui cu 

Amazonele. Legenda vechii Gorgâne, sâii a Gorgânei celei teribile, o aflăm şi în cânte- 

cele eroice române. Ea este o «fată stibatecă», ce locuesce în «câmpia Nistrului» la 

«marginea mărilor». Ea are o figură cu totul sinistră, când cine-va o vede, fiori de morte 

î-l cuprind. Eroul cel mai r&sboinic al tradiţiunilor române, Novac cel bătrân plecă, ca 

să taie capul acestei fete slEbatice, pe care o află adormită, cum aflase Perseu pe Medusa. 

Novac o descâptă, se luptă cu densa, i taiă capul, pe care-l pune în suliță şi-l duce 

acasă, ca semn de învingere (Catană, Balade, p. 108). 
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XV. ZTHAH BOPEIOZ. — COLUMNA BOREALĂ LÂNGĂ ISTRUL DE JOS. 

In poema geografică, ce în comun se atribue lui Scymnus din Chic, 
se face amintire despre o columnă colosală, ce se înălța pe culmea unui 
munte de lângă Istrul de jos, și care purta numele de Xaim Bipetoc, Co- 
lumna boreală. 

Textul acestui important pasagiii pentru geografia preistorică a Daciei 
vechi, este următoriul: 

«În părțile cele mai estreme ale Celtilor esistă o Columnă, 
mesce boreală. Ea este fârte înaltă şi culmea munților, 
se întinde către marea cea plină de valuri. 
locuiesc cei mai depărtați dintre Celţi, 

ce se nu- 

pe care se află, 

În apropiere de acestă columnă 

şi cari se estind numai până aci. 
Mai locuiesc în vecinătatea acestei Columne și Eneţii, precum şi Istrienii 
de jos, cari de aici se întind în lăuntru spre Adrian» 2). 

În timpurile din urmă diferiți autori ati cercat să stabilescă posițiunea 
geografică a acestei columne, unii lângă strimtorea de la Gibraltar, alții în 
Alpi, în Pirenei, ori pe colțul estrem al peninsulei numite Bretagne 2). 

Însă tâte aceste localisări presintă dificultăți enorme, geografice şi etno- 
grafice, pentru părțile de apus ale Europei. 

Ori cât de misteriâse ne apar astădi monumentele cele primitive și co- 
losale din timpurile ante-homerice, ele însă sunt vestigii importante ale civi- 
lisațiunii unei lumi dispărute, și noi nu vom pute evita nici o-dată sarcina, 
ce ne-o impune istoria, de a studia pe cele ce mai subsistă, astădi, de a 

') Anonymi vulgo Scymni Chii Orbis Descriptio, in Geographi gracci minores. Ed. Didot. Vol. L. v. 188-195: 

&e
 

=
 Todruwy (roy Keărăv 28 wetrut daţontyn mis Boxrn 

ei6 xopatâdeg Tâhaţos &vunelvovs? Capray. 

Oi yo05s 1,5 arms 5 robs îpbs nânovc 

Kz)râvy 350, Aijţobav reg Zoyaro: 

"Everot me nai mây îvrăg etc zăv "Adpiuy (Cod. Paris. "Avăgiav) 
"lorguv xaSrjrâvrov: hezovsi 3 mdr6Yey 
tă Plorpov dpyijv hapfăvev 205 pebuaros. 

Cuvintele "Icrpuy xaSrixbyroy însemneză textual : dstrienii, cari se întind în jos» 
e forma genetivului este condiţionată de Zsxaror. 

') A se vede; Miillerus, Geographi graeci minores, |. p. 202-203. — Bertrand, La Gaule 
avant leg Gaulois, p. 299-300. 

,
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fixa posițiunea celor enigmatice și de a pune în lumină caracterul și în- 

semnătatea lor primitivă. 

În vechia literatură geografică, făimosul monument al lumii preistorice 

despre care ne vorbesce Scymnus, purta numele de «Columna boreală». 

Ea se afla așa dar situată în acele părți ale continentului european, pe cari 

vechia geografiă le considera ca regiune a nordului. 

Ephor, unul din istoricii grecesci, care cercase s& aducă o lumină asupra 

timpurilor ante-homerice, resumă ast-fel ideile celor vechi, despre divisiunile 

geografice și etnografice ale pămentului. 

«Regiunea orientală o locuiesc Indienii, cea meridională Ethiopii, cea 

occidentală o ţin Celţii, âr regiunea boreală o ocupă Scythii. De alt- 

mintrelea, nu tâte părțile aceste sunt egale în mărime unele cu altele, fiind-că 

regiunile, ce le ocupă Scythii şi Ethiopii, sunt mai întinse, &r ale Indienilor 

şi ale Celţilor mai mici» 1). 

Columna boreală se afla așa dar în regiunea geografică a Sceythilor, 

însă în părțile de apus ale acestora, în apropiere de Celţi, după cum scrie 

Scymnus. 

Despre situațiunea acestei gigantice Columne a lumii vechi mai aflăm 

încă o indicaţiune importantă geografică la Scymnus. 

După cum ne spune acest autor, culmea de munţi (up), pe care se 

înălța Columna boreală se întindea înainte spre marea cea plină de valuri, 

s&ii către marea cea furtundsă. O singură mare furtun6să prin escelenţă, era 

cunoscută de Grecii cei vechi și acesta era Ilâyroc ăfewos, marea inhospitală 

s6i marea ngră de astădi. Același Ilâvroc figureză la Hesiod sub numele 

de marea cea furtunbsă sâii mâni6să ?), &r la Herodot sub numele de 

Bopyjin Yăduoos, adecă marea boreală 3). Resultă așa dar, că așa numită 

Columnă boreală se afla pe una din înălțimile munților, ce se întindeaii în 

partea de apus a Pontului euxin, numit de altmintrelea și marea boreală. 

Rămâne să esaminăm acum datele etnografice, ce ni le presintă Scymnus 

cu privire la posiţiunea geografică a acestui important monument preistoric. 

După Scymnus, trei popâre cunoscute în istoria etnografică a lumii vechi, 

se aflai stabilite în vecinătatea Columnei boreale. 

Cei de ântâiii, pe cari i amintesce autorul acestei geografie, erai Celții 

*) Ephori Fragm. 38, in Fragmenta Hist, graec. ]. p. 243.— De asemenea şi la Scymnus 

regiunea geografică a nordului aparține Sceythilor, v. 174: ape Boppăy Er5ur- 

2) Wesiodi Theog. v. 131-137. 

3) Herodoti lib. IV. c. 37. 
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estremi, sii Celţii cei mai depărtaţi de trupina lor, şi cari, dice dânsul, 
se estindeai numai până aci. 

După Diodor Sicul, Celţii erai respândiți în vechime, în grupe mai 
mult, oră mai puţin, considerabile, până lângă S cythia 1); €r după Stephan 
Byzantinul, Agathyrsii, sâă Tursenii cei avuţi de aur, 
riul Maris (Mureș din Transilv 

O a d6ua grupă etnică, 

ce locuia lângă 
ania), erai considerati ca un popor celt 2). 

ce locuia în apropiere de Columna boreală, pârtă 
la Scymnus numele de “IEyezsi, 

Despre acești Eneţi mai aflăm la Scymnus încă o importantă notiță geo- 
grafică: ei erai vecini cu Thracii numiţi Istrieni 3). 

De asemenea ne spune Scylax, că Eneţii erai stabiliți lângă Istru şi lângă 
Istrieni 4). După Herodot Eneţii locuiaii dincâce de Istru, în nordul Thraciei 
Și erati vecini cu Sigynnii5), er la Eustathiu, Eneţii eraii vecini cu Tri- 
balii 6), ce locuia lângă riul Oescus (Isker) din Mesia de jos. 
Avem așa dar aici o certitudine absolută istorică, că Eneţii, de cari ne vor- 

besce Scymnus în textul de mai sus, eraii un popor de lângă Istrul de jos ?). 
Numele etnic al Eneţilor preistorici, CEverei, “Everei, Veneti), ai lăsat 

încă până astădi amintiri neșterse în topografia română. În părțile de apus 
ale României de astădi, unele sate mai pârtă şi acum numele de «Vineţi» 8). 

) Diodori Siculi lib. V. c, 32. 
*) Stephanus Byz., v. Tpuvzei, nihs Behrây, 7905, ode oi “Eyes "AŢaYbpsovs âvo- 

pitavst. 

5 Scymni Orbis Descriptio, v. 391: 
*) Seylacis Periplus, c. 20. 

5) Herodoti lib. V. 9. — CE Apollonii Rhodii lib. 1V. 320. 
4 Eustathii ad Hom. II. v. 852: 29%vos rugă Tpâihois "Byszoi, 
3) Homer ( 

ianilor. De ori 

"Everây Ezovaa Opăa:q "lsmpo! defâpevot, 

Il. HI. 852) face amintire de Eneţii din Paphlagonia, ca aliați ai Tro- 
gine troiană eraă consideraţi şi Veneţii din Italia, o mică grupă separată din tribul cel mare al Eneţilor (Venetos Trojana stirpe ortos, auctor est Cato. Plinii 1. 41, 23, 3). Aceleași idei le aflăm şi la Strabo (XII. 3. 8). Eneţii din Paphla- 

gonia, scrie densul, după distrugerea Troiei se respândiră prin Tracia și r&tăcind aă 
ajuns până la Veneţia (Cf. Scymnus, v, 889 seqq.). Însă cu totul altmintrelea ni se Presintă în istoriă curentul migrațiunilor dintre Europa și Asia mică. Este un fapt positiv, 
Că tâte triburile pelasge, ce le aflăm stabilite în Asia mică, cum erai Brygii, Bi thynii, 
Mysii, Troianii, Lelegii, Cauconii etc. imigrase acolo din peninsula Hemului 
și din părţile Dunării de jos. Se pare ast-fel, că și Eneţii din Paphlagonia, ce lo- Cuiaă lângă tărmurii mărit negre în strinsă vecinătate cu aşa numiții Caucones, erai Numai un fragment din grupa cea mare a Eneţilor de lângă Istru. 

%) Venăta sat, Tismana, jud. Gorj; VEnăta cătun, Roșiuţa, jud. Mehedinţi; Vineţi 
sat, Ceptura-de-jos, jud. Olt; Vineţi sat, Mircesci, jud. Olt; Vineţii-de-jos și de-sus, 
Sate, Spinenii de sus, jud. Olt; Vineţesci sat, Oltenesci, jud. Fălciă, după cum se
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În fine un al treilea popor, ce locuia în apropiere de Columna boreală 

erai așa numiții "lorpor. 

Sub numele de “Isrps. ne apar aici amintiţi locuitorii din părţile de jos ale 

Istrului, și nu sunt de a se confunda cu 'Istprzvo! 1), locuitorii oraşului celui 

avut și puternic numit "larpoc, "Istpia, 'Istpin, situat lângă gura cea vechiă 

a Istrului 2). 

Acești «Istri», după cum ne spune Scymnus, făceaii parte din familia cea 

mare și importantă în istoriă a Thracilor 3), şi ei se întindeait <în lăuntru» 

(&9oc) spre Adrian 4). Formaii aşa dar o grupă etnică considerabilă, omogenă 

şi omoglotă cu locuitorii din regiunea, pe care Scymnus o numesce Adrian. 

Espresiunea geografică de «în lăuntru», ceo aflăm la Scymnus, desemna 

după sensul natural al cuvintelor un teritoriii mai depărtat de regiunea ceea 

deschisă a apelor mari, un teritorii închis de tâte părțile cu munți înalți, 

în forma unei incinte. 

Jornande, istoricul Geţilor şi al Goţilor, aplică de asemenea același 

vede emigrați din Oltenia; VEnăta, sat, Mărginesci, jud. Ialomiţa;. Vânăta, moșiă, 

Mălăiescă, jud. Prahova; Vincţia, d6ue sate, țera Văgăraşului. 

1) Memnonis Fragm. 21, in Fragmenta Historicorum graecorum (Ed. Didot), Vol. III, 

p. 537.—- Herodoti lib. IV. c. 78. - 

2) Herodoti lib. II. 33.-- Avriani Periplus Ponti euxini, c. 35: Plarpi nos. — ANONymi 

Periplus Ponti euxini, c. 69: nâhc "Isrpoc. — La Pliniu (IV. 18. 5) şi Mela (Il. 2) 

Istropolis. 

3) Scymni Chii v. 391 'Everây Egovear Opâres "Iorga: hegâpevot.— La Mela sub numele 

de Istrici se înţelege întregă populațiunea de la Dunărea de jos începând de lângă fuviul 

Tyras sei Nistru. (Axiaces proximus intra Callipidas Axiacasque descendit. Hos ab 

Istricis Tyra separat, surgit in Neuris. Melae. De situ Orbis, lib. Il. c. 1).— Aceiași 

“lerpot scă Istrici figureză la Trog Pompeiii și sub numele general de Istriani 

(Justini lib. X. 2: Erat eo tempore rex Scytharum Atheas, qui, cum beilo 

Istrianorum premeretur, auxilium a Philippo per Apollonienses petit, in successionem 

cum regni Scythiae adoptaturus. Quum interim Istrianorum rex decedens, et metu 

velli, et auxiliorum necessitate Scythas solvit. 

4) În Periegesa lui Scymnus ni se presintă de trei ori numirea geografică de 

"Aîptay (ca acusativ!. Tot ast-fel și la Theopomp (Frag. 143). Esista așa dar o rațiune 

sciinţifică, ce ne pune în evidenţă, că adevărata numire a teritoriului din cestiune n 

era. nici de cum "Aâgius, ci o formă dre-care apropiată de modul de esprimare grecesc 

Adrian, ori Andrian după cum spune o variantă. Autorii greci și romani ad cercat 

adese-ori, şi esemple avem numerâse, ca să asimileze diferite numiri personale şi 

geografice ale barbarilor cu formele gramaticale ale limbei, în care scriaăă. În nici un cas 

însă, sub terminul geografic de Adrian scă Andrian, pe care Scymnus î-l aduce în 

legătură cu Istru şi cu Columna boreală, nu se pot înțelege ținuturile din părțile de 

nord-ost ale mării adriatice, precum nici orașul Adria de pe șesurile rîului Padus (Po) 

în Italia. | 
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termin de <intorsus» (în 1 ăuntru) pentru regiunea interisră a Daciei, pentru 
Ardelul de astădi 1). 

Cestiunea geografică devine ast-fel şi mai clară. Regiunea, pe care Scymnus 
o numesce «în lăuntru» 2, Adrian ori Andrian, 
continuitate etnică cu Istrienii de jos, nu pute 
centrală a D 

și care se afla într'o 

a să fie alta de cât regiunea 
aciei Traiane, ad coronae speciem arduis Alpibus munita, 

sei Ardelul de astădi 3). 
Scymnus însă nu este singurul autor al anticităţii, la care zona cea mun- 

t6să din nordul Istrului de jos figureză sub numele de Adrian. 
Sub aceeaşi numire geografică, de "Aâpiay și de "Apize, ne apare acest 

complex de munți, de văi, de dsluri, la Theopomp 4), la Eratosthene 5), 
în istoria lui Alesandru cel Mare * şi chiar la Herodot ?). 

Se presintă acum cestiunea principală istorică, anume să scim, ce în- 
semnătate a avut în credinţele celor vechi așa numita Columnă boreală. 
După ideile cosmografice ale Hyperboreilor, universul (xcaphos, mundus) 

era considerat ca o sferă concavă în centrul căreia se afla pământul 8). 
Firmamentul cu tâte stelele sale se învertia necontenit în jurul pământului. 

1) Jornandis De Gctarum origine, c. 5: Introrsus iilli (Danubio) Dacia est, ad 
coronae speciem arduis Alpibus munita. 

) Acestă espresiune mai este și astă-di în us la poporul român, Cei cari călătoresc 
din România ca să mergă în Ardel, spun că se duc «în lăuntru». 

:) Hyperboreii, după cum scim, locuiaă în părțile de nord ale Istrului de jos, ale 
Pontului euxin şi dincolo de munții Ripaei scă de Carpaţii meridionali. În cele mai 
vechi fântâne geografice însă în loc de Ripaei figura numele de Adria CA ptas). «Cei de 
dntâiiă, cari ai descris regiunile pămentului, ne spune Strabo (XI[. 6. 2), numiaă Sauromati 
i Arimaspi pe Hyperboreii, ce locuia de asupra Pontului euxin, a Istrului și a A d- 7 

Tei». Este evident, că şi aici, sub numele de Adrias nu se înţelege teritoriul de lângă 
marea Adriatică, Nime nu amintesce de Arimaspi şi Sauromaţi în părțile acele. — Un 
suburbii al Filipopolei era numit pe la a. 227 d. Chr. vicus Ardilenus (C.I.L. VI. 
Nr. 2799). Forte probabil, că locuitorii acestui vicus ai fost emigraţi ori strămutați acolo 
din părțile de nord ale Istrului, din Ardel. 

*) În pasagiul lui Scymnus relativ la Columna boreală se mai spune în ultimul vers: 
«De aici (din ținuturile Istrienilor) se incepe, după cum se dice, cursul Istrului». 
Însă sub aceste cuvinte nu sunt nici de cum d 
taractele Istrului, 
taracte în jos. 

e a se înțelege isvârele (amy4i), ci ca- 

După Strabo (VII. 3. 13) Dunărea se numia Istru numai de la ca- 

*) Theopompi Fragm. 143 in Fragm. Hist. graec. |. p. 303, 
*) Strabonis lib. VII. 5.9. 

*) Strabonis lib. Vu. 3. . 
') Herodoti lib. V, 9, 
%) Platonis Axiochus, Ed. Didot. Vol. II. p. 561.
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Osia (axis) în jurul căreia se învârtia ceriul, sei universul, se considera, că 

trece prin centrul pământului. Aveaii așa dar aceeași osiă comună, ceriul 

şi pământul 1). 

Părţile estreme ale osiei dintre pământ și ceriit se numiai Cardines 

mundi (ţiţinele lumii), cele de nord Septentrio sei axis boreus, cele 

de sud Meridies 2). Ele atingea de o parte şi de alta suprafața globului te- 

restru, şi representai ast-fel anumite puncte ale geografiei celeste şi terestre, 

După ideile astronomice şi! geografice ale anticităţii clasice, polul nordic, 

numit și axis boreus scă cardines mundi, în jurul căruia se învertia 

sfera universului, atingea pămentul lângă Istrul de jos pe teritoriul Hy- 

perboreilor 3), sâii al Geţilor, în particular pe munţii Rhipaei. 

Poetul Ovidiu esilat la Tomi, se plânge în una din elegiele sale, că densul 

trebue să-şi petrecă vița sub axis boreus, pe pământul din stânga Pon- 

tului euxin 4), &r în altă scris6re, adresată amicului seii Macer din Roma, 

Ovidiu ne spune, că densul se află chiar sub Cardinele lumii, şi că adese- 

oră în ideă vorbesce cu amicul săi sub osia boreală (axis gelidus) în 

țera Geţilor ?). 

2) Strabonis Geogr. lib. II. c. 5. 2. 

2) Vitvuvii De architectura, lib. LX. 1 (4): Id (coelum) volvitur continenter circum 

terram atque mare per axis cardines extremos, Namque in his locis naturalis potestas 

ita architectata est collocavitque cardines tanquam centra, unum a terra et a mari 

în summo mundo ac post ipsas stellas septentrionum, alterum ... sub terra în metri- 

dianis partibus. — Isidori Originum, III. 32. 1. 2: Sphaerae motus duobus axibus 

involvitur, quorum unus est septentrionalis, qui nunquam occidit, appellaturque 

Boreus; alter Australis, qui nunquam videtur et Austronotius dicitur. His duobus 

polis moveri sphaeram coeli dicunt. — Ibid. III. 36: Poli. . . Horum alter est sep- 

tentrionalis ... appellaturque Boreus; alter Australis. — Ibid. III. 37. Cardines 

coeli extremae partes sunt axis. Et dictae cardines eo, quod per cos vertitur coelum.— 

Ibid. XIII. 1.8: Cardines autem mundi duo, Septentrio et Meridies, in ipsis enim 

volvitur coelum. 

3 Plinii H. N. IV. 26. 11: Pone eos montes (Ripaeos) . . . gens felix (si credimus) 

quos Hyperboreos appellavere, fabulosis celebrata miraculis. Ibi creduntur esse 

cardines mundi, extremique siderum ambitus. 

s) Ovidii Trist. lib. IV. 8. 41-42: 

Vita procul patria peragenda sub axc Borco, 

Qua maris Euxini terra sinistra jacet. 

5) Ovidii Pontica, lib. II. 10. 45-50: 

Ipse quidem extremi quum sim sub cardine mundi... 

Te tamen intueor, quo solo, pectore, possum, 

Et tecum gelido saepe sub axe loquor... 

Inque Getas media visus ab urbe venis.
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La Marţial același punct geografic și astronomic este numit Geticus 
polus 1), la Statiu Hyperborei axes 2), la Virgiliu Hyperboreus septen- 
trio 2). Același Virgiliu ne mat spune, că polul nordic se află în Scythia, 
pe munţii Rhipaei, de unde se ridică în sus în forma unut pisc de stâncă 4). 

După cum vedem din textele, ce le-am reprodus aici, terminii astro- 
nomici și geografici de axis boreus, Geticus polus, Hyperborei 
axes, cardines mundi (apud Hyperboreos), erai espresiuni identice, şi 
ele indica, că în regiunea Istrului de jos se află acel punct însemnat geo- 
grafic, în jurul căruia cei vechi credeaii, că se învertesce sfera cerescă. 

Aceeași ideă geografică ni se presintă și sub altă formă la autorii anti- 
cității. 

După gramaticul Apollodor din Athena, titanul Atlas din țera Hyper- 
boreilor susține polul universului 5). La Virgilii: Gigantul Atlas învertesce 
pe umerii săi osia cea înstelată a ceriului 6). Er la Ovidiu: Atlas încă se 
muncesce, el de abia susține pe umerii săi osia sea albă și strălucitoriă 
a ceriului 7). - 

Acestă osiă septentrională a universului, numită și polus Geticus, ce 
O susținea titanul Atlas pe umerii săi, era ast-fel identică cu Columna ce- 
rului de pe muntele Atlas, xiwy odpxvob la Eschyl 8), sei după cum se esprimă 
Homer, cu «columnele cele lungi, ce le supârtă Atlas și cari ţin ceriul în 
jurul pământului» 9), 

') Martialis Epigr, lib. 1X. 46: 

Miles hyperborcos modo, Marcelline, Triones, 
Et Getici tuleris sidera pigra poli. 

?) Statii Thebaid. lib. XII. v. 650-651: 

Qualis Hyperboreos ubi nubilus institit axes 

Jupiter... 
*) Virgilii Georg. III. v. 381. 
9 Vivg'lii Georg. |. v. 240-241: 

Mundus ut ad Scythium Rhipeasque arduus arces 
Consurgit . 

Hic vertex nobis semper sublimis. | 
Sub numele de <vertex» este amintită osia scă polul ceresc și la Pliniu (IL. 13. 15; 64.1). 
*) Apollodori Bibl. lib. JL. 5. 11. 13: “Achavrog cv zh, 
*) Virgilii Acn. IV. v, 482: maxumus Atlas Axem humero torquet stellis arden- 

tibus aptum, 

') Oridii Metam. lib. 11. v. 297: Atlas en ipse laborat; Vixque suis humeris can- 
dentem Sustinet axem,. 

*) Aeschyli Prom. vinct. v. 349. 
%) Homeri Odyss, [. v, 53-54.
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Am reprodus și am examinat aici principalele texte cu privire la carac- 

terul geografic al Columnei boreale. 

Din tâte aceste date, fragmentare și risipite la autorii anticităţii, un a- 

devăr important istoric ne apare în lumină, că după ideile geografice ale 

timpurilor ante-homerice Columna numită Xrijm Băpeos de lângă Istrul 

de jos era unul și același monument sacru tradițional cu Columna cea mare 

a teogoniei, sâii vioy odpavob, de pe arcul sud-ostic al Carpaţilor. 

    

 



COLUMNNELE LUI HERCULE. 397 

XVI. HPAKAEOZ STHAAI. — COLUMNELE LUI HERCULE. 

1. Vechile tradiţiuni despre Columnele lu? Hercule, 

În anticitatea greco-romană se păstrase o reminiscență despre due mo- 
numente celebre ale lumii preistorice numite “Hpax)tos stiau scă Colum- 
nele lui Hercule, și cari se aflaă lângă o strimtâre de munţi în părțile 
de apus ale Oceanului homeric. 

Despre originca și destinațiunea acestor columne circula în anticitate 
due versiuni. 

După unele din aceste tradițiuni, faimâsele columne ale lui Hercule eraă 
simple monumente comemorative, <laborum Herculis metae». 

Hercule, după cum ne spune Pliniu, ajunsese până în locurile aceste, 
și fiind-că aici munţii din amendoue părțile erai împreunați, densul a tăiat 
catena, a deschis strimtârea și a lăsat să curgă în lăuntru marea, care era 
eschisă. În memoria acestei espediţiuni și a faptelor sale neperitre, indi- 
genii aii dat numele de Columnele lui JHercule la cei doi munți, ce formeză 
strimtârea de aci 1). 

După o altă tradiţiune, tot asemenea de vechiă, representată prin poetul 
Pindar, Columnele lui Hercule eraă numai simplii termini, sei mete 
ale navigațiunii pe Ocean și ale călătoriei pe uscat. 

Hercule, scrie Pindar, a pus aceste columne ca nisce mărturii celebre 
pentru terminul estrem al navigaţiunii, fiind-că el a supus mon- 
ştrii marini (spre a face marea navigabilă), el a scrutat vadurile apelor 
Curgătâre până la capătul drumului şi a însemnat tot-o-dată (prin mete) 
și pământul; &r dincolo de aceste columne nici cci înţelepţi, nici cci impru- 
denți, nu mai pot străbate 2, 

') Plinii H, N, IL. Proem.: Proximis autem faucibus utrinque impositi montes coer- 
cent claustra: Abila Africae, Europae Calpe, laborum Herculis metae. Quam ab 
Causam indigenae columnas ejus dei vocant, creduntque perfossas exclusa antea ad- 
misiese maria, et rerum naturae mutasse faciem. — Melae lib. 1. c. 5: Deinde est mons 
praealtus, ei quem ex adverso Hispania attollit, objectus: hunc Abylam, illum Calpen 
Yocant, Columnas Herculis utrumque. Addit fama nomini fabulam, Herculem ipsum 
junctos olim perpetuo jugo diremisse colles, atque ita exclusum antea mole montium 
Oceanum, ad quae nunc inundat, admissum.—Cf. Diodori Sic. 1. 1V. 18. 4.-Strabonis. JL. 5. 

*) Pindari Nem. II. v. 19-20 ; IV. v. 69-70. — Olymp. LII. v. 46-48.—Pyth. III. v. 22.— 
Isthmn, J1[, y, 30.
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Aici era aşa dar terminul estrem al navigaţiunii pe vechiul Ocean, fiind-că 

după cum scrie Scylax, lângă columnele lui Hercule se întindea de la un 

țermure la altul o fășiă de stânci, dintre cari unele erai isbite de valuri, 

&r altele ascunse sub suprafața apei 1). 

Situaţiunea geografică a acestor columne, după cum resultă din senten- 

ţiele oraculelor și din unele descrieri topografice mai autentice, a fost în 

primele timpuri ale istoriei forte bine cunoscută. 

Mai târdiă însă, când navigaţiunea pe apele cele mari a trecut din mâ- 

nele Pelasgilor sub imperiul Fenicienilor, când Oceanul homeric a fost con- 

fundat cu marea esternă sei cu Oceanul iberic, adevărata posițiune a Co- 

lumnelor lui Hercule a devenit enigmatică pentru lumea grecescă din păr- 

țile meridionale. Acestă obscuritate geografică a făcut apoi pe o mare parte 

din autorii grecesci să presupună, că Columnele lui Hercule se afla, nu 

lângă Oceanul pelasgic, sei al teogonici, ci lângă Oceanul iberic, care de 

altmintrelea numai fârte târdiii a început să fie cunoscut lumii comerciale 

din părțile de răsărit ale Mediteranei. 

Ast-fel se introduse în literatura grecescă credința generală, că Columnele 

cele miraculâse ale lui Hercule trebuiaii să se afle la strimtârea Mediteranei 

dintre Spania și Mauritania, şi fiind-că în aceste părți nu esistai, nici tra- 

dițiuni, nică monumente privitore la Hercule, numele de Columne a fost 

aplicat (în contra tuturor usurilor vechi) la cele dâue promontore ale Eu- 

ropel și Africei, cel din partea de nord fiind numit Calpe, 6r cel de sud 

Abila. 

Acestă transposiţiune a Columnelor lui Hercule de la Oceanul homeric 

la Oceanul iberic aduse apoi o confusiune enormă în geografiă, în etno- 

grafia și istoria timpurilor ante-herodotice. 

Munţi şi rîuri, insule și lacuri, popâre şi orașe, legende și evenimente 

istorice, fură dislocate din părțile de răsărit ale Eurupei, și aruncate pe tablele 

geografice ale estremului occident 2). 

Din secule în secule erorile se multiplicară, şi ficțiunea unor compilator 

şi poeţi, despre Columnele lui Hercule Ia strimtorile Mediteranei, capătă un 

caracter geografic. 

1) Scylacis Periplus, Ş. 112. 

2) O probă curiâsă în acestă privință ne ofere Cosmographia lui Iuliu Honoriu: 

După acest tractat de geografiă scolastică, compilat în sec. V-VI, fără ordine, fără critică, 

dar care resumă în mare parte teoriele unor autori mai vechi, munţii Hem și Rhodopt 

provincia Moesia, Sarmaţii, Bastarnii şi Carpii eraă considerați ca făcând parte 

din regiunea Oceanului occidental. Montes quos habeat oceanus occidentalis 

mons Pyrenaeus.... mons Haemus, mons Rhodope.... Provincias qu%   

| 
| 
| | 

| | 
| 
| 

| 
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2. Tyrienii caută Columnele Îni Flercule lângă strimtorea Mediteranei, 

Romanii lângă Marea de nord. 

Tyrienii, celebrii representanți ai comerciului fenician, căutară, după 
cum ne spune Strâbo, în trei renduri Columnele lui Hercule lângă strim- 
torile de apus ale Mediteranei, tot-de-una însă fără un r esultat positiv. 

Locuitorii din Gades, dup ă cum ne spune acest autor, povestiaii, că 
Tyrienii voind s& întemeieze o coloniă, ai consultat mai ântâiă oraculul, 
după cum erati usurile religiâse ale vechimii, &r oraculul le răspunse că 

7 dânșii să fundeze colonia lor lângă Columnele lui Hercule. Omenii, pe 

ă la Calpe, sc 
la strimtârea de apus a Mediteranei. În credinţă, că în aceste părți estreme 

cari i trimise Tyrienii, ca s& visiteze locurile aceste, sosir 

este capătul pămentului și al espedițiunilor lui Hercule, ei cugetară, că tot 
acolo vor trebui să fie și columnele, de cari le vorbia oraculul. Făcură ast-fel 
un servicii religios, însă resultatul sacrificiului fiindu-le nefavorabil, ei se în- 
torseră înapoi acasă. După un timp Gre-care, Tyrienii trimiseră de noi pe 
alți 6meni, la locul, ce le indicase oraculul, Aceștia trecură dincolo de 
Strimtâre până la depărtare de 1500 de stadii şi ajunseră la o insulă, ce 
cra consecrată lui Hercule. În credință, că aici trebue să fie Columnele lui 
Hercule, ei făcură un sacrificii deului, însă victimele nu le ai fost favo- 
tabile nică de astă dată şi ast-fel se întârseră acasă. În fine Tyrienii mai 
trimiseră și a treia Gră o altă grupă de Gmeni. Aceștia se stabiliră în in- 
sula numită Gadeira (Gades), unde întemeiară un templu în partea de răsărit, 
& orașul în partea de apus a insulei. Din acestă causă, dice Strabo, unii 
cred, că părțile estreme ale strimtorii ar fi așa numitele Columne ale lui 

alții din contră consideră, drept Columne ale lui Hercule, munţii 
Abila, ori nisce insule mai mici din apropierea acestor munți. 

Insă Artemidor din Ephes, un investigatorii renumit geografic, care 
navigase pe lângă 

Hercule, 

Calpe ŞI 

țermurii mării mediterane și în o parte a Oceanului estern, 

habeat pceanus occidentalis. Hispania provincia, Baetica provincia .... Moesia 
Provincia Noricum provincia... . Quae oppida in provinciis suis habeat oceanus 
Occidentalis, Calpis oppidum, Corduba oppidum .... Naissos oppidum, Vimina- 
cium oppidum, Peuce oppidum, Singidunum oppidum, Sirmium oppidum ... Gentes 
Occidentalis oceani. Tolosates gens, Novempopuli gens, Narbonenses gens... 
Quadi gens, Sarmatae gens, Basternae gens, Carpi gens (lulii Honorii Cos- 
Tographia, Ja Riese, Geographi latini minores, p. 34-41).
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ne spune, că nu esistă la strimtârea Mediteranei nici un munte cu numele 

Abila. Er Strabo mai adauge din partea sa, că nici insulele, nici munții 

de aici nu ai aspectul unor columne, și că ast-fel aii motive raționale aceia, 

cari susțin, că așa numitele Columne ale lui Hercule sunt de a se căuta 

în altă parte 1). 

Romanii cucerise părțile meridionale ale Iberiei încă înainte de. distru- 

gerea Carthagenei (146 a. Chr.), însă nici unul din generalii romani, cari 

străbătuse cu legiunile Italiei până lângă Oceanul de apus, nici unul din 

comandanții flotelor, cari trecuse prin strimtorile Mediteranei 2), nu şi-a 

atribuit gloria, că ar fi descoperit Columnele cele sacre ale lui [Hercule 

și că ar fi trecut cu aquila imperiului roman «dincolo de termini estremi 

ai lumii vechi. 

Din contră la poporul roman era o tradițiune generală, că legendarele co- 

lumne ale lui Elercule se afla lângă un alt Ocean, cr laurii pentru aflarea lor 

şi pentru estensiunea imperiului roman până la aceste margini ale pămân- 

tului a voit săi câștige Drus Germanicul. 

«Noi>, scrie Tacit, cam cercat să străbatem și Oceanul din partea 

de nord, fiind după cum se vorbesce mai esistă și astădi acolo 

columnele lui Hercule, fie că Hercule a fost și pe acolo, fie că noi 

suntem obicinuiți s& atribuim gloriei lui tâte lucrurile miraculse, ori unde 

se află ele pe suprafața pământului. În acestă privință nici nu a lipsit cu- 

ragiul lui Drus Germanicul, însă Oceanul i sa opus, ca să-l pâtă cu- 

nosce și s& afle columnele lui Hercule. De atunci nime nu a mai cercat 

s& caute aceste columne. De altmintrelea este mult mai religios și mai 

respectuos s& credem în actele deilor, de cât să le cunscem» ?). 

Ast-fel miraculsele Columne ale lui Hercule, căutate de Tyricni și de 

Artemidor la strimtârea Mediteranei, cr la Drus Germanicul în Oceanul de 

nord, ait rămas o enigmă geografică în tot decursul anticităţii greco-romane 

și până în dilele nostre. 

1) Strabonis Geogr. lib. III. 5. 5. 

:) Cf. Pliniu (V. 1. 8), Flor (II. 7), şi Orosiu VI. 21. 

3) Taciti Germania, c. 34. Ipsum quin etiam Oceanum illa tentavimus: et superessc 

adhuc Herculis columnas fama vulgavit: sive adiit Hercules, seu quidquid ubique 

magnificum est in claritatem eius referre consuevimus. Nec defuit audentia Druso 

Germanico, sed obstitit oceanus in se simul atquc in Herculem inquiri. 
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3. Columnele lui Hercule lângă Oceanos potamos scă Îstru. 

Columnele lui Hercule ati fost în anticitatea preistorică o realitate geografică. 
Acesta era părerea generală a vechilor geografi și istorici. 

Însă un fapt positiv resultă din tâte aceste tradițiuni, că așa numitele Co- 
lumne ale lui Hercule nu se aflaii lângă Oceanul iberic, care până în seculul 
al Vil-lea era necunoscut Fenicienilor şi Grecilor, nică lângă marea de nord 
sei baltică, care abia numai din epoca lui Cesar începuse să fie cunoscută 
lumii vechi, —- ci ele se aflati lângă Oceanul archaic din nordul Thraciei, riul 

cel mare al teogoniei 1), acolo unde se petrec cele mâi remarcabile acțiuni 
ale eroului pelasg Hercule, în țera cea fericită a Hyperboreilor, avuţi de aur, 
avuți de turme, de ciredi miracul6se și de recolte fabulâse, — țeră, către 

care era îndreptată încă din cele mai vechi timpuri navigațiunea comercială 
a Pelasgilor meridionali, a Egiptenilor, a Fenicienilor și a Grecilor, 
Vom resuma aici principalele fântâne geografice cu privire la Columnele 

ui Hercule de lângă Oceanos potamos sc Istru. 
După Pindar, unul din cei mai iluștrii poeţi ai Greciei, Columnele lui 

Hercule se afla în regiunea cea depărtată şi legendară a Hyperboreilor celor 
pi și fericiţi. 

În una din cele mai frumâse ode ale sale, Pindar ne vorbesce de călă- 

toria lui Hercule la isvârele (s6ă la cataractele) Istrului din ţera Hy- 
perboreilor, de la cari densul ceruse un oleastru (oliv sălbatic), ca să-l 
planteze lângă templul lui Joe din Olympia, şi care oleastru să acopere cu 
umbră altarele cele sfinte ale divinităților și să fie de încoronare pentru 
bărbații virtuoşi 2). 

În aceeași odă, Pindar mai amintesce și de călătoria lui Hercule în țera 
Istriană, la Diana, călăreţa cea măiâstră, şi de Columnele lui Hercule, 
ca' un termin estrem al faptelor virtuose ?). 

În fine în alte ode ale sale, Pindar ne mai spune, că Hercule pusese aceste 
Columne ca nisce mărturii celebre pentru părţile estreme ale navigaţiunii; 
Și, că ultimele puncte ale călătoriei pe apă și pe uscat erai în regiunea 
Ilyperboreilor 4), 

') A se vede mai sus pag. 91 seqq. 
*) Pindari Olymp. II. v. 11-19. 
) Pindari Olymp. III. v. 26. 45. — Isthm. III. 30, 
*) Pindari Nem. III. v. 19-25, — Pyth. X. v. 29-30. 

NIC, DENSUŞIANU, 

-
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După noţiunile geografice, ce le vedem așa dar esprimate la Pindar, 

Columnele lui Hercule, aceste mete estreme ale navigațiunii și ale faptelor 

virtuâse, se aflaă pe teritoriul Hyperboreilor 1), la poporul cel just, sfânt ?), 

înţelept 3) şi îndelung trăitori, de lângă Istru s€ii Dunărea de jos. 

La Herodot aflăm de asemenea due indicațiuni importante despre 

situațiunea geografică a Columnelor lui Hercule. 

După cum ne spune acest autor, Grecii de lângă Pontul euxin aveaii 

cunoscinţe positive despre Columnele lui Hercule, cari se afla, după 

dânşii, în afară de Pontul euxin, lângă rîul cel mare numit Oceanos?). 

Er în alt loc, Herodot ne vorbesce despre Columnele lui Hercule ca fiind 

situate în regiunea geografică a Istrului. 

<Istrul», scrie dânsul, <î-şi începe cursul săi din ținuturile Celţilor și curge 

prin mijlocul Europei, pe care o taiă în d6ue părți. Celţii însă locuesc 

dincolo de Columnele lui Hercule, şi se mărginesc cu Cynesii, 

cari sunt cel mai estrem popor în părţile de apus ale Europei. Er Istrul 

se varsă în mare lângă Istria, oraş, ce este locuit de o coloniă milesiană 5, 

Dacă așa dar Columnele lui Hercule se ar fi aflat în părțile meridionale ale 

Iberiei, între Africa şi Europa, atunci nici Grecii de lângă Pontul euxin nu 

puteai să aibă în aceste timpuri cunoscințe autentice despre ele, nici He- 

rodot nu putea scrie, că dincolo de Columnele lui Hercule locuesc Celţii, 

și în fine, că dincolo de Celţi se află Cynesii, poporul cel mai estrem al 

„Europei în părțile de apus. 

După fântânele geografice ale lui Herodot, Columnele lui Hercule se aflai 

așa dar, nu lângă marea iberică, ci în o regiune continentală a Europei, 

lângă Istru, în părţile de răsărit ale Celţilor, seă între Celţi și între Scythi, 

fiind-că după cum scrie Diodor Sicul, Celţii erai respândiți în grupe, mai 

mult ori mai puțin considerabile, până lângă Scythia €). 

1) Cf. Boeckhius, Pindari Opera, 11. 2. 140: qui (Hyperborei) ab illis columnis prope absunt. 

2) Pindari Pyth. X. v. 42. 

3 Origenes c. Cels. 1. 16. 

4) Herodoti lib. IV. 8: “ENMnvyoy 3: pi zăv Iâvrov oixfovres de (XEjobst) <Hpaxhea 

îNndvovea mâs Dmpoveo Bode dm:xtedat îs “păjv rabexjv 2oDoav îpipiriy, vea văv Suba 

văpovaar. Impoâvea 3 oiutav Eu nc5 llâvrov, xortotxvjpevoy Thy Rves Nova "EpbYeto 

vijgov rijy pos Tqdeipora noist Etw “Hpavhtuv ormtwy îi re Qaeuvă. 

5) Herodoti lib. II. c. 33: “lorpoc re yăp norapibs ăptdpevoc în Kehrâv xal Ioprrjis gr 

os ptet uteny sxituy răv Edpronmy,. Oi 6 Behrot eta Eto “Hgaxhuy srhtuv, &povpeobet 

23 Kuwnctotar, ot foyunot mpăc Bvautov oiutovet râv îv sf Ebpbryg marotimpăvav. Tehtori ă 

9 “lorpos Ec Yăusony my rod Rtetvov nâvrov etc. 

s) Diodori Siculi lib. II. 32. 1.
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Un alt autor remarcabil din seculul al IV-lea d. Chr., poetul roman Avien, 
născut Ja Volsiniu în Etruria, fost proconsul al Africei și al Achaiei, resumă 
ast-fel ideile geografice și astronomice ale celor vechi cu privire la Columnele 
lui Hercule: 

<În părțile estreme ale pământului (cunoscut) se înălța până la ceriă 
Columnele (lui Hercule) cu o formă lungărâţă. Aici este locul numit 

„Gadir, aică se ridică superbul Atlas cel stâncos, aici se rotesce ceriul 
în jurul unei cardini dure, aici osia pămentuluj și a universului 
este încinsă jur împrejur cu nori 1)». 

Cardinele lumii de pe muntele Atlas, numite şi axis boreus, axis 
hyperboreus, polus Geticus, se aflat, după cum am vădut în capi- 
tulul precedent, în părțile de apus ale mării negre, pe teritoriul Daciei 
romane 2). Columnele lui Hercule aparțineati așa dar după vechile teorii 
astronomice și geografice regiunii boreale. 
Acesta era și tradițiunea Romanilor, însă o tradițiune dificilă de înțeles 

pentru timpurile lui Drus Germanicul. El cercă s& afle Columnele lui 
Hercule lângă marea de nord 3). 

În fine, la triburile pelasge din Asia mică se păstrase până în timpurile 
lu Pausania o reminiscență istorică despre Geryon, regele cel avut de 
ciredi admirabile, care locuia lângă Oceanos potamos, sâă lângă 
Columnele lui Hercule. 

«Lydienii», scrie Pausania, «povestesc, că Geryon, fiul -lui Chrysaor, lo- 
cuia lângă torentul numit Oceanos potamos, și acolo într'o ruptură de 
munte se află și scaunul lui 4)». 

Este așa dar un fapt positiv, confirmat prin legende, prin tradițiuni și 
descrieră geografice, că faimâsele Columne ale lui Hercule se aflati lângă 
fiul cel mare din nordul Thraciei, numit Oceanos potamos, sâă Istru 
în epocele posteridre, 

') Rufi Avieni Descriptio orbis terrae, v. 98-104: 

oraque terrae 

Ultima proceras subducit in astra columnas. 

Hic modus est orbis, Gadir locus, hic tumet Atlas 

arduus, hic duro torquetur cardine coelum, 

hic circumfusis vestitur nubibus axis. 

') A se vede mai sus pag. 395. 
') A se vede mai sus p. 400. 
% Pausaniae lib. |. 35. 7: Adria 8 Mog “Szv 26 robe zohhobe T'apvâvov ro Xpo- 

Sinpne eta b&y măv vexpăv, etvat 38 ua măv SYpbvov xal 'țăp Ypdvas ăvăgăs 2atty Evecprpac- g y 

hEv0s îpone Î9Bae apofodi) mal xelpappov me norupăv "Mnzuyby Eudhoby.
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4. Insula Erythia scii Ruşava lângă Columnele Iui Hercule. 

În apropiere de Columnele lui Hercule se afla situată, după cum spun 

vechii geografi, insula, pe care Grecii o numiaă Erythia (Roșia s. Rușava), 

şi în care regele urieș, numit în legendele grecesci Geryon. î-și ținea la 

pășune ciredile sale cele minunate de boi şi vacă, cu frunțile late și cu 

picidrele flexibile 1). 

Între cele 12 lucrări, pe care regele Eurystheu din Mycena le impusese lui 

Hercule, se amintesce și aceea, ca să-i aducă ciredile cele faimâse ale lui 

Geryon din insula Erythia. | 

Hercule, ne spune Apollodor, după ce sosesce lângă Oceanos, unde se 

afla insula Erythia, pune în munți doue columne, una în fața alteia, drept mo- 

numente ale călătoriei sale, apoi ucide pe boariul Eurythion și pe cânele 

acestuia numit Orthros, ia ciredile lui Geryon şi plecă. Geryon însă 

aflând despre acestă răpire, alergă după Hercule şi-l ajunge la riul numit 

Anthemunta. Se începe lupta. Hercule trage cu săgeta asupra lui Geryon 

şi-l aşterne la păment, apoi trece cu ciredile în Abderia și de aci în ţi- 

nutul Lygienilor. Acii eşiră înainte eroii Alebion și Dercunos (Der- 

cynos), cară voiau s&-i iee ciredile. Însă Hercule i ucide și pe aceștia, apoi 

î-şi continuă drumul peste Tyrrhenia ?). 

Acâstă insulă, numită Erythia, în care regele Geryon î-şi ţinea ciredile sale 

cele magnifice, nu se afla în Oceanul estern, după cum presupuneaii din er6re 

geografi grecesci. din timpurile din urmă ale anticității, ci ea se afla situată 

în apropiere de Pontul euxin în părțile de apus ale rîului numit Oceanos 

potamos sâi Istru. 

«Grecii, cari locuiesc lângă Pontul euxin», scrie Herodot, «povestesc, că 

Hercule aducând ciredile de vite, ce le luase de la Geryon, a venit în țera 

acesta, care atunci cra pustiă și pe care acum o stăpânesc Scythiă. Er 

Geryon locuia în afară de Pontul euxin, în insula, pe care Greci 

o numesc Erythia (Roşia, Rușava), situată lângă Gadira (Gedeira) 

în afară de Columnele lui Hercule, în Ocean» 3). 

După cum resultă din acestă povestire, Grecii de lângă marea negră aveai 

i 

tradițiuni istorice despre luarea ciredilor lui Geryon, ei aveai cunoscințe 

1) Livii lib.I. e. 7: boves mira specie. — Hesiodi Theog. v. 290-291. 

2; Apollodori Bibl. lib. II. 5. 10. 

2) Herodoti lib. IV. c. 8. 
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geografice positive despre locul, unde se aflaii Columnele lui Hercule, despre 
insula numită Erythia, situată în afară de Pontul euxin, lângă aceleași 
Columne. 

Numele de <Erythia» sub care ne apare în vechia literatură geografică 
insula lui Geryon, ni se presintă numai ca o simplă traducere grecâscă a 
unei numiri indigene. Acestă constatare o face însuși Herodot prin cuvintele: 
«Grecii o numesc Erythia». 

Un alt autor al vechimii, celebrul Hecateu din Milet, care trăise în 
timpurile lui Darie Hystaspe, și navigase pe lângă țărmurii Spaniei şi aj 
Italiei, declară de asemenea pe basa cunoscințelor sale, că insula numită 
Erythia nu se afla la strimtârea iberică. «Geryon acela», scrie dânsul, 
«asupra căruia regele Eurystheu a fost trimis pe Hercule, ca să-i iee ciredile 
și st le aducă la Mycena, nu are de a face nimic cu regiunea Iberilor, nici 
nu a fost, trimis Hercule la vre o insulă Gre-care, Erythia, în afară de marea 
cea mare (Mediterană), ci la Geryon de pe continent, care era rege peste 
regiunea de lângă Ambracia și Amphiloch> 1). 

În fine poema orphică despre Argonauţi ne spune, că insula Erythia 
se afla la strimtârea munţilor Caucas 2). Er sub numele de «Caucas»>, 
figureză, după cum scim, Carpaţii Daciei, nu numai în legendele lui Typhon, 
ale lui Prometheu și ale Argonauţilor, dar și pe o inscripțiune latină din 
timpul împărătului Traian, în istoria Geţilor a lui Jornande și în fine chiar 
şi la cronicariul rusesc Nestor. 

Insula Erythia așa dar, care era numai o simplă ficțiune geografică la 
strimtârea de apus a Mediteranei, despre care aveaii însă cunoscinţe positive 
Grecii comercianţi stabiliți lângă Pontul euxin, și care era situată la strimtorile 
munților Caucas, în râul cel mare de la nordul Thraciei (Oceanos potamos), nu 
putea să fie alta, de cât insula de asupra cataractelor Istrului, de lângă orașul, 
numit în limba română poporală Ru șava, cr în formă oficială Orșova. 

') Hecataci Fragm. 349 in Fragm. Hist. graec. (Ed. Didot) 1. p. 27: 033: V 7: p0Sm ast 
"4 Y4 zoy "leiipuv, “Ewrarator d ho'ţono:de het, od 3 Em vijodv stvu "EpbYeuv Eta Tis 
LeT&hms Ya) dacrje Graivat “Ilgouhsne hi ris “eipov 7/6 ep. "ApOpatiay ze vai PA ppt 
Liode Baa evectot Dpoăwqy, aut 24 TiiS “neipoo zudrqs &ashtara: Ilpraxhsa căs Boâs. — 
Artemidor încă denegă esistența insuluci Erythia la strimtorea Mediteranei. Strabo 
de asemenea nu o cunâsce (Geogr. Il. 2. 11; 5. 4). — În fine aceeaşi constatare ai făcut'o 
Istoricii şi geografii timpurilor mai noue: Les annotatcurs de Mela ont ct€ fort embat- 
ras5€s Pour trouver l'emplacement de cette île (d'Erythie): aussi Mariana, dans son 
histoire d'Espagne, s'est-il cru autoris€ ă avancer, sans preuves suffisantes, qu'elle avait 
ct€ engloutie par la mer, et qu'il n'en reste plus aucun vestige (Pomponius Meila, 
Veuvzes Ccomplătes. Ed. Didot, p. 652). 

: Orphei Argonautica, v. 1048: Krzvutkstov apă spâbya, tă grewiis "Bpo9eiag.
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O indicaţiune fârte preți6să despre numele, sub care figura insula Erythia 

la indigenii de lângă Istru, o aflăm în genealogia lui Geryon. 

În legendele grecesci, tatăl lui Geryon este numit Xpvoăwp, adecă cel cu 

sabia de aur 1). Lăsând afară aspirațiunea aspră X, acest cuvent ni se presintă 

sub forma de Rusaor. Avem aşa dar aici un nume personal topografic 

după localitatea numită şi astă-di Rușava. 

Încă din cele mai depărtate timpuri ale istoriei pelasge părţile de jos ale 

Istrului eraă renumite pentru turmele, ciredile și ergheliele cele estra-ordinar 

de frumâse ale locuitorilor sti. 

„Mil de turme și tot atâtea mii de ciredi, spuneaii vechile legende, că 

rătăciaii prin pășunile cele intinse ale titanului Atlas, rege din țera Hyper 

boreilor 2). | 

De asemenea scrie Theopomp, că în regiunea Peonilor, ce constituiaii un 

popor estins prin Macedonia și Tracia, se aflaii boii cei admiraţi de Greci ?), ale 

căror cârne de o mărime estra-ordinară se ferecaii cu aur și cu argint spre 

a se întrebuința la banchetele solemne și spre a servi ca ornamente preţicse. 

În fine Dacii de pe ţărmurii Dunării erai renumiţi în seculul al IV-lea 

d. Chr., până în Italia, pentru avuţiile lor cele imense de boi 2. 

În timpurile cele vechi (sc în epoca pelasgă), scrie Pausania, ambițiunea 

principală a &menilor, în ce privesce averea, era, ca să aibă ciredi magnifice 

de boi şi herghelii de cai, şi faima mersese departe despre rasa cea nobilă 

de boi, a lui Geryon 5). 

1) Hesiodi Theog. v. 281-283. 

2) Ovidii Metam. lib. 1V. v. 633-634. 

s) Theopompi Fragm. 43 in Frag. Hist. graec. I. 285. 

4) Paulinus episcopul din Nola (a. 353-431 d. Chr.) în poema către Niceta episcopul 

Daciei: 
Et Gethae currunt, et uterque Dacus 

Qui colit terrae medio vel ille 

Divitis multo bove pilleatus 

Accola ripae. 

Avuţiele de turme, de ciredi şi erghelii, se mai celebreză și astă-di în colindele și în 

cântecele beEtrânesci ale poporului român: 

Mi cer turma cea de oi Ce am vădut la Oprișanul, 

Şi ciobanii amândoi, Nam vădut nică la Sultanul, 

Cirâda cu vacă cu boi Mii şi sute de mibre 

Și văcarii amendoi, Es în vară fEtătore . . . 

Herghelia cea de cai D6ue, trei, cinci mii de cPP 

Şi cu dânsa doi locai. .. Tot alese şi sirepe . . . 

Sbiera, Colinde, p. 11. Alecsandri, Poesil pop. P- 20 1e208, 

5) Pausaniae lib. IV. 36. 3.    
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Legenda despre espedițiunea lui Hercule asupra lui Geryon avea un fun- 
dament istoric. 

În cântecele eroice române mai resună și astă-di amintirea despre Grecii, 
ce trecuse dincâce de Dunăre și răpise ciredi de boi magnifici  (suri, gi- 
gantici) din munţii, ce despart România de Transilvania 1), 

În fine un alt cântec tradiţional român amintesce despre un vechiă eroă, 
luptătorii cu busduganul (Hercule), care luase din ținuturile de lângă 
Dunăre cinci mii de boi şi-i dusese la un rege (cadiu, khediv) din părțile 
meridionale 2). 

Z 27 Se II 7 

se 4 a o (NE Ig, eo NR atena! SA A De i a A Need, 
boy noa 

„Ei Su, E RI 

ae Uz Sl): PAI, 7/le da Je. Gheroaouri. ÎS E c/ara (& (Siofereiai flzi. Gadeir-ae ; 
EU NOU "grava jrigradinclsăik dy, > 
N SAE Se Vis /meă, Sp 

A 

  

Zar VS N Ze 
(/epra Mosuru (Babele) SE Sa deal 1 2 is AS rr eGupra Vera) 

N/A V Ia 
EA = SA 

188. — Strimtârea Dunării de la Porțile-de-fer. Fretum Herculeum. 
Cu insulele Rușava (Erythia) şi Ogradena (Gadeira). Scara 1 : 200.000. 

/ 

  

Legenda lui Geryon avuse în anticitatea greco-romană o estensiune mult 
mai mare, de cum ne-o presintă episodul din acţiunile lui Hercule. 

Geryon este unul din eroii cei mari ai epopeei pelasge de la Dunăre. 
În cântecele epice romane el figurâză sub numele de Gruia, Gruian 

și lorguţă 3). El mai este numit Pană Ruşiana, Român Grue Grozo- 
vanu] 4) şi Roscovan 8), epitete topografice după numele insulei și al 
orașului <R ușa va». 

?) Daul, Colindi, p. 59: 

Că, dio, veste le-o venit Şi din tera Oltului, 
Mai din jos din răsărit, C'o intrat Grecii la munţi 
Din cracii Argișului Și-o strîns boi de cei mai suri ... 

1) Tocilescu, Revista pentru istorie. Vol, VII. p. 419: 

Acela-i rudă cu noi 

Ne-a adus cinci mii de boi.... 
Hercule și Eurystheu încă eraă înrudiţi, ambii strănepoţi ai lui Perseu. 

') La Teodorescu (Poesii Pop. 615): Gruia Pazavan Gruian; Tqpoâwns la Apol- 
lodor (II. 5. 10. 1); Pmgvoveds la Hesiod (Theog. v. 287. 982); Geryon, Geryoneus, 
Geryones la Varro (L. L. IX. 90). 

4) Alecsandri, Poesii pop. p. 77. 
5) Colecțiunea nâstră. — Șezătoarea (Fălticeni) An. II. p. 34.
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Gruia este «fecior de Domn», un «voinic ardelenesc» 1), oră «din munţii 

«de Ardâl» 2). El vine adese-ori la Dunăre, unde se plimbă pe luciul apei 

în caic mândru gătit cu postav verde înflorit» 3). 

În ce privesce figura eroului, el este de o frumuseță epică, «de trei palme 

lat în frunte, lat în spate, nice nalt şi nice gros, cum e omul mai frumos, 

și lumea de el se teme» 4). 

Însă autorii grecesci ati esagerat întrun mod fantastic calitățile sale fisice, 

înfățișându-l ca un tip monstruos, cu trei capete 5), cu trei pepturi 6), ori 

cu trei corpuri ?). 

Ast-fel din o frumâsă poemă eroică a timpurilor pelasge, denşii ai creat 

numai o confusiune din cele mai bizare imaginaţiuni, după cum tot în 

mod nenatural ci ai representat pe Giganţi, pe Cyclopi, pe Centimani, pe 

Typhon și pe alți eroi nordici. 

După tradiţiunile române, eroul Gruia mai avea şi o soră cu numele de 

Rusanda 8). Originea acestei numiri se reduce incontestabil la insula 

Erythia sei Rușava. 

Rusanda este de asemenea o vechiă figură epică. Ea era cunoscută și 

legendelor grecesci sub numirea corespondentă de Erythia 2. Deosebirea 

este numai, că în tradițiunile grecesci Erythia (sei, Rusanda) este fica, & 

nu sora, lui Geryon. 

1) Frâncu, Românii din Munţii apuseni, p. 207. 

2) Tocilescu, Materialuri folkl. 1. 106. — După poetul grecesc Stesichor din Sicilial 

(a. 630-550 a. Chr.), care compusese o poemă epică sub titlul de «Geryonis», erou 

Geryon a fost născut pe continentul din partea opusă a insulei Erythia (Strabo, UI. 2. 11). 

3 Corcea, Balade, p. 86-87. — Tociiescu, Materialuri folki. 1. 106. 

4) Cătană, Balade poporale, p. 129-130. — Marienescu, Balade, I. 80. — În Theogonia 

lui Hesiod epitetul de «lat în frunte» este aplicat la boii lui Geryon. Încă o probă, cât 

de alterată este compilațiunea Theogoniei față de rapsodiele vechi poporale. 

*) Hesiodi Theog. v. 287. 

€) Lucretii R. N., V. v. 28: tripectora tergemini vis Geryonai. 

:) Apollodori Bibl. II. 5. 10. 1. — Pausaniae lib. V. 19. 1. — Cu privire la fabula despre 

Geryon cel cu trei corpuri, scrie Trog Pompeiu (Justini lib. XLIV. 4): Porro Gery- 

onem ipsum non triplicis naturae ut fabulis proditur, fuisse fertur; sed tres fratres 

tantac concordiae extitisse, ut uno animo omnes regi viderentur. — Tot ast-fel ne spun 

şi tradițiunea română, că Gruia mai avea doi frați (Negoescu, Balade, p. 208). 

s) Bihicescu, Poesii pop. din Transilvania, p. 290. 310. — Marienescu, Balade, |. P. 6. 

2 Pausaniae lib. X. 17. 5. — Stephanus Byzantinus, v. "Eg59ea. — De la insula Ery- 

thia (Rușava) derivă și numele boarului Eurytion. În o formă alterată ne apare şi nu 

mele cânelui Orthros, care pădia ciredile lui Geryon, spre a i se da ast-fel o se 

torilor 

mai- 

ficaţiune grecescă (5p%gos, ortul dilei, revărsatul diorilor). Cânii cei mari ai păs 

români pârtă adese ori numele de <Ursu». 
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J.egendele grecesci despre lupta lui Hercule cu Geryon mai făcea încă 
amintire despre doi eroi distinși ai vechimii, unul cu numele de Alebion 
și altul Dercunos, din ţinuturile Ligyenilor, ambii fii lui Ne ptun. 
După genealogiă, Alebion și Dercunos eraii ast-fel de lângă apele mari, peste 
cari domnia Neptun, ce avea epitetele particulare de YaAzsatoq și ovropsâwy. 
Ei întimpinase cu resboiii pe Hercule, ca să-i iee ciredile, probabil ca aliați 
naturali ai lui Geryon 1). 

Despre eroul Dercunos ni s'ait păstrat până astă-di în tradiţiunile române 
mai multe reminiscenţe. În vechilele cântece poporale el figureză sub numele 
de Drăgan, sâi Drăgan din Bărăgan?) nepotul lui moș Stan 3). 

1) Ligyenii (Aiosc) din legenda lui Geryon nu sunt de a se confunda cu Ligurii, 
numiți de autorii grecesci tot Aigozc, pe cari i aflăm mai târdiă stabiliţi lângă țErmurele 

meridional al Galiei şi în ţinuturile vecine ale Italiei. Fără îndoi€lă, că din punct de 
vedere etnografic aceste grupe formaă una şi aceeași semințiă. Aristotele în una din 
scrierile sale (Theologumena) vorbia despre Ligyrei din Thracia (Macrobiu, Sat. 1. 18). 
Er Hesiod în Fragm. 132 amintesce de Ligyi (Ai-vs6) ca un popor stabilit lângă Scy- 
thii ippomolgi. Teritoriul Ligyenilor (la Apollodor Ax) din legendele despre 
Hercule şi Dercunos se pare a fi fost în partea de jos a Istrului. După tradiţiunile, ce 

le aveai Grecii de lângă Pontul euxin (Herodot, IV. 8), Hercule întorcându-se cu ci- 
redile lui Geryon la Mycena a trecut prin Scythia, adecă prin părţile de apus ale mării 
negre. În fine după cum ne spune Eschyl (fragm. 76), locul, unde a avut Hercule să 
se lupte cu stea «cea întrepidă> a Ligyenilor, era plin de smârcuri şi lipsit de petre. Un 

episod analog ni se presintă în cântecele tradiţionale române despre Drăgan, și aici locul 
cel mlăștinos ne apare lângă Dâmboviţă (Tocilescu, Materialuri folkl. I. 65-66). 

2) Teodorescu, Poesii pop., p. 688. — Tocilescu, Materialuri folkl. 1. 65. — Negoescu, 
Balade, p. 176. Un cântec vechiă despre eroul «Drăgan din Bărăgan» a fost aplicat la 
postelnicul Drăgan, ce gonesce și face să pribegescă din țeră pe Radu-Vodă de la 
Afumați (Marienescu, Balade II.98; Tocilescu, Materialuri [. 1234; Alexici, Texte [. 23). 

3) Acest «moș Stan» este unul din eroii cei mai vechi ai cântecelor poporale române. 
EI ne apare identic cu Stanislav, «cel mare la statură și grozav la căutătură, pe care 

Dunărea Pa crescut, pe care Dunărea-l cunâsce, ea pe el şi el pe ea» (p. 384-385). În fine 
€l mai este celebrat şi ca un mare măiestru în prinderea și domesticirea cailor (Teo- 
dorescu Poesii pop. 688; Negoescu, Balade 176; Tocilescu, Materialuri folckl. 1. 
125) Tipul epic al lui «moş Stan» ne presintă întru tgte caracterele speciale ale lui 
Poseidon (Neptun), deul meridional al apelor, care mai avea și epitetul de sdpvcYevs 

(de la sY&vos, putere fisică) şi de Zantoc, fiind-că era considerat ca cel de ântâiti, care 
introdusese usul cailor. Despre Poseidon mai spuneai tradițiunile grecescă întogma ca 
şi cântecele române despre Stanislav, «dass er fesste Massen aus dem Schoosse des 
Mecres hervorsteigen liess (Preller, G. M. 1. 1854. 364). În reminiscenţele poporale ro- 
mâne însă el este numai un simplu «moș-eroi», o personalitate cu un caracter pur 
istoric, pe când în legendele Eladei el este o figură mitologică (împrumutată ast-fel din 
(ti mai depărtate), o divinitate, ce domineză Pontul (movrout3wv) şi fluviele, căile cele 
mari ale comerciului, și de aici respectul și onorile, de cari se bucura în ținuturile
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Mai avem chiar un fragment, în care sunt amintiți la un loc Iorgovan 

(Hercule), Drăgan şi lorguță Roşcovan (Geryon), aceşti iluștrii re- 

presentanți ai vechilor resbie, ale căror nume resunase o-dată departe în 

lumea pelasgă 1). 
  

  

  

  

  
ră | 

SS 

III 

=> 

= 
Sc 

SS e   

  

189. — Insula Ruşava (vechia Erytihiă) din albia Dunării din sus de Porţile-de-fer. 

După o gravură din sec. XVIII. Urechiă, Ist. Rom. Tom. III. 

Despre Dercunos sâit Drăgan esistaă tradițiuni istorice şi la Pelasgii din 

părţile de apus ale Europei. 

grecesci acest puternic regent al apelor mari. În Italia Poseidon era onorat sub numele 

de Neptunus. Care era însă originea acestei numiri, deși forma este vechiă latină, 

autorii romani nu ne pot spune. Varro (L. L. V. 72) cercă să derive acestă numire la 

nuptus, învălire, de unde nuptiae (nuntă). O etimologiă gresită, fiind-că literați 

romani negligiase în general studiul tradiţiunilor poporale. În ce privesce însă originca 

numelui de Neptunus, și istoria vechiă a acestei divinități a apelor, așa de mult 2 

“dorată în Grecia și în insulele ionice, ne presintă o deosebită importanță împrejurarea 

că în cântecele tradiționale române despre «Drăgan» şi «mos-Stan» ne apăr 

întrun mod constant epitetul de «Nepotul», ce constitue ast-fel o parte a nt 

melor. Acum «Drăgan din Bărăgan» este «nepotul lui moş Stan», acum «nea Stan 

din Bărăgan» este «nepotul lui moș Drăgan». Avem așa dar înaintea nâstră elementele 

"unei vechi tradiţiuni istorice, anteridre migraţiunii triburilor latine spre Italia. 

1) Cântecul lui Iorgovan, ce ni s'a comunicat de înv. N. Corciova, com. Docani, 

“jud. Tutova: | 

Frunqă verde odolean Bea lorgovan'cu Drăgan 

Ici în vale, colo 'n ddi, Şi lorguţă Roșcovan... 

La rateşul de sub mal   
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190.— Baso-relief descoperit la Athienau în Cypru representând a decea lucrare a lui Hercule, sti răpirea ciredilor lui Geryon din insula Erythia, astă-di Ruşava (După Ceccaldi, Monuments antiques de Cypre, pl. V.) În stânga e înfățișat Hercule în mo- mentul descinderii sale la capătul din jos a! insulei, purtând pe spate pielea leului nemeic, a cărui câdă i depinde între pici6re. Partea superiGră a corpului şi capul sunt șterse. Braţul 
drept, care în parte se mai vede, este îndoit. Eroul trage cu arcul asupra cânelui vigilant 
Orthros, cu trei capete, ce-l amenință. Eurytion, boariul lui Geryon, se grăbesce să mâne ciredile de boi, vaci şi viței către capătul de sus al insulei, ca să trecă cu ele 
în not pe partea din apropiere a continentului, Cu mâna stângă el stringe lângă piept 
oleastrul (xâx:voc), arborele cel sfânt al insulei, pe care-l smulsese şi luase cu sine, ca 
se nu-l răpâscă Hercule, €r cu mâna dreptă el face un semn de ameninţare către Hercule, părând a-i esprima, că răsplata pentru acestă fără-de-lege are să-i urmeze. Dincolo și dincâce 
de fășia acestei insule, artistul ne înfățișeză due secțiuni aprâpe lucii, ce represintă 
apele cele calme ale Dunării. În fund la marginea albiei se văd figuraţi în contururi munţii din apropiere, ce ne presintă aceleași forme, ca și înălțimile de pe țărmurele meridional al 

Dunării din dreptul insulei Rușava (A se vede Fig. 191). 

  

  Tae 

  

  
19]. —Vederea actuală a insulei R ușava. Vechia Erythia. În fund aceeași grupă de munți, 

Ce o vedem representată și pe baso-relieful din Cypru (Fig. 190).
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La Virgiliu, Dercennus este unul din regii cei vechi ai Laţiului, an- 

terior lui Latinus. Movila sub care era inmormentat dânsul forma o colină 

enormă acoperită cu stejari umbroşi 1). 

La autorii grecesci numele eroului Drăgan (Dercunos) se alterase. O formă 

mai corectă însă o aflăm la poetul Avien. Densul amintesce de Ligieni și 

de urmaşii Drăganilor (Draganes pl.), ale căror locuinţe se afla în 

regiunea cea abundentă de ncuă, sc în părțile Scythiei 2). Aceste remi- 

niscenţe, ce le aflăm în poemele lui Virgiliu și Avien despre un vechii rege 

sei eroii cu numele de Dercennus sii Draganes, ne atestă, că evenimentele 

legendare, ce formâză cyclul lui Hercule-Geryon-Dercunos, se reduc la o 

epocă, când migraţiunea triburilor pelasge de la Carpaţi spre ținuturile de 

apus încă nu se încheiase. 

Am espus aici legendele şi tradițiunile geografice ale celor vechi cu privire 

la insula Erythia de lângă Columnele lui Hercule. 

Despre identitatea acestei insule, Erythia, cu insula Rușava de la strimtorile 

Dunării, dincolo de Porţile-de-fer, mai avem încă un preţios document ar- 

cheologic. 

Pe un baso-relief, descoperit în insula Cypru, şi care decorase o-dată 

piedestalul unei statue colosale a lui Hercule, se vede representată scena 

răpirii ciredilor lui Geryon din insula Erythia. 

Acest monument, pe care-l reproducem mai sus. (Fig. 190), presintă o 

importanță escepţională pentru identitatea insulei Erythia cu insula de astă-di 

a Rușavei. 

Artistul din Cypru ne înfățișeză în acestă sculptură nu numai forma cea 

lungăreță a insulei, după cum o descriaă cei vechi 2), dar el mai pune tot- 

o-dată sub ochii spectatorului și imaginea terenului din partea opusă a insulei. 

În fund se vede representată prin contururi întregă grupa de munți ce 

completâză aspectul natural al insulei Erythia. Esistă o asemănare surprin- 

dătâriă cu perspectiva reală, ce ne-o presintă şi astă-di colinele și munții 

din apropierea acestei insule (Fig. 191). 

1) Virgilii Aen. XI. 849-851. 

2) Avieni Ora maritma, v. 196-198: 

ah. pernix Ligus 

Draganumque proles sub nivoso maxime 

Septentrione colocaverant larem. 

Aici «nivosus Septentrio» corespunde la <Scythia nivosa» (Ovid. Her. XII. 29). 

2 Plinii H. N. 1V. s. 36. altera insula est longa .. . Vocatur ab Ephoro (îr. 40) et 

Philistide Erythia, a Timaeo et Sileno Aphrodisias. — Aici Aphrodisias se pare a fi 
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Ast-fel problema geografică a faimâsei insule Erythia, o problemă atât 
de dificilă pentru cei vechi, ni se presintă astă-di în o deplină lumină. 

Insula Erythia, situată în vechiul Oceanos potamos de la nordul Thraciei, 
ne apare, după tradițiuni, după descrierile geografice cele mai demne de 
credință, cum şi după imaginea chorografică, ce ne-o presintă baso-relieful 
din Cypru, ca una și aceeași cu insula Rușava stă a Rușavei de la 
strimtorile cele făimâse ale Dunării, din sus de Porţile-de-fer. 

5. Insula Erythia scă Ruşava de lângă Columnele lu) Hercule 

numită Kegvm şi Cerne. 

Insula Erythia s6i Rușava de lângă Columnele lui Hercule ne mai apare 
în anticitate și sub numele de Kepyq și Cerne. 

Mult timp geografii grecesci aii fost de părere, că acestă insulă, Isgy 
s6ii Npvns, situată în vechiul Ocean, & Tâ Wxexvib 1), se ar afla la strimtorile 
de apus ale Mediteranci, acolo unde denșii credeai, că ati trebuit să esiste 
o-dată și Columnele lui Hercule 2). 

Însă după cum în părțile de apus ale Mediteranei, la strimtârea numită 
astă-di Gibraltar, nu s'aă aflat nici Columnele lui Hercule, nici insula Erythia, 
tot ast-fel se constatase, că n'a esistat acolo nici o insulă cu numele de Cerne. 
În acestă privință Strabo scrie următârele: insula Cerne, pe care Era- 
thosthene o amintesce lângă Columnele lui Hercule, nu esistă nicăiri 5). 

Er Pliniu cel bătrân credea ce e drept în esistența acestei insule, însă 
posițiunea ei i era enigmatică. Densul cercă mai ântâiă să o localiseze în 
fața sînului persic, dar se vădu silit să declare, că nu se cundsce 
nici mărimea, nici depărtarea ei de continent. Apoi întemeiându-se pe 

numai o transformațiune grecescă a numirii indigene de «Grădisce». Este forte probabil, 
Că insula Rușavei, care domineză strimtorea Dunării a avut și în timpurile vechi un fel 
de «grădisce> seă fortificaţiune primitivă. Ca simple forme grecisate ne apar și numele 
localităţilor Ambracia şi Amphilochos, ce sunt amintite la Hecateu, ca supuse do- 
minațiuniă lui Geryon. Amphilochos pare a corespunde la numirea de Câmpul-lung, 
astă-di numai un simplu loc în munții în partea de nord-ost ai Rușavei. 

?) Eustathii Commentarii in Dionysium, ad. v. 218: 'Tusray 3 <v Kipwny ci păv viăcov 
Şrcty îv mă dotezytp, 

*) Hannonis Carthaginicnsis Periplus, c. 8. — Seylacis Periplus, 5. 112. — Dionysii 
Orbis Descriptio, v. 219. — Palaephati Incred. c. 33. — Cf. Geographi graeci minores, 
Vol. 1. Ed. Didot, pag. 6-7. 

3) Strabonis Geogr. hub. |. 3. 2.
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mărturia lui Ephor, dânsul amintesce de nisce columne, ce se aflaii lângă 

acestă insulă 1). Erai Columnele cele legendare ale lui Hercule. 

1 Plinii H. N. lib. VI. c. 36. 1: Contra sinum Persicum Cerne nominatur insula 

adversa Aethiopiae, cujus neque magnitudo, neque intervallum a continente constat, 

Aethiopes tantum populos habere proditur. Ephorus auctor est, a Rubro mari 

navigantes in eam non posse propter ardores ultra quasdam columnas (ita appellantur 

parvae insulae) provehi. — După Pliniu, cum şi după alți autori ai anticității, insula Cerne 

era locuită de Ethiopi. Însă ce fel de Ethiopi? O cestiune geografică, asupra căreia s'a 

scris forte mult. Încă Homer amintesce de dâue grupe etnice de Ethiopi. Unii din 

aceștia locuiaii la răsărit, er alţii lângă Oceanos potamos, acolo, unde apunea sorele 

după credinţele celor vechi. Ethiopii acești din urmă mai sunt numiţi și Sczegtot, occi- 

dentali, sei din ţinuturile hesperice (Strabo, II. 5. 15), foxaror ăgâpwv, cei mai 

estremi din lumea cunoscută Grecilor, ăubpovo: scă virtuoşi, și tego: sei sfinți. 

Ethiopii occidentali, s€ii de lângă Oceanos potamos, sunt 6menii favoriţi ai geilor. După 

Stephan Byzantinul (v. Ai%ioy), ei aă fost cei de ântâiii, cari aii adorat pe dei, cei de 

ântâiă, cari s'au folosit de legi; €r începătorii civilisațiunii lor aă fost Mithra și 

Phlegyas. Joe cu toți deii iai parte la banchetele lor solemne, când ei aduc sacrificii 

de sute (hecatombe) de tauri și de miei (Odyss. [. 23. — lliad. 1. 428; XXIII. 205). 

La poetul Pindar, Ethiopii aceşti din urmă figureză sub numele de Hyperborei 

(Pyth. X. 30 seqq.), €r la Dionysiu Periegetul sub numele de Macrobii, adecă 6menii 

cei îndelung trăitori. Hesiod (Fragm. 132) pune pe Ethiopi în ordine geografică cu Ligyii 

şi cu Scythii ippomolgi (AiSionug, Atyvac ze 438 ExbYac înmnpoyo5s). După Eschyl 

(Prom. vinct. 808. 809) ei locuiaă lângă Arimaspii cei avuţi de aur, €r după Dionysiu 

Periegetul în văile cele frumâse ale Cernei, nupă rpzea REgwns (v. 218 seqq.), sei 

lângă Erythia de lângă muntele Atlas (Ibid. v. 558-560. — Avienus, v. 738 seqq.). — 

După Scylax ci erai cei mai frumoși şi cei mai înalți din toţi Gmenii cunoscuți. Ei 

purtaii haine cu diferite colori, barbă și păr lung, nwywvogăpo ua vopijror, erală călăreți 

deprinşi, arcași și luptători cu pilul. Comercianţii fenicieni le importau sticle şi vase de 

pământ, cari se vindea la serbătorile libaţiunilor (Moșilor). Ei se nutriaă cu carne și 

lapte, produceaă vin mult, pe care-l esportaii de la dânşii Fenicienii. Însă textele au- 

torilor vechi cu privire la Ethiopii de lângă Oceanos potamos, în urma confusiunii geo- 

grafice, ce se făcuse cu Ethiopii din părţile Africei, sunt pline de neesactităţi și 

interpolări. De unde derivă însă numele de Ethiopi, ce a fost aplicat la locuitorii 

de lângă insula Cerne, seă de lângă cataractele Istrului, în starea de astă-di a cunoscin- 

țelor vechi geografice și etnografice, este gre a ne pronunța. Atât însă este cert, că 

Grecii sub numele de Ethiopi, înțelegeaă în general pe Gmenii arși de s6re, și 

dânșii aplicară acestă numire nu numai la o parte din Pelasgii, ce locuiaii în nordul 

Istrului, dar şi la Pelasgii din insula Samothrace, și la cei din Lesbos (Pauly, R. EI 

[1839] v. Aethiopia). În vechile descrieri geografice Ethiopii de lângă Columnele lui 

Hercule erai înfățișaţi ca un popor avut de aur (Mela, III. 9. — Herodot, IIL. 145. 

IV. 196). În acestă privință merită sE amintim aici, că o parte din Românii de 

od satiric 

Ca forme 

peste 

Carpaţi, anume aceia, cari se ocupă cu lucrarea minelor de aur, sunt numiţi în m 

TŢopi. Se pare a fi numai un rEsunet din vechia numire grecescă de AiYionec. 

grecesci ne apar și numele de Criş (xp53sos, Xposoppbus), ce-l portă trei rîuri principale 

din munții auriferi ai Transilvaniei, şi numele orașului Baiă-de -Criş (ypoastov, > pooeta):   
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In fine în alt loc al istoriei sale naturale, Pliniu consideră insula Cerne, 
ca situată în apropiere de Africa, însă întrun <Ocean» nedeterminat 1). 

În acestă stare de confusiune a vechilor păreri geografice cu privire la 
situațiunea insulei Cerne, o lumină importantă ne aduce literatura orphică. 

În poema epică intitulată <Argonautica», ce se atribue lui Orpheu, 
și al cărei fond geografic se reduce la timpuri forte depărtate, se face a- 
mintire de insula numită 'lepyic, situată în riul cel mare Oceanos 2) de la 
strimtorile munţilor Riphaei, din sus de stâncile cele pericul6se pentru 
navigaţiune 3). 

După forma numelui şi după posiţiunea sa geografică, insula lernis din 
Argonauticele lui Orpheu, este una și aceeaşi cu KEpyy sâii Cerne a lui 
Fratosthene, €r acesta ne apare întru tâte identică cu insula cea făimâsă a 
ui Geryon, Erythia sâi Ruşava 4). 
După vechile descrieri geografice, Erythia 

de ântâii insulă de lângă Columnele lui Hercule, situată în strimtârea 
munţilor, dincolo de fășia cea pericul6să de stânci, 
albia apei de la un ț&rmure la altul. 

„ intogma ca și Cerne, este cea 

ce se întindea prin 

Numele insulei Cerne derivă incontestabil de la orașul din apropiere. 
Pe teritoriul Rușavei sii al Orșovei-vechi, acolo unde făimosul îi Cerna 
iși varsă apele sale cele furiâse în Dunăre, se afla situat în epoca romană 
orașul numit Tierna, Tsierna, Aiepva, ZEpvns 5). 

') Plinii H. N. X. 9. 2: In insula Africae Cerne in Oceano etc. 
') Aceia, cari ai considerat insula Iernis ca identică cu Hibernia (Irlandia) a 

avut în vedere numai simpla asemănare de nume, dar nici de cum situațiunea geografică, 
după cum ne-o înfățișeză poema orphică. 

%) Orphei Argonautica, Ed. Schneider. lenae, 1803, v. 1166. 1181. Cf. Ibid. v. 1123: 
"Ey pây “făp “Pimatov ăpoc ul Kdintoc ady 

yrohtas etpooaty . ... 

*) După Diodor Sicul (IUL. 54. 4) însula Cerne se afla lângă muntele Atlas în apro- 
piere de Amaz6ne, prin urmare tot în regiuuea nordică, Er după Palaephat (Incred. 
C. 33) Phorcys, tatăl Gorgânclor, al Hesperidelor și al balaucului, ce pădia merele 
de aur de lângă muntele Atlas, era originar din insula Cerne. 

*) Pe tabula Peutingeriană Tierna. La Ulpian (lib. |. De censibus): In Dacia (cod. 
dicia) Zernensium colonia a divo Traiano deducta. La Ptolemeu (III. 8. 10) Aiepva. 
Pe o inscripțiune de la Mihadie (C. 1. L. III. 1568) statio Tsiernensis. În fine Stephan 
Byzantinul amintesce, pe basa unui autor necunoscut, de ip zh Ops, sei din 
Thracia cea vechiă, etnografică, care se întindea și la nordul Dunării de jos. Este de 
notat, că în dialectele grecesci litera O represintă adese-ori pe Z (ast-fel OvuBpaios şi
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La Herodot insula Cerne figurâză sub numele de Kopavwg (Cyraunis).. 
Ea era situată lângă Columnele lui Hercule. Se afla în posesiunea comer: 

cianților Carthagenieni. Era lungă de 200 de stadii și ângustă, plină cu olivi 
şi vițe de viă 1). Avea așa dar aceeași formă, pe care o presintă şi astă-di 

insula Rușavei 2). 

În anticitate rîul Cerna avuse o celebritate particulară, după cum o mai 

are și astă-di în legendele române. 

Culmea cea puternică a Carpaţilor, care se precipiteză de la nord-ost 

spre Dunăre și separâză basinul României de al Ungariei, purta în vechia 

literatură geografică numele de Kepabuz, Ceraunia ?), fără îndoiâlă numită 

ast-fel după Cerna, riul principal al acestei grupe de munți. 

La acești munți Ceraunia, cari făceaii navigațiunea atât de dificilă în 

părțile de sus ale Istrului, se rapârtă următârele versuri scrise de poetul 

Ovidiu in Tomi: 

«Dacă ași mai pute să trec în liniă drâptă cu pânzele mele dincolo 

de munții Ceraunia, atunci ași pute fi dojenit, ca să evit stâncile cele 

stlbatece. Însă astă-di eit sunt un om, care a suferit naufragiii, şi ce-mi 

7op8p:05). Orașul Baa al Thraciei vechi, despre care nu avem nici o notiţă, că ar fi 

fost situat în părțile meridionale, corespunde ast-fel la Tierna sci Atepyu, Zernensium 

colonia, Zernis in Not. Orient. (|. 109.) Zernes al lui Procopiu (De aedif. IV. 6) 

1) Herodoti lib. IV. c. 195. 196. — Conferesce Comentariul din Geographi graeci mi- 

nores (Ed. Didot) |. p. 7: Fama quaedam de Cerne ins. et de Carthaginiensibus 

in hac regione aurum merce commutantibus jam in Herodoti notitiam pervenerat. — 

În ce privesce val6rea fonetică a literei K din formele grecesci Ktpyq, Kbpuowe, amintim 

aici următoriul esemplu. După cum ne spune Herodot (IX. 20) Grecii numiai Makistios 

pe un general al lui Xerxe, al cărui nume însă era Masistios. 

:) După Corneliu Nepos (Pliniu, VI. 36) insula Cerne nu avea mai mult de 2000 de 

paşi (2958.52 m.) în circuit. Er după Draghicescu lungimea actuală a insuli 

Ada-Kaleh, seă a Rușavei, este cam de 1800 de pași, și lățimea cam de 400 pași 

(Dunărea de la gura Tisei până la mare, p. 53). 

3) Eustathii Comm. în Dion. v. 389: Ric! 33 ua! npăe Xparâv mob Bopetoo Kooieasb d) 

Negmbvwa. — Despre Caucasui de lângă Istru a se vede mai sus pag. 304.— Acești munți 

Ceraunia seă Ceraunii, pe cari vechii geografi i caracteriseză prin un «cursu$ 

brevissimus unadis» şi ca «montes opaci» (Virg. Aen. III. 506-508), ai mal 

fost localisați lângă țErmurii Epirului şi la capul de sus al mării roșie, o confusiune între 

sînul vechiului Oceanos, să al Istrului, de lângă insula Erythia și între marcă 

erythrea. În fine o alusiune la cele due columne de lângă munții Ceraunia 0 

aflăm la Eustathiu (Comment. in Dionys. v. 389): rs "logic pps ztpac ni pare 

xohâvat, ră Regabwa pa 
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mai pote folosi mie, care înot în mijlocul valurilor, se mai cunosc acum 
drumul, pe unde ar fi trebuit să trec cu barca mea» 1). 

6. Insulele numite LdOeiga (Gadira) de lângă 

Columnele lui Llercule. 

În apropiere de Columnele lui Hercule, vechii geografi mai făceau a- 
mintire de dâue insule numite Tâepa, Gadira 2), amând6ue situate în in- 
teriorul acestei strimtori 3). 

Una din aceste insule era considerată ca terminul estrem al navigaţiunii 
pe vechiul Oceanos, de unde mat departe vasele comerciale nu puteai 
străbate 4). 

După informaţiunile, ce le luase Herodot de la Grecii din Scythia, acâstă 
insulă estremă numită Gadira se afla în rîul cel mare numit Oceanos, 
dincolo de Columnele lui Hercule, în apropiere de insula Erythia 5); ori cu 
alte cuvinte, insula Gadira era cunoscută şi comercianților de lângă Marea 
negră. Ea se afla așa dar situată în părțile de nord-vest ale Thraciei. 

Din punct de vedere al geografiei actuale, vechia insulă Gadira co- 

1) Ovidii Pont. lib. IL. 6. v. 9-12. 

Quum poteram recto transire Ceraunia velo, 
Ut fcra vitarem saxa, monendus eram. 

Nunc mihi naufragio quid prodest discere facto, 
Quam mea debuerit currere cymba viam? : 

Claudian în poema sa De bello Getico (v. 237 seqq.) încă amintesce de 
Porțile-de-fer, ce se deschideaii Geţilor (Ferrataeque Getis ultra se pandere 
portae), de stâncile cele inhospitale de la Cerna (inhospita Cyrni saxa, 
i de strimtârea ce clocotia în spume (freto spumante) scă <Căzane», 
Cum le numesce poporul. Însă situațiunea acestor locuri dificile pentru comunicațiunea 
€uropeană, devenind obscură în timpurile din urmă ale clasicităţii, numele de C yrnus, 
si Cyrnos, a fost aplicat la Corsica, 

') Seșlacis Periplus, $. 1: văso: ... . 250, ale ăvopu Todepa, — Ibid. $ să, 
') Dionysii Orbis Descriptio, v. 450, 
) Pindari Nem. IV. 69.—Solinus o numesce extremum noti orbis terminum 

(la Stephanus Byzantinus, Ed. 1688: v. Gadira). — Pliniu (V. 17. 2): Gadibus extra 
orbem conditis.— La Eustathius (Commentarii în Dionysium, v. 451): yîjsoc Sone- 
toritrer) Pădetpee, 

î) Herodoti lib. 1V. c. 8: Eu z05 Ilovov ... "Ep5Yeray vijoâv, hy ape Taăetpor-: 
* tote Ei “Hpaxhtov crjtuv îni ză "Demy, 

NIC, DENSUŞIANU. 
217



418 MONUMENTELE PREISTORICE ALE DACIEI 

respundea la insula numită adi Ogradina din clisura Dunării, şi care 

este situată la o depărtare de 9 1/, chilometri din sus de insula Rușavei.. 

Originea și forma numelui <Ogradina» aparţine lexiconului proto-latin, 

sâii vechii limbe pelasge 1). În apropiere de Syracusa, după cum ne spune 

Stephan Byzantinul, se afla insula numită "A-/poâuwij (Achradine). Este aceeași 

numire, pe care o are astă-di insula Ogradina de lângă Porţile-de-fer. 

Mai în sus de insula Gadira, spuneai vechile tradițiuni geografice, nu se 

putea naviga. Aici păreţii stâncilor erai atât de apropiați unii de alții, în 

cât după o notiță, ce ne-o transmite Pliniu, un singur arbore putea să 

împedece cu ramurile sale trecerea mai departe a vaselor de navigat 2, 

Tot ast-fel ni se presintă şi astă-di făimâsa strimtâre a Dunării din sus 

de insula Ogradina. Aici munţii de o parte și de alta se inalță în forma 

unor păreți aprâpe verticali. Aici albia fluviului este estrem de ângustă. 

(113 metri), er partea navigabilă de abia are o lărgime de patru metri 3). Era 

ast-fel o esactitate geografică notița, pe care ne-o comunică Pliniu, că din 

sus de insula Gadira, ramurile unui singur arbore puteaii să împedice tre- 

cerea mai departe a vaselor plutitore. 

Mai târdii însă, când adevărata posiţiune a Columnelor lui Hercule de- 

venise obscură, insula Gadira, întocma ca și insula Erythia si Rușava, în- 

tocma ca și Columnele lui Hercule, a fost dislocată și transferată în părţile 

de sud-vest ale Europei. Şi fiind-că în interiorul strimtorii dintre Europa 

1) În limba română: Ograda, septum, hortus,-loc închis cu gard. 

2 Plinii H. N. lib. IX. 3. 1: In Gaditano Oceano arbor in tantur vastis dispansa 

ramis, ut ex ea causa fretum numquam intrasse credatur, — Acestă tradițiune geogră- 

fică nu se putea aplica la strimtârea Gibraltarului, care la punctul să cel mai 

ângust după cum scrie Strabo (II. 5. 19) era lată de circa 70 stadie, sâii 12 chilom. 

390 m., luând de basă stadiul attic de 177 m., ori de 14 chilom. 700 m., dacă vom pre 

supune, că Strabo a avut în vedere stadiul ionic de 210 m. 

3) Niox, Geographie militaire. IV. Autriche-Hongrie, p. 116: Le fleuve (Danube) 

sort du bassin hongrois et descend dans le bassin roumain par une €troite et iongue | 

brăche, qui commence ă Bazias et se termine en aval d'Orsova. Ce sont les Portes 

de fer, que Ton distingue en Portes superieures et Portes infericures..-: 

Les Portes de fer suptrieures commencent en aval de Goloubatz. Le fieuve, qui 

s'âtalait sur une largeur de 2ă 3 kilomâtres, se retrecit jusqu'ă 113 metres, bordt 

par des murailles de 600 mâtres de hauteur. La profondeur est 60 mâtres en certains 

endroits; dans d'autres, au contraire, des rochers ă fleur d'eau encombrent son lit 

produisent des rapides dangereux et gânent la navigation; les canaux navigables 
3 

n?ont pas plus de 4 mâtres d'eauă l'letiage. Des bateaux ă vapeur de constru- 

tion speciale peuvent seuls remonter le courant. — Reclus, Nowv. Geogr. univ., Tome XII, 

p. 316: les canaux navigables ontă peine 4 mâtres de largeur dans cette 

Petite Porte de Fer.
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și Africa, nu esista nici o insulă similară, vechia Gadira a fost localisată 
în apele cele deschise ale Oceanului estern, lângă Hispania Baetica, la o 
depărtare de 25.000 pași romani (aprâpe 37 chilometri) în afară de strimtorea 
Gibraltarului 1). 

Situațiunea Gadirei însă în Oceanul estern era numai o simplă ficțiune. 
Ea nu corespundea din nici un punct de vedere cu vechile tradițiuni geo- 
grafice. 

A d6ua insulă, pe care geografi grecesci o numiatt Gadira, era con- 
siderată ca identică cu Erythia, insula cea renumită pentru vegetațiunea 
sa exuberantă. 

Erythia, scrie Apollodor, este o insulă, care astă-di se numesce Gadira, 
in acestă insulă locuia Geryon, fiul lui Chrysaor 2, 

Însă după poema geografică a lui Avien, nu insula Erythia, ci un loc 
din apropiere, şi o fortăreță situată pe vârful unui munte, ce domina strim- 
torea, purta numele de Gadir3). 

') Plinii H. N. lib. 1V. 36: In ipso vero capite Bacticae ab ostio freti passuum 
XXV mil. Gadis. — Er după Strabo (UI. 1. 8) acestă insulă era depărtată de promon- 
toriul de la gura strimtorii cu 750 —800 stadii, sei 157 17, — 168 chilometri. 

') Apollodori Bibl. lib. 11; 5. 10. 1. — Er Priscian (v. 462-463) serie: 
Est igitur ponto tellus circumflua prima 

Cui nomen Gadis. Statuas haec Herculis inter . ... 
La Stephan Byzantinul Te3etpru este o insulă ân gustă şi lungăreţă ca o fășiă, ast-fel 

identică cu Erythia seă insula R ușa vei. Tot ast-fel la Eustathiu (in Dion. 64). Sub numele 
de Gadira (Gadis) apare Erythia și la alți autori ai anticității (Strabo, III. 2. 11; 5. 4), 

:) Rufi Festi Avieni Descriptio orbis terrae, v. 98-102: 

In zephyrura tellus extenditur, oraque terae 

ultima proceras subducit in astra columnas. 

Hic modus est orbis, Gadir locus, hic tumet Atlas 

arduus, hic duro torquetur cardine caelum, 

hic circumfusis vestitur nubibus a xis. 
[dem v. 610: | 

Gadir prima fretum solida supereminet arce 

attollitque caput geminis inserta columnis. 
Haec Cotinusa prius fucrat sub nomine prisco. 

Cea de ântâiă insulă de lângă Columnele lui Hercule (Erythia si ins. Rușavei) 
2 fost, după cum ne spune Avien în versurile de maj sus (Pliniu, Dionysiu Pe- 
tiegetul și Priscian) numită în timpurile mai vechi Cotinusa, adecă insula oli- 
vilor sălbateci, de la tts, oleastru. De asemenea scrie Pindar (Ol. III. 13-14), 
4 Hercule călătorind la Hyperborei, a luat de 14 fântânele cele umbrâse ale Istrului 
( seu de la cataracte, de unde fluviul curgea sub acest nume) un oliv sălbatec (Cf. Pausania, V. 7. 7),pe care Ta adus și la plantat lângă templul lui Joe din Olympia, ca
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Acest «locus»> și carx Gadir» corespunde din punct de vedere al 

geografiei actuale la promontoriul meridional din fața insulei Rușava, care 

pârtă şi astă-di numele de Grad, și unde se găsesc urmele unei vechi 

fortificaţiuni 1). | 

Cuventul «grad» cu sensul de fortificațiune (zet/os), nu este de origine 

slavonă. El aparţine idiomei pelasge de la Dunăre?) În literatura clasică 

latină archaicul gradus mai avea încă sensul militar de «posiţiune tare, 

ocupată de combatanți» 2). 

să umbrescă cu ramurile sale altarele deilor și să fie pentru încoronarea Gmenilor, ce se 

vor distinge prin faptele lor virtuâse. Oleastrul era aşa dar la Hyperborei un 

arbore sfânt. De aceea vedem pe boariul lui Geryon, că luase cu sine şi strîngea 

lângă piept un oleastru, când Hercule venise să prădeze insula Erythia. Părerea ge- 

nerală este, că olivul a fost importat din Asia în Grecia, Africa, Italia şi Ispania prin 

poporele, ce aii emigrat din părţile Orientului în ţinuturile acestea (Cf. Mommsen, 

Răm. Gesch. 1. 187). Însă, după cele mai vechi tradițiuni, olivul se afla în stare sElbatecă 

pe tărmurele de nord a! Istrului încă pe la începutul istoriei omenesci, după cum se 

mai află și astă-di în mare abundenţiă vița de viă sElbatecă. Reminiscenţa mă slinilor 

(olivilor, olea), smochinilor (ficus) și a arborilor de lămâie (citrus), plante, ce aă stat 

o-dată în strinsă legătură cu instituţiunile religiose, mai resună și astă-gi în poesia popo- 

rală a tuturor Românilor, din Transilvania, Ungaria, Ţera-românescă şi Moldova. 

Peste del, peste colină Suflă vântul şi-o clătină 

Este-o crengă de măslină | Din vârf până la tulpină .... 

Jarnik şi Bârsanu, Doine din Ard€l, p. 252. 

Ci. Marian, Descântece p. 301-302. — Același autor, Nunta la Români, p. 60. 

În particular despre clima de la Mihadie, din regiunea Porţilor-de-fer, se esprimă 

ast-fel D-rul Popovici: Că clima de aici este mai moderată, dovedesce întregul 

tip al vegetațiunii; aici în jurul acestor băi seaflă plante Tauru-Caucasice 

precum și multe de Istria și câte unele dintre florile, ce cresc în partea de apus 

a Franciei şi în partea de răsărita Apeninilor șia Pireneilor. Aerul de 

aicea este mai mdle și mai lin de cât în alte părți ale Bănatului şi ale României .... Aid 

via stă liber espusă tuturor furtunelor de iernă și totuşi pe la jumătatea lui August produce 

struguri frumoși şi copți. Smochinul stă aici tâtă ierna desvelit, espus frigului, fără să 

aibă cea mai puțină scădere în vegetațiunea sa (Băile lui Hercule, Pesta, 1872. p. 65-68). 

1) Usul de a întemeia fortificaţiuni pentru apărarea căilor de navigațiun 

pe anumite puncte mai importante a esistat și în anticitatea preistorică. După cum 1€ 

spune Strabo în Geograficele sale (XVII. 1. 18) Milesienii ocupând gura Nilului 

numită Bolbitinon, ai construit acolo o fortificaţiune cu valuri şi șanțuri, ră Mohs” 

retzoe, adecă Grădiscea Milesienilor. 

2) În nomenclatura topică română s'a păstrat mai muit forma de «Grădisce», adetă 

locul unde a fost construită o vechiă fortificaţiune. Dar mai aflăm și grad (Bel-grad 

sâi Alba Iulia), de asemenea Grădeţ, ruinele unei importante cetăți preistorice din 

jud. Mehedinţi. 

3) Livii lib. VI. 32: hostes gradu demoti. — Ciceronis Off. lib. 1. c. 23: tumul:
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7. Columnele Iui Hercule zumite Ilva. Iadergideg 

[(Gherdapuri). 

Columnele lui Hercule pârtă la poetul Pindar numele de Ilha: TaBerpiâse 1), 
adecă «Porţile Gadira». 

Încă din cele mai depărtate timpuri, făimâsa strimtore, pe unde Dunărea, 
riul cel urieș al lumii vechi, străbate din basinul Ungariei în basinul Ro- 
mâniei, a avut o deosebită importanță comercială, politică și militară. 

În Iliada lui Homer, acestă vestită pârtă a Europei este cunoscută sub 
numele de otâijpeta mar, adecă Porţile-de-fer, şi cari se afla în țera 
Arimilor, acolo unde a fost aruncat într'o pescere adâncă Typhon, le- 
gendarul bălaur al theogoniei 2); cr la poetul Claudian ele figureză sub numele 
de Ferratae portae ale Geţilor ?). 

De aici înainte comunicațiunea pe vechiul Oceanos potamos, si Istru, ne 
apare estrem de dificilă pentru vasele de comercii ale ținuturilor meridionale. 
Lângă Columnele lui Hercule, spuneai cei vechi, se afla o fășiă lungă și 

lată de stânci colțurate (Epwz, Eppara peyăda), unele visibile, €r altele ascunse 
sub suprafaţa apei, şi cari se întindea de-a curmezișul prin vechiul Oceanos 
de la un ț&rmure la altul 4), 

Aceste stânci atât de pericul6se navigațiunii până în dilele nsstre, şi pe 
cai poetul Ovidiu le numesce fera saxa de lângă munții Ceraunia 
(s6i ai Cernei 5) mai purtaii în anticitate și numele de Karagprzrar. 
Suida?), pe basa unui autor necunoscut, le descrie ast-fel: «Cataractele 

Sunt stânci (z&rpat) în fluviul Istrului, ce se ridică ca un munte sub su- 
Pralața apei. Aici Istrul, precipitându-se cu repediune asupra acestor stânci, 

tuantem de gradu dejici. — Cornelii Nepotis Themistocles, c. 5: Interim (Xerxes) 
âb codem (Themistocle) gradu depulsus est.-- La vechiul termin de grad scă gradus 
île a se reduce și epitetul de Gradivus al lui Marte, ca deă al castrelor, citadelelor 
şi al tuturor fortificațiunilor. Conferesce la Silius Italicus (IV. 222): Gradivicolam 
celso de colle Tudertem. 

) Pindari Frag. 155 după Strab o, lib. IL. 3. 5-6. 
: Homeri Ilias, VIII v. 15. — CE. Ibid, II. v. 783. — Hesiodi Theog. v. 820 segq. 
') În poema despre resbelul în contra Geţilor, v. 237. 
*) Seşlacis Periplus, $. 112. 
 Oridii Pont. II. 6. 10. 
1 Suidas, v, Kozazţdeeer, — CE. Strabonis Geogr. VII, 3. 13,
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este isbit înapoi cu un sgomot enorm, apoi valurile trecând peste ele cu 

un vuiet asurditorii formeză vertejuri repedi, fluxuri şi refiuxuri, întocma ca 

nisce carybde, ast-fel că fluviul în locurile aceste nu se deosibesce mult 

de strimtârea Siciliei». 

Lângă acâstă barieră înfricoșată de stânci, ce forma locul cel mai peri- 

culos al Istrului, se afla pe ţărmurele de nord așa numita Pârtă-de-fer, 

otăijperai mbha la Homer, Ilha Taepldes la Pindar, o strimtă potecă pentru 

călătorii pe uscat, de sigur închisă o-dată cu o Pârtă de fer. 

Care era însă originea numirii de Ilha Taerpides ? 

După usul limbei române obstaculele naturale, de stânci și petre mai 

mari, ce se întind de-a curmezișul prin albia unui rit de la un mal la altul, 

şi unde apa în cursul săi isbindu-se de ele form&ză o liniă de talazuri, 

pârtă numele de <gard»!). 

Tot ast-fel interpreta și vechii geografi numele locului Gadir, sti 

Tăseipa, de lângă Columnele lui Hercule. 

După autorii romani, Gadir în limba punică însemna «sepes», adecă 

«g ar d»5). Acestă numire însă, care la autorii grecesci ne apare sub forma 

de Tăsepa (la Eratosthene mă Tâdepa, la Steph. Byz. 1) Dă&epa) nu apar 

ţinea idiomei feniciene din Libya). Vechia populaţiune a Africei de nord, 

supusă în mare parte Carthagenei, era de origine pelasgă. Getulii, locui- 

torii cei mai numeroși ai Libyci, emigrase acolo, după cum spuneai tr 

diţiunile, din regiunea Geţilor europeni 2), 

Cuvântul Gadir după forma și după sensul săi de <sepes», ce i-l dai 

textele latine, nu este de cât o reproducere alterată a terminului poporal 

pelasg de gard, pl. garduri. De aici numirea grecescă (în formă plural) 

ză. Taăeipa, de aici numele de Ilvda. Toâetpidec, sii Porta de lângă gardul 

de stânci, ce tăia de-a curmezișul albia vechiului Oceanos. 

Aceeaşi interpretare a numelui Idăepa, însă sub o altă formă, o află 

şi la vechii autori grecesci. 

1) Conferesce mai sus. pag. 370, nota 1. 

2) Plinii H. N. lib. IV. 36: Poeni Gadir (appellant), ita Punica lingua sepem sig 

pificante. — Avieni Descriptio orbis, v. 614-615: 

Poenus quippe locum Gadir vocat undique septum 

aggere praeducto. 

3) Claudius Iulius stă lolaus, care scrisese o istoriă a Fenicienilor (Pow) 

cercase a deriva din limba feniciană cuvântul D&de:ga, însă densul nu a aflat pentru ali 

mologia acesta nici un cuvânt mai apropiat de cât ăăov, care înscmna «mic? (Eye 

M. p. 219, 32 v. Leâetpa). " 

+) Isidori Hispal. lib. 1X, 2. 118.  
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Hercule, ne spune Suida după un autor necunoscut, a aruncat petre 
enorme în gura Oceanului, ca să împedece întrarea bestielor sâă monștrilor 1). 
El făcuse așa dar după legende un gard de petre de-a curmezișul prin 
albia fluviului Oceanos. Er Apollodor scrie, că deița Junona trimeţend o 
strechiă asupra ciredilor luate de la Geryon, ele se împrăsciară prin munții 
Thraciei. Hercule însă atribuind acâstă calamitate riului Strymon (Istrului), 
i umplu albia sa cu petre, şi-l prefăcu ast-fel dintrun ră navigabil în un 
rii nenavigabil ?), 

  

    

  
    

192, — Cataractele Dunării din jos de Rușava (Orșova) lângă Porţile-de-fer, 
Gura-Văici şi Verciorova (România). Desemn după o fotografiă, publicat de Reclus, 

în Nouvelle Getographie universelle, III. p. 319. 

între 

Numele de Taserpiec nbha al comercianților și navigatorilor grecesci de- 
venise o-dată fârte poporal în regiunea Porților-de-fer. Locuitorii din Serbia 
mai numesc și astă-di cataractele si gardul de stânci de lângă Porţile-de- 
fer Gherdapuri, o simplă formă alterată din vechia numire comercială 
Tadeidec ma. 

) Suidas, v. “Epphra. 
*) Apollodori Bibi. lib. II, 5, 10, 12, — La E schyl (Supplices v. 254-255) Strymon 

(1strul) şi Algos (probabil Oltul) ne apar ca d6ue rîuri celebre ale marelui imperiu 
Pelasg. — Mai este de notat, că strechea, de care face aici amintire Apollodor în 
legătură cu insula Erythia și cu riul Strymon, este numai o reminiscență a tradi- 
țiunilor grecessi despre muscele Columbace de lângă Istru.
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8. Columna dul Hercule numită Calpe lângă Porţile-de-fer. 

Tyrienii, ne spune Strabo, ai fost cei de ântâiu, cari căutase Columnele 

lui Hercule spre a întemeia acolo o coloniă comercială. 

Întru adevăr celebra metropolă a Feniciei, avea în mare parte a-și mul- 

țămi opulenția și prosperitatea sa, comerciului celui vii cu regiunea Co- 

lumnelor lui Hercule, avută de aur şi de alte metale, avută de turme, de 

ciredi magnifice, de cereale și vin. 

În templul cel mare al lui Hercule din Tyr erai representate cele due 

Columne ale făimosului eroii pelasg. 

Una din aceste columne, după cum ne spune Herodot, era de smaragd 

(seu de o culdre frumsă diafană, verde ori albastră). Ea representa ast-fel 

0 1 dp navigațiunea comercială pe apele cele mari, în 

a? o particular pe divinul Oceanos potamos, părin- 

i 2 tele tuturor apelor. Er a dâua columnă din 

O ac metropola Tyrului era de aur 1). Ea înfățișa așa 

o 5 dar ceea-l-altă Columnă a lui Hercule de lângă 

bătrânul Oceanos, unde, după cum ne spune 

193. — O monetă romană a Me- Herodot, tâte mărfurile feniciene se plăteai 
tropolei Tyrului representând 

cele doue Columne ale lui 

Hercule, cu înscripţiunea Col- Cele due Columne ale lui Hercule mai 

(onia) Tyro Metr(opolis). De de- formati tot o-dată şi emblema politică și co- 
supt o conchilă, în care suna 

magistrul corăbiei spre a anunța . 

sosirea sa în port. După Rich, Pe o monetă din epoca romană figureză ca 
Dict, d. ant. rom. 1861, p. 181. 

în aur?). 

mercială a Tyrienilor. 

insemne ale metropolei Tyrului cele due 

Columne ale lui Hercule. 

Pe acestă monetă, una din Columnele lui Hercule este înfățișată lângă 

un vas cu o materiă inflamată, s6ă lângă un far, ceea ce ne indică, că 

prima Columnă a lui Hercule era situată pe malul unei ape navigabile, 

lângă Oceanos potamos. Acâsta era columna, pe care Tyrienii o reproduceai 

în smaragd, sâii în colore azuriă. 

După vechii geograti, una din Columnele lui Hercule și în particular aceea, 

care se afla pe ț&rmurele de nord al strimtorii, purta numele de Kan 

Calpe ?). În vechia limbă grecâscă cuvântul văz şi xăAzis însemna vas de 

1) Herodoti lib. II. c. 44. 

1) Merodoti lib. IV. c. 196, 

2) Strabonis Geogr. lib. II. 1. 8. — Plinii lib. III. Proem. — Avienus v. 478 
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apă, urceor şi urnă, după cum tot lângă un vas este indicată Columna 

Calpe și pe moneta Tyrului. 

K4ăze, după poema epică, ce se atribue lui Orpheu, era una din înălțimile 

de la strimtârea munților Rhipaei!), vechia numire a Carpaţilor, pe 

lângă cari curgea riul Oceanos. 

După vechile descrieri geografice acestă Columnă numită Calpe se afla pe 

culmea unui munte, din jos de insula Erythia (Cerne sei Rușava), lângă fășia 
de stânci, ce se întindeai prin vechiul Oceanos, şi lângă un promentoriii, ce 

fusese consecrat într'o vechime depărtată lui Saturn 2). Ea se afla așa dar în 

apropiere de cataractele Dunării, s€ii lângă Porţile-de-fer. Aici mai esistă și 

astă-di o comună românâscă, ce pârtă numele de Verciorova;aici esista în 

evul de mijloc o fortăreță importantă strategică nuraită în documentele Unga- 

riei Vrchov (== Urciow 2), numiri, cară ne presintă o formă forte apropiată de 

semnificațiunea originală a cuvântului grecesc xdirn şi xdAnts, lat. urceus, rom. 

urceor 4). Aici în fine pe malul stâng al Dunării se înalță un frumos promon- 

torii pe vârful căruia religiunea creștină a aședat «Crucea Sfântului Pe tru», 

unde se mai cunâsce încă forma unui scaun tăiat în petră (este scaunul 

lui Geryon, cum î-l numesce Pausania 5), și unde mai esistă şi astă-di si- 

mulacrul cel archaic al lui Saturn (Zalmoxis) tăiat în stâncă viă 6). Acesta 

Priscianus v. 335. — Charax Pergamenus fragm. 16 in Frag. Hist. graec. III. p. 649). 

1) Orphei Argonautica (Ed. Schneider. Jenae, 1803) v. 1123-1124: 

"Ey pâv vă “Pinaty ăpos va Kâbntoc abxijv 

dyroas etpţovawy ... 

După Trog Pompeii (Justini, lib. 1]. c.2) Rhipaei eraă munții de apus ai Scythiei. 
La Avien (Descr. Orbis v. 455-6) Riphaei sunt în partea de nord a Istrului, tot acolo 
și Agathyrsi. Er la Valeriu Place (Argon. v. 603-4) lângă Rhipaei sunt amintiţi 

Geţii. 

:) Orphei Argonautica, v. 1167. — Scylacis Periplus, $. 112. — Dionysii Orbis Descrip- 

tio, v. 451. — Rufi Avieni Descriptio orbis. v. 111. 739—740. — Prisciani Periegesis, v. 
334. 462. — Promontoriă consecrat lui Saturn după Avien, Ora maritima, v. 215. 

Cf. Strabo, III. 5. 3. 

%) Fejer, Cod. dipl. V. 3. 157. 1283. — Ibid. X. 2. 444. 1396. — De asupra Vercio- 

rovei se mai cunosc și astă-di ruinele unei vechi fortificaţiuni, numite Cetatea 
Ore va», situată pe vârful unui munte de formă piramidală, forte greii de suit, şi care 
predomineză valea Dunării (Spineanu, Dict. gcogr., v. Oreava. — Tocilescu, Revista 
p. istoria, [. 1. 165). 

1) Avieni Ora maritima, 348: Calpe . . . . in Graecia species cavi teretisque usu nun- 
Cupatur urcei. — Schol. in Juvenal Sat. XIV. 279: Calpe urnae similis mons, 

5) Descriptio Graeciae, lib. 1. 35, 5, 

î A se vede mai sus p. 403.
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este promontoriul cel sfânt (legăvy ăxporiptoy), de care amintesce Scylax în. 

Periplul mărilor şi Orpheu în poema Argonauţilor. 

În anticitatea grecescă se atribuiai lui Hercule mari merite pentru faci- 

litarea navigaţiunii pe diferite ape curgătore. 

Cu deosebire Hercule ne apare ca una din divinitățile, ce veghia asupra 

navigațiunii pe Istru. 

După cum scrie Trog Pompeii: Filip II, regele Macedoniei, trimise o. 

legaţiune la Athea, regele Scythilor, din nordul Dunării de jos, prin care 

i făcea cunoscut, că pe când se afla dânsul ocupat cu asediarea Byzanţului, 

făcuse vot, ca să ridice la gurile Istrului o statuă de aramă lui 

Hercule, probabil pentru succesul favorabil al transporturilor de victuale de 

la Dunăre. Însă Athea temându-se, că sub acest pretext de religiune, regele 

Filip pâte să ascundă re-cari planuri ostile, ceru, ca să-i trimetă densului 

statua, promițendu-i, că va îngriji nu numai, ca acest monument să fie a- 

ședat, dar să rămână și în viitorii neviolat 1). 

Er istoricul grecesc Arrian din Nicodemia ne spune următârele: Alesandru 

cel Mare trecând peste Istrul de jos, după ce bătu pe Geţi și distruse orașul 

lor cel mare din apropiere, făcu un sacrificii pe ţărmurele Istrului lui Joe 

Soter (mâtuitoriul), lui Hercule şi chiar Istrului, «fiind-că i se arătase 

favorabili în trecerea acesta» ?), 

În fine împăratul Traian plecând cu resbel asupra Dacilor, Fraţii Arvali 

făcură în diua de 25 Martie a. 101 un vot solemn de sacrificii și lui 

Hercules Victor, pentru ca împăratul să se întârcă, sănătos, fericit și 

victorios din locurile şi provinciele, la cari se va duce pe uscat și pe mare?). 

Posiţiunea Columnelor lui Hercule în apropiere de -cataractele Dunării 

sci de Porţile-de-fer o mai confirmă și o vechiă tradițiune poporală, 

După cum ne spune Pliniu, indigenii de lângă Columnele lui Hercule 

povestiaă, că o-dată în aceste locuri munţii din amândue părţile erai 

împreunați prin o catenă neîntreruptă, și că Hercule tăiând apoi jugul acestor 

înălțimi a lăsat s& curgă oceanul, sii marea, care era eschisă și în modul 

acesta el a schimbat fața naturei 4). | 

1) Justini Historiarum Philippicarum ex Trogo Pompeio, lib. 1X. c. 2. 

2) Arriani De expeditione Alexandri, lib. I. c. 4. 

*) Henzen, Acta fratrum arvalium, p. CXLII. — În fine mai notăm aici, că tipul lui 

Hercule ne apare adese ori figurând pe monetele orașelor comerciale din apropiere 

Dunării, Tyras, Calatis şi Tomi. 

4) Plinii H. N. II. Proem.: Proximis autem faucibus utrinque impositi montes coercei 

claustra: Abila Africae, Europae Calpe, laborum Herculis metae. Quam ob causa 
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Câmpia Pannonică, după cum scim, a fost până târdii în epoca neolitică, 

acoperită de o mare de apă dulce, care se întindea de la Alpii orientali 

până lângă Carpaţii Transilvaniei, şi al căreia nivel era mult mai ridicat de 

cât al mării negre. Carpaţii și Balcanii se aflaă în aceste timpuri în o le- 
gătură directă unii cu alții, și ei despărțiait marea cea dulce sâă albă de 

marea negră. | 

Locuitorii romani de lângă Porţile-de-fer mai povestesc și astă-di, că o- 

dată munții din partea de medă-ndpte și de mâdă-di a strimtorii formati o 

liniă orografică neîntreruptă, și că Dunărea în aceste timpuri î-şi avea cursul 

săi prin Serbia pe la Milanovaţ și se întorcea pe valea Timocului în albia 

sa de astă-di 1). O altă tradițiune din Bănat ne mai spune, că împăratul 

Adrian (sâii după altă variantă Troian), ai tăiat stâncile de la Ruşava, şi ati 

făcut ca apa, ce acoperia șesurile Banatului, să se scurgă în Marea negră ?). 

indigenae columnas ejus dei vocant, creduntque perfossas exclusa antea 
admisisse maria et rerum naturae mutasse faciem. — Melae lib. 1. 5: hune 
Abilam, illum Calpen vocant, columnas Herculis utrumque. Addit fama nominis 

fabulam, Herculem ipsum junctos olim perpetuo jugo diremisse colles, atque 
ita exclusum antea mole montium Oceanum, ad quae hunc inundat, immissum. — Cf. 

Diodori Siculi lib. 1V. 18. 4. — Pausania (VIII. 14. 3) încă amintesce de un vechii 
canal (șanț) în Arcadia, lung de 50 stadii, ce a fost făcut, după cum se spunea, de Hercule 
pentru derivarea rîului Olbios. 

1) Tradiţiune poporală culesă în satul Gura-Văii de lângă Porţile-de-fer. 
1) Ast-fel Lukas Ili& scrie (Mittheilungen der k. k Central-Commision zur Erfor- 

schung und Erhaltung der Baudenkmăler. X Band p. XXXIV): Die National-Ueberlie- 
ferung sagt: Kaiser Adrian (wahrscheinlich nicht Hadrian) habe bei Reseve (Orsova) 
die Felsen durchbrochen und das Wasser (als die Banater Ebene das weisse oder 
susse Meer ausmachte) in das schwarze Meer ausgelassen. — O altă tradițiune din 
comuna Maidan în Bănat: <Am audit din bătrâni, că pământul, care-l locuim noi ar fi 
fost o mare de apă și numai la munți ai locuit nisce 6meni sălbateci, pe cari i-aă 
bătut strămoșii noștri şi ne-aă aședat pe noi aici. Împăratul nostru Troian a slobodit 
apa de aici la Babacaia (Aur. Iana și Sofr. Liuba). — Este de notat, că în legendele 
poporale ale Siavilor meridionali şi chiar ale poporului român, Hercule figureză adese 
ori sub numele de «Troian». Ast-fel într'o colindă română, ce ni se comunică de înv, 

L. Simionescu (com. Ci6ra-Radu-Vodă, j. Brăila) cetim următârele versuri : 

Că Troian voinicul ş'un vânăt şoimel; 
bun cal hărănesce Joi de diminetă 
bun cal şi-un ogar, la vânat, că-mi 6să .... 

Aici «Troian voinicul», după cum vom ved€ mai târdiă și din alte legende române, 
este una și acecaşi personalitate preistorică cu Iovan Iorgovan sti Hercule. Compa- 
TEză și variantele din capitulul următoriă XVII. — Un Hercule cu epitetul de "Iâuioc 
(de la muntele Ida, sti Troian) era cunoscut şi anticităţii (Pausania, V. 8. 1. VIII. 
Îl. 3). — După Iliada lui Homer (X1V. 250) Hercule mai avuse și un r&sboiă cu Troia,



428 MONUMENTELE PREISTORICE ALE DACIEI. 

Întru adevăr strimtârea numita Clisură a Dunării ne presintă și astă-di 

în diferite părți ale sale aspectul, nu al unei erosiuni naturale, ci al unei 

tăieri de munți sei opere grandise a omului preistoric !). 

În nici un cas însă, vechia tradiţiune despre tăiarea munților de lângă 

Columnele lui Hercule nu se pâte aplica la strimtârea Gibraltarului, dintre 

Europa și Africa. Aici lărgimea canalului chiar și la punctul s&ă cel mai 

ângust este de 13 chilometri, ast-fel că acest mare bosfor dintre Europa și 

Africa, nu pâte fi considerat ca o lucrare de demolare a geniului și a 

mânilor omenesci, 

9. A doua Columnă a lui Hercule numită Abyla (5. Abiia) 

în munţii de apus ai României. 

Pe moneta romană a metropolei Tyrului se mai vede representată și 

a doua Columnă a Jui Hercule (Fig. 193). 

Pe când prima Columnă e înfățișată pe acestă monetă lângă un far, 

adecă lângă o apă navigabilă, posițiunea Columnei a doua e indicată în 

mod forte clar prin un frumos arbore de munte; este un stejariii, specia 

caracteristică a Europei centrale. Ast-fel Columna a doua a lui Hercule se 

afla cevași mai depărtată de Oceanos potamos, în interiorul unei păduri 

seculare. 

După Herodot Columna a dâua a lui Hercule din templul cel magnific 

de la Tyr era de aur 2). Prin acâstă representare simbolică Tyrienii voiau st 

esprime, că una din Columnele lui Hercule, sei de la emporiul cel mare 

al prosperității lor comerciale, se afla situată în 6re cari munţi celebrii 

pentru avuţiele lor de aur. 

1) Tradiţiunile poporale române, cu deosebire cele din Oltenia, mai amintesc de di- 

ferite tăieri de munţi făcute de Jidovii preistorică, confundați adese ori cu urieșii, 

pentru derivarea riurilor și scurgerea lacurilor mai mari. Urme de acest gen de lucrări 

se află în jud. Mehedinţi de asupra comunei Isvernea, pentru derivarea Cernei pe 

valea Coşustei, după cum se spune; la comuna Valea-Boerescă pentru împreunarea 

Topolniţei cu Cosuştea; in judeţul Gorj pe muntele Pleșa la Petra-scobită pentru 

aducerea Jiului din Transilvania ; la comuna Timișani pentru derivarea rîului Tis- 

mana în Dunăre (în ]ilţul mare2). O altă tradiţiune din comuna Vârtop (j. Dolj) ne 

spune, că aceiași Jidovi cercase să taie un munte, ca să abată apa Oltului și s'o reverse 

asupra Românilor, ca s€-i prăpădescă, 

2) Herodoti lib. II. c. 44.
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După vechile tradiţiuni geografice Columna a dâua a lui Hercule purta 
numele de Abyla, Abila, Abyle scu Abile?). 

Este. un cuvânt de rădăcină pelasgă, scii proto-latină, ce nu avea alt în- 
țeles de cât Albula :) sei Alba 3) în limba latină, românesce Alba, pl. 
Albe și Albele; &r în dialectul româno-istrian aba, pl. abe şi abeles). 
O espresiune fârte usitată în nomenclatura topografică română sub forma de 
Petra-albă, Petrele-albe, si Albele 5), 

După ce vechile noţiuni geografice despre adevărata situațiune a Colum- 
nelor lui Hercule se perduse şi amintire despre ele se păstrase numai în 
cărțile cele sfinte ale unor timpuri depărtate; după ce vechiul Oceanos po- 
tamos a fost confundat cu Oceanul estern, €r Libya de la Istru cu Libya 
din Africa 6), autorii grecesci transferară pe ț&rmurii Mauritaniei și Columna 
lui Hercule numită Abyla şi muntele, pe care se afla acestă columnă, numit 
de unii Abylix, & de Pliniu promontorium Album. 

Însă celebrul geograf Artemidor din Ephes (pe la a. 104 a. Chr.), care 
visitase ț&rmurii Africei, Spaniei şi Italiei, ne spune, că nu'a esistat pe terito- 
riul Libyei în apropiere de strimtârea Mediteranei nici un munte cu numele 
de Abilyx 7), sâii promontorium Album, cum îl numesce Pliniu 8). 

De altă parte Charax Pergamenul și Dionysiu Periegetul ne 

?) Abyla (Melae lib. 1. 5. — Avieni Descr. Orb. v. 111. — Plinii lib. III. Proem. în 
edițiunile mai vechi). — A bila, variante la Pliniu și la Mela. — "ABS, srijm la Ptole- 
meiă (IV. 1) şi în Comentariele lui Eustathiu la Dionysiu Periegetul (Geogr. gr. min. ]]. 
p. 228). — "ABim în codicii cei mai buni ai lui Strabo. — "Ad6ân la Charax Pergamenus, 
fragm. 16, — "AN8m cu v scris de asupra la Dionysiu Periegetul. 

*) Albula era numele vechiă a râului Tibru, a cărui apă tot-de-una turbure are 
0 coldre albă-gălbuiă (Livii lib. [. 3. — Plinii lib. IL. 5. — Virgilii Aen. VIII. .330). 

) După cum ne spune Pliniu (III. Proem.) înălțimea, pe care se afla columna nu- 
mită Abyla se numia promontorium Album. 

) Maioresea, Itinerar în Istria, p. 83. 
%) Petra-albă, cătun în jud. Mehedinţi. — Petra-albă, del în plaiul Cloșani. — 

Petrele-albe, o parte din culmea Olanului, de sub vârful Tatălui. — Petrele-albe, 
munte în j. Buzăă. — Albele, munte în j- Nemţu. Diferite alte înălțimi cu aceste numiri 
a se vede în Marele Dicţionarii geogr. al României și în Convenţiunea 
de delimitare. Ed. Bucuresci, 1887, p. 99. 107. 119 şi 253. 

) La Apollodor (Bibl. II. 5. 41. 11; 5. 10. 9) Acfin şi Arţbn.— Despre Ligyi de 
lângă Istru a se ved€ mai sus pag. 409. — Liber generationis (la Riese, Geogr. lat. 
Min. p. 162) încă presintă o variantă de libies în loc deli g yes.— De asemenea amin- tesce Liviu (V. 35) de un trib pelasg (liguric) din Italia de sus sub numele de Libui. 

1) Strabonis Geogi. II. 5. 5. 
%) Plinii II. N. UL Proem.
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spun cevași mai mult. După dânșii columna numită Abyla nu se afia în 

Africa, ci pe teritoriul Europei!) 

Acestă Columnă a lui Hercule, Abyla sei Abula trebuia să se afle aşa dar 

în aceeași regiune a vechiului Oceanos potamos, în apropiere de strimtorile 

cele legendare ale acestui fluvii, de unde mai departe călătoria pe apă și 

pe uscat era împreunată cu dificultăți atât de enorme. 

Una din liniele principale de comunicaţiune, care în epoca preistorică 

unia regiunea Porţilor-de-fer cu părțile îinteridre ale Daciei (Transilvania), 

trecea din vălea Jiului pe valea Tismanei, de unde urmându-și cursul 

săi pe plaiuri, sâii pe culmea dâlurilor şi a munților, ajungea la Verful 

Oslea şi Delul-negru, âr de aici scoboria la Câmpul-lui-Neg în 

valea Jiului din Transilvania. 

Acest drum public, comercial și militar, care lega cele mai importante 

țări ale Daciei, cu direcțiunea către centrele cele mari politice și industriale, 

Sarmizegetusa, Apulum şi Alburnum, este astă-di cu totul distrus și în mare 

parte acoperit cu arbori seculari. El mai servesce numai de comunicaţiune 

păstorilor și turmelor sale, a căror patriă, dintr'o vechime depărtată a fost 

Oslea şi Retezatul. 

Un alt ram al acestei linie preistorice de comunicaţiune trecea de la Tis- 

mana peste Baia-de-aramă, de aci la Isvernea, la Cireș și descindea 

la Ve&rciorova sâii Porțile-de-fer. 

" În tradiţiunile poporale române acest vechii drum de munte, deschis în 

unele locuri prin mijlocul stâncilor, pârtă numele de «drumul lui Lor- 

govan» 2), să al lui Hercule, și una din cele mai importante urme ale a- 

cestui drum este maiestosul Pod tăiat în stâncă viă de la comuna Ponsre, 

între Baia-de-aramă și Isvernea, vechii monument al lucrărilor și al tim- 

purilor, pe cari tradițiunile le atribue lui Hercule 3). 

3) Schol. ad Dionys. Perieg. 641, de columnis Herculis: ”Ovopa 38 mă pâv Eă- 

puozaia sară păv Buphăgovs Kenny rară 38 "Emvas 'AMbBm ... de Xăpat toropet (in Frag. 

Hist. graec. III. p. 640). — Dionysii Orb. Descr. v. 334-336. Pe moneta romanăa 

metropolei Tyrului, Columnele lui Hercule sunt representate având aceeași basă 

comună fără a fi separate prin albia, oră cursul vre unei ape, ceea ce ne arată, că amân- 

dâue aceste columne principale ale lui Hercule se aflaă pe aceeași parte a continentului. 

2) Spineanu, Dicţionar geogr. al județului Mehedinţi, p. 159: «Iorgovan: drum 

roman, cunoscut sub acest nume în județul Mehedinţi, în plaiu! Cloșani şi plasa Duu- 

brava». — Autorul acestui Dicţionar geografic consideră așa numitul drum al lui lorgovar, 

ca roman, o erâre, de altmintrelea fârte scusabilă în starea actuală a cunoscințelor pre- 

istorice. 

2) Acest pod se caracteriseză prin acelaşi arc frumos circular, ce-l aflăm şi la ? „ C Ş
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Lângă linia principală a acestui drum Herculan, la o distanță de 4 dre de 
asupra Tismanei (sii la o depărtare de 78 chilometri de la cataractele Dunării) 
se mai pote vede şi astă-di o columnă gigantică de petră tăiată (gresiă cal- 
cară cu mică) și care la lumina sârelui presentă o albeță strălucitâre 1). Este 

  

  

194. —Pod archaic (pelasgic) tăiat în stânca viă, calcară, lung de 30 m., larg de 
3 m., înalt 12 m., la com. Pondre, jud. Mehedinţi, pe drumul dintre Baia-de- 

aramă şi Isvernea. După o fotografiă din a. 1899. 

  

195, — Același pod după schița publicată de Căpitanul N. Filip (Studiă de geografie 
militară asupra Oltenici, 1886 p. 116). 

Wa monument obscur, cunoscut numai păstorilor şi locuitorilor din apropiere, 
și pe care tradițiunile poporale î-l aduc în legătură cu faptele lui Hercule. 

vechile construcțiună romane, cum sunt d. e. Cloaca maxima, Pârta citadelei din 
Faleria și Pârta de la Volaterra (Duruy, Hist. d. Rom. 1 (Ed. 1877) p. 127, 237 
şi XXXIX, 

') Este remarcabil, că Herodot (II. 44) încă spune despre columna de smaragd din tem- 
Plu lui Hercule de la Tyr, că strălucia nptea într'un mod admirabil.
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Astă-di acestă columnă monolită, ce a fost destinată o-dată să eterniseze 

memoria unei mari lucrări -a imperiului pelasg, este cădută. jos, după cum 

ai cădut la pământ nenumărate menhire din țările de apus ale Europei și 

obeliscuri ale orașelor egiptene, ! 

Din causa greutății - sale enorme, acestă columnă archaică-s'a rupt în. 

trei bucăţi, însă fragmentele ei cele masive ai rămas până astă-di ne- 

dislocate. 

Am visitat în dâue renduri acâstă monumentală petră, în anii 1899 și 1900. 

Este o măiestâsă columnă de petră tăiată în formă conică, de o grosime 

considerabilă, cu fețele recurbate către basă, întocma ca şi columnele din 

Malta, ce ai fost consecrate lui Hercule de către Abdosir și Osirsamar pe 

la începutul seculului al doilea înaințe de era creștină 1). | 

Lungimea sei înălțimea acestei columne este 4.90 m., €r diametrul de la 

basă de 2.31 m. 

Nici un ornament, nică o figură, nici o inscripțiune pe părţile columni, 

ce sunt la lumina dilei, dacă nu cum-va timpul le-a făcut s& dispară. Er 

laturea, pe care acestă columnă este cădută la pământ, a rămas neesaminată, 

neavând la disposițiune mijl6cele, spre a pute mișca din loc acest colos de 

petră. Tâte aceste cercetări și studii trebuind să le facem numai nostro Marte. 

Acestă columnă rhisteri6să din munții Tismanei, nică în ce privesce figura 

sa, nict în ce' privesce arta cu care este tăiată, sci lucrată, nu presintă ca- 

racterele epocelor istorice. Din contra ea ne înfățişeză în tote formele și 

în tâte dimensiunile: sale- tipul columnelor feniciene ale lui Hercule. 

Cu deosebire acestă columnă se caracteriseză prin dimensiunile ceie e 

norme ale grosimii sale. 

Aceleaşi proporțiuni de înălțime şi grosime le aveai și vechile imitațiuni 

ale Columnelor lui Hercule. 

Pliniu cel bătrân ne comunică o importantă notiță estrasă din scrierile 

filosofului grecesc Theophrast (sec. IV a. Chr.), după care columna cea 

de smaragd a lui Hercule din templul de la Tyr se distingea prin amplitu- 

dinea, sii circumferența sa considerabilă 2). 

2) Aceste ;columne având partea de jos arondată în formă ovală, crai aședate pe 0 

o basă circulară concavă, după cum se vede din csemplarul, ce a fost reprodus de 

Perrot şi Chipiez (Phenicie-Cypre, p. 79). a 

2 Plinii lib. XXVII. 19. 2. Se (Theophrasto) autem scribente, esse in Tyro Her- 

culis templo stelen amplam e smaragdo, nisi potius pseudosmaragdus sit. — În tem- 

plul Vinerii din Paphus în Cypru încă se afla o columnă conică, Jată la basă și Sub” 

țiindu-se către: vârf (Taciti Hist. II. 3: continuus orbis latiote initio tenuen 

in ambitum, metae modo, exsurgens). 
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Același tip ni-l presintă și Columnele lui Hercule, de pe moneta romană 

a Tyrului. Aici înălțimea ambelor columne este numai cu puțin mai mare 

de cât diametrul îndoit al basei. 

În fine vom mai aminti aici de pseudo-columnele lui Hercule, ce se afla 

în templul de Ja Gades (Cadix) în Hispania, simple imitațiuni ale columnelor 

originale. După cum ne spune Strabo, aceste columne eraii înalte numai de 

8 coți 1), adecă cam de 5.09 m. 2). Aveaii așa dar aceeași înălțime, pe care 

o are și columna din munţii Tismanei, a cărei lungime după me&surarea 

n6stră este de 4.90 m. | 

Poporul român numesce columnă cea archaică din plaiul Tismanei «Petra 

tăiată»; și reduce istoria ei la timpurile eroice ale lui Hercule. 

Tradiţiunea este urmatâria: lovan Iorgovan (Hercule al vechimii) 

plecând să se lupte cu bălaurul cel gigantic, care se afla incolăcit pe lângă 

verful muntelui Oslea, și-a cercat mai ântâiii paloșul în pâtra acâsta. Legenda 

română consideră ast-fel rupturile naturale ale acestei columne ca tăiături 

făcute de paloșul lui lorgovan. 

Fără îndoiclă, că numirea de Petra-tăiată avuse la început cu totul altă 

semnificațiune. Era o petră, pe care mâna omului o tăiase, spre a i se da 

o formă anumită. 

Ni se presintă acum a dâua cestiune de interes istoric: care a fost în 

vechime destinaţiunea acestei columne monumentale din munții de apus al 

României? 

După vechile tradiţiuni păstrate de autorii grecesci, Columnele lui Hercule 

erai mete sâii termini, nu numai pentru navigațiunea pe rîul Oceanos, dar 

şi pentru călătoria pe uscat 3 — laborum Herculis 'metae. 

Încă în epoca pelasgă se începuse marea operă de desvoltare a activi- 

tăţii economice; un sistem întins de drumuri, care să lege Europa cu Asia 

apusană. Una din liniele principale ale acestor căi publice continentale trecea 

pe la nordul Mării-negre prin pustiurile cele pastorale ale Scythiei, un alt 

ram prin Thracia către Helespont, şi în fine al treilea drum se întindea 

de la Carpaţi către apus pe lângă valea Dunării, avend probabil o lină 

laterală peste Alpi în Italia. 

:) Strabonis Geogr. IIL. lib. 5 și 6. 
2) Lungimea cotului grecesc (nîjybc) a fost forte variată (Cf. Herodot, II. 149; 

1. 178). Luând însă de basă cotul moldovenesc, sâă al comercianților de lângă Marea- 

negră, cu 0.637 m., înălțimea pseudocolumnelor lui Hercule de la Gades era aproxi- 

mativ de 5.096 m. , . 

3) Pindari Nem. III. — Suidas, v. Ladetga.
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Aceste linii preistorice de comunicațiune purtai în tradiţiunile poporale 
numele de drumurile lui Hercule"). 

Tit Liviu ne spune în istoria sa romană, că după legendele mitologice 
esista prin <Alpi> un vechii drum, a cărui construcțiune se atribuia lui 
Hercule. 

O altă tradiţiune o aflăm la Diodor Sicul, Hercule, scrie dânsul, după 
ce luase ciredile lui Geryon, voind să trâcă din ținuturile celtice peste Alpi 
în Italia, a deschis și așternut cu petre drumurile cele rele și grele, ca să 
pâtă trece pe acolo cu trupele și cu tote bagajiele, ce se aflati pe carele 
sale de transport; și fiind-că barbarii din ținuturile aceste i atacase și Jă- 
fuise trupele în strimtorile munţilor, Hercule a pedepsit cu mârte pe căpe- 
teniile acestor făcători de rele, și a făcut ca drumul acesta să fie sigur 
pentru posteritate 2). Aceeași tradițiune o repetă Siliu Italic cu următârele 
cuvinte: Cel de ântâiă a fost Hercule din Tirynth, care a trecut peste aceste 
colţuri neaccesibile (ale Alpilor). Deii de sus laă vădut urmându-și calea 
sa prin nori, frângând prăpăstiele munților și cu puteri estra-ordinare 
deschidând prin stâncile neatinse, un drum necunoscut seculelor ante- 
ridre ?). 

În fine Ammian Marcellin ne spune, că cea de ântâiă cale prin Alpi 
a fost construită de Hercule, când acest eroă a mers, ca s& nimicescă pe 
Geryon 4), 

După cum vedem, tradițiunile preistorice, pe cari ni le-ati păstrat autorii 
grecesci, vorbiati în particular despre un drum prin Alpi și pe care î-l adu- 
ceai în legătură cu espedițiunea lui Hercule asupra lui Geryon. Sub nu- 
mele de Alpes, gr. "Adaes, de la albus (albi, să acoperiți cu n6uă), 
cei vechi înţelegeaii ori-ce sistem de munţi înalți și întinși. 

Este posibil, că Hercule să fi deschis un drum și prin Alpii centrali ai 

) Livii lib. V. c. ga: Alpes inde oppositae erant .... nulla dum via (quod quidem Continens memoria sit, nisi de Hercule, fabulis credere libet). | 
) Diodori Siculi lib. 1V. 19. 3. — În scrierea, pe care unii o atribue lui Aristotele, 

Sub titlul de Ilepi Yubpaziov ămovapătuy, Ş, 85, se amintesce de asemenea, că din Italia 
Conducea în Celtica, în Liguria şi Iberia un drum, care se numia al lui Hercule 
(Genthe, Uber den etruskischen Handel nach dem Norden, p. 8). | 3) Silii Italiei 1ib. UL. v. 513 seqq: 

Primus inexpertas adiit Tirynthius arces (Alpium): 
Scindentem nubes, frangentemque ardua montis 
Spectarunt Superi, longisque ab origine seclis 
Intemerata gradu magna vi saxa domantem. 

) Aumiani lib. XV, 1. 10: Primam (viam) Thebaeus Hercules ad Gery- 
Snem exstinquendum ut relatum est... prope maritimas composuit alpes.
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Europei, deși Liviă ne spune fârte precis, că în acestă privință nu esistă 

nici o tradițiune poporală; că despre drumul lui Hercule prin Alpi votbiau 

numai legendele mitologice — nulla dum via, quod quidem continens me- 

moria sit, nisi . . . fabulis credere libet. 

Însă făimosul drum al lui Hercule, construit când luase ciredile lui Ge- 

ryon' din insula Erythia, este acel din Alpii Transilvaniei, cari pe 

Tabula Peutingeriană figureză sub numele de Alpes Bastarnice, €r în 

documentele medievale ale Ungariei Alpes Ultrasilvanae 1), 

De asemenea mai vorbiaă tradițiunile anticității și despre un drum con- 

struit de Hercule lângă lacul Avern, în același timp când prădase insula 

Erythia 2). Este aceeași liniă de comunicaţiune, ce duce de la Tismana peste 

Baia-de-aramă la Isvernea, o localitate fârte celebră în tradițiunile vechi- 

mik, după cum vom ave ocasiune a ne convinge mai târdiii, şi pe care drum 

se află podul cel monumental pelasgic săpat cu multă artă în stânca nativă ?). 

Despre drumurile construite o-dată de Iorgovan, sei Hercule, în țările 

aceste mai amintesc şi astă-di cântecele nostre poporale *). 

1) Densuşianu, Documente, Vol. 1. p. 250-251 a. 1247: terram de Zeurino cum al- 

pibus ad ipsam pertinentibus.— Ibid. p. 251: a fluvio Olth et Alpibus ultrasilvanis 

totam Cumaniam. — În aceleaşi documente de peste Carpaţi, Ţera-românescă ne apare 

sub numele de Terra transalpina, 6r Domnii români sunt numiți Wayvodac 

Transalpini (Densuşianu, Documente, |. 2. p. 92-93. a. 1365. — Ibid. p. 359 

a. 1395; p. 472. 476, a. 1411). 

3) Diodori Siculi lib. IV. 22. 

3) Acest pod susținea comunicaţiunea peste canalul, ce se vede deschis acolo, și 

care după cum spun tradițiunile poporale, servia pentru scurgerea lacului, ce aco- 

peria într'o epocă depărtată suprafața basinului din apropiere. Tot pentru scopul acesta 

a fost perforat şi delul, ce se află la capul canalului. Diodor Sicul (IV. 18. 6) încă amiu- 

tesce o tradiţiune, după care câmpurile numite Tempe din Tesalia (ră, xuhobueva 

"Tep, râs nsădbos xbpac) fiind acoperite cu apă stagnantă, Hercule perforând delul 

a derivat şi scurs acest lac în riul Peneu. Se pare a fi numai una şi aceeași tradițiune, pe 

care autorii grecesci aă localisat'o în Tesalia. "Lunea şi Tun ca apelativ în limba gre- 

cescă însemna ori-ce vale frumosă. 

4) Ast-fel un cântec eroic românesc despre Iovan lorgovan conţine următerele 

versuri: 

Că-ci un proclet șerpe Proclet să găsesc, 

Chiar în drum î-mi șede, - Proclet să ucid, 

Drumul închidea! Drumul s€ deschid, 

lorga ce făcea.... Lumea ma vorbi 

(EI) aşa grăia: Şi ma pomeni .... 

Eu s& mE pornesc, | Burada, O călătorie în Dobrogea, p. 145 

O amintire despre aceste drumuri vechi ale lui Iorgovan, o aflăm și în Doinele 
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În fine mai adăugem aici câte-va cuvinte cu privire la Columna Abyla. 
După cum ne spune Herodot columna a dâua din templul lui Hercule de [a 

Tyr era din aurul cel mai curat 1). O simplă simbolisare a regiunii, unde 
se afla de fapt a dâua columnă a lui Hercule. Acâstă columnă nu avea aşa dar 
nici un raport cu navigațiunea, ci numai cu munţii, sii căile continentale, 
după cum tot ast-fel era representată Și pe moneta romană a Tyrului. 

După tradițiunile poporale române regiunea Carpaţilor din partea de nord 
a Porţilor-de-fer purta o-dată numele de Munţii-de-aur 2). Chiar și astă-di 
vârful de sud-vest al Retezatului este cunoscut sub numele de Slata, 
adecă Muntele-de-aur 3). 

Ast-fel acestă columnă monumentală de lângă drumul lui Iorgovan, ce trece 
peste culmea Carpaţilor în Transilvania, ne apare, atât după tradiţiuni, cât 
și după tipul săă, ca una și aceeași cu Columna a dâua a lui Hercule, 
numită Abyla sâă Petra-albă 4). 4 

române: 

Taie lunca de din vale Tu să-mi tai așchia mare 
Şi răchita din cărare, So pui punte peste mare, 
Ca să se deschidă cale SE trecă Lorgu călare. 
SE trecă lorgu călare. Tocilescu, Materialuri folkl. 1. p. 275. 

Șezăt6rea, (Fălticeni) 1. p. 73. 

Aceste versuri din urmă sunt satirice: Însă ele se esplică prin notița lui Diodor 
Sicul (IV, 19. 4), că Barbarii din ținuturile alpilor, pe unde î-și construise Hercule drumul 
stă, i atăcase și jăfuise trupele în strimtorile munţilor; Hercule însă prinse şi pedepsi 
Cu morte pe căpeteniele acestora. Un alt fragment ironic, însă în formă alterată, ni se 
comunică de la Vașcăii (comitatul Bihor): 

Constantine Iorgovan, 

Busdugan, săgeți ne dă .,. 

SE-ți păzim armadia .. - 

) Herodoti lib. II. c. 44. 

') «Că Iovan a venit din partea de la răsărit, ca să caute o fată din Munţii de 
aur» (Înv. D. Petrescu, com. Sâmburesci, j. Olt.) — A se vede şi capitulul următoriti 
despre legenda Hercule şi Echidna. | 

:) Special-Karte d. oesterr.-ung. Monarchie, 1: 75.000, Zone 24, Col. XXVII. 
) Columna lui Hercule numită Cynegetice. Despre numărul Columnelor 

luă Hercule esistat în anticitate diferite păreri. După cum scrie Hesychiu, unii vor- 
biai de d6ue, alţii de trei, de una, ori de patru columne ale lui Hercule. Scylax în 
Periplul mărilor ($ 1) încă se esprimă ast-fel; <Voiă începe de la Columnele lui 
Hercule în Europa şi voiă continua până la Columnele lui Hercule, ce sunt în 
Libyas, Resultă aşa dar din aceste cuvinte, că în literatura geografică mai vechiă se 
Vorbia întru adevăr de mai multe columne ale lui Hercule. Unul din istoricii grecesc, 
Charax Pergamen ul, care trăise în timpurile lui Hadrian şi ale Antoninilor, consi-
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10. Argonauţii întorcându-se în Elada pe Oceanos potamos (5. Istru) 

trec pe lângă Columnele lui Hercule. 

După Odyssea lui Homer, espediţiunea eroilor Argonauţi se întârce în 

Thesalia pe riul cel mare, Oceanos potamos, și renumita lor corabiă, Argo, 

trece pentru prima ră cu deplin succes pe lângă stâncile cele pericul6se 

din albia acestui rîu. 

«De primejdia acestor stânci», scrie Homer, «nu a scăpat nici o corabiă 

omenâscă din câte se ai încercat să trecă pe aici. Tablele lor s'ai sfărimat 

şi valurile apei cu vertejurile lor cele violente le ai înghiţit dimpreună cu 

corpurile âmenilors Numai o singură corabiă de mare s'a străcurat pe aici, 

Argo, cea mai ilustră dintre tâte, când S'a întors de la Acta, și ea de sigur 

ar fi fost isbită de petrele cele mari (ueyăas nor mtrpus), însă deița Junona 

a ajutat'o ca să trâcă, fiind-că iubia pe Iason» 1). 

Aceste stânci atât funeste navigaţiunii din aşa numitul Oceanos potamos 

erati cataractele Istrului. 

deră columna numită Ca lpe ca identică cu Alybe (s. Abyle), €r despre columna a d6ua 

densul ne spune, că Grecii o numiai Kovwnţerti şi Barbarii “Afewya (zară pâv “Em 

vas Kownpţertut, xură 38 Papfripovs "ABevva. Frag. Hist. graec. III. 640). În vechia limbă 

grecescă cuvântul xoymyew însemna a vena; xovnrbs, vânătorii şi abveyerixi) vânătâre. 

Avem așa dar aici crăşi o numire geografică alterată, spre a i se da o semnificaţiune 

grecescă. Posiţiunea acestei columne, numită Cynegetice era după Charax în Libya. Însă 

de sigur, că vechile isvâre vorbiai nu de Libya africană, ci de Libya de lângă Istri 

(Conf. pag. 409 nota 1), ale cărei frontiere astă-di nu le mai putem cunsce. Este însă 

de lipsă să amintim aici un fapt important, că la comuna numită Câmpul-lui-Neg din 

valea Jiului în Transilvania, unde cobsră drumul cel de munte al lui Iorgovan, o parte 

de hotar pârtă şi astădi numele de «Petra lui Iorgovan». Se pare aşa dar, că Rom 

jenă, ce desemna una din cele trei, ori patru, Columne ale lui Hercule este numai 0 

formă coruptă din numirea topografică Câmpul-lui-Neg. În fine în ce privesce nu- 

mirea de “Afevwu, sei după o variantă "Afwva, acesta este numai o simplă traduceie 

posteridră a cuvântului grecesc Koyryerx. Însă Charax a întrebuințat pentru substan- 

tivul grecesc Koveyerxi, vânătâre, infinitivul poporal: a vena, (A Bewa sâă ”A feo). 

Locuitorii barbari de lângă Columnele lui Hercule, din a căror limbă a luat Charas, 

ori predecesorii săi, cuvântul “A fevva, cu înțelesul de xbveyEw, erai așa dar un popor 

de origine proto-latină sâă pelasgă. Se vorbia aşa dar încă în timpurile lui Hadrian 

lângă Istru cu aceleași forme gramaticale, cu cari se mai vorbesce astă-di. Însă forte 

probabil, că acestă notiţă a lui Charax derivă din timpuri anteridre cuceririi Daciei. 

:) Homeri Odyss. v. 66-72.
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Însă eroii Argonauți continuându-și navigaţiunea pe rîul Oceanos în sus, 
ajung cu corabia lor cea sfântă şi la Columnele lui Hercule de la 
strimtârea munților Rhipaei. | 

După poema epică, ce se atribue lui Orpheu, Argonauţii întorcându-se cu 
lâna de aur în Elada, trec mai ântâiă cu corabia lor pe lângă Scythii 
arcași şi pe lângă păstorii Hypeborei, apoi ei intră în valea cea 
lată a munților Rhipaei, 

înălţ 
ajung la strîmtârea acestor munţi, unde se afla 

imea numită Calpis, de aci cuprinși de frică și de fiori estreme, ei trec 
„Pe lângă vultorile şi Stâncile, ce se aflati în apropiere de insula Iernis 
(Cerne), apoi ajung la gura rîului Ternesos și se abat în port lângă: ţăr- 
murele, pe care se aflai Columnele lui Hercule 0), 
Ternesos de lângă Columnele lut Hercule, de care ne face aici amin- 

tire poema orphică, este în fond una și aceeași numire geografică, ce 'rie 
apare și în epoca romană, sub forma de Tierna, statio Tsiernensis, 
Dierna, Zernes, Zernensium colonia, un oraș important o-dată pe 
teritoriul Orșovei de astă-di 2). Esistă însă o singură deosebire, în ce privesce 

1) Orphei Argon. v. 1242—1243: 

dura Bvanpijecovres vă orbpra Tepwnsoto 
îndueda, aratat 3» îxthoapev “Hpraxhijos. 

După poetul Pindar (Pyth. IV v. 251) Argonauţii trec din apele Oceanului în pontul 
TOșu (îy 7 dmeuvod mehâesat piţev movră 7 îpv%pâ). Sub acestă numire însă, de pontul 
TOșu, este a se înțelege cotul sâă sinul cel lat al Dunării de lângă insula Ruşavei 
(Erythia), er nu Marea-roşiă dintre Arabia şi Egipet. Pindar luase cuvintele de ndynog 
2podpăs din o vechiă colecțiune de cântece eroice poporale, în cari «vadul Rușavei» 
(Popoviciu, Băile lui Hercule, p. 41) se numia «podul Ruşavei», după cum sub acestă 
numire ne mai apare și astă-di întrun cântec tradiţional românesc : 

Iovan Iorgovan, Şi se prepurta 
Braţ de busdugan, La vadul Dunării, 
Şi se preumbla La podul Ruşavei.,. 

Cătană, Balade pop. p. 49. 
Herodot încă amintesce de o vechiă tradițiune, ce i-o comunicase preoții egipteni, că 

Tegele Sesostris plecând cu o flotă compusă din corăbii lungi, a supus pe locuitorii de 
lângă "Epoăga Yălacea, de unde mai departe nu a putut naviga din causa strimtorilor 
(Ul Bpup&w). Acest Sesostris este unul și același cu Osiris, marele rege al Eţiptenilor, 
Care străbătuse cu oștirile sale până la isvârele (cataractele) Istrului (Diodor 1. 27. 5), 
Poema orphică încă amintesce de strimtârea Erythia (v. 1048) de lângă munţii 
Caucas, sei Carpaţi. — Pe când Ja Homer. și în poema orphică, Istrul, pe care se întorc 
Argonauții în Elada, figureză sub numele de Gxeayâe notapds şi ăxaap60s coxeuvâs, același Istru 
la Apollodor ([. 9. 24. 4) ne apare sub numele de Eridan, €r la Diodor Sicul de Tanais 
Danuvius a] Romanilor (A se vede mai sus pag. 117 nota 3, şi pag. 386 nota 2). 

') A se vede mai sus pag. 415, nota 5.
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aplicațiunea acestei numiri. Sub numele de orâua Tspynooio aică sunt a se 

înțelege numai gurile rîului Cerna, care se versă în Dunăre lângă Orşova. 

Cu legenda despre cucerirea lânei de aur se ocupase în timpurile din 

urmă ale anticităţii încă doi poeţi celebri, Apolloniu Rhodiu (sec. II 

a. Chr.) şi Valeriu Flacc. | 

Amendoi aceşti autori se distingeaii prin erudițiunea lor mitică și geo- 

grafică şi amendoi recunosceaii, că rîul cel mare al geografici ante-home- 

_rice, Oceanos potamos, și care se vărsa în Pontul euxin, nu era altul de 

cât Istru. 

Eroii Argonauți, după Apolloniu Rhodiu, se întorc în Elada cu lâna de aur 

pe apele Istrului, numit “lozpoto păyas “pdos și xepas "Mueavoto 1). Ei trec mai 

Antâiti pe lângă păstorii cei s&lbateci (notw&vec ăpavhot), pe lângă Thracii 

mestecaţi cu Scythi, şi pe lângă Sigynii 2), cari locuiaii după Herodot în 

părţile de nord ale Istrului de jos. 

Tot prin gurile cele vaste ale Istrului se întorc Argonauţii în patria lor 

şi după poema epică a lui Valeriu Flacc 3). 

Ast-fel Columnele lui Hercule, pe cari poema orphică le pune la strim- 

târea munţilor Rhipaei și lângă rîul numit Ternesos, se aflati în apropiere 

de catataractele Istrului, lângă Cerna. 

O importantă notiță despre Columnele lui Hercule o mai aflăm şi la gra- 

maticul roman Servius Maurus Honoratus din seculul al IV d. Chr. un 

literat cu cunoscințe estraordinare anticare, istorice și mitologice. 

În comentariele, ce le scrisese Serviu asupra Eneidei lui Virgil, dânsul 

ne spune următrele : «După cum cetim, Columnele lui Hercule se 

află și în regiunea Pontului şi în Hispania» 4). 

Serviu, după cum vedem, mai adause aici cuvintele «și în Hispania», 

fiind-că acâstă ficțiune devenise consecrată în curs de mai multe secule 

pe tabulele geografice grecesci, cu tâte că Romanii, cari cucerise Iberia și 

Africa de nord, nu aflase acolo nici o urmă, nici o tradiţiune, despre Co- 

lumnele lui Hercule. 

:) Apollonii Rhodii Argon. lib. IV. v. 302. 282. 

2) Apollonii Rhodii Argon. lib IV. v. 316 seqq. 

3) Valerii Flacci Argon, VIII. v. 189-191: 

.. sequemur | 

Ipsius amnis (Istri) iter, donec nos flumine certo 

Perferat, inque aliud reddat mare, 

+) Servius în Virgilii Maronis opera (Ed. Venetiis, 1544 p. 455 verso): Nam Colun- 

nas Herculis legimus et in Ponto et.in Hispania. 
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11. Emporiele Tartessos (5. Tertessus) şi Cempsi 

lângă Columnele lui Hercule. 

În apropiere de Columnele lui Hercule, vechii geograti și istorici mai 
amintiai pe basa unor tradițiuni anteridre, de due emporii, să terguri, 
însemnate din punct de vedere industrial și comercial, unul cu numele Tar- 
tessos, stu Tertessus, și altul Cempsi 1). 

Aceste dâue emporii tradiționale întogma ca și Columnele lui Hercule, ca 
şi insulele de lângă aceste Columne, ai fost transportate în timpurile din 
urmă ale anticităţii pe teritoriul Hispaniei, în apropiere de strimtârea Gi- 
braltarului. De fapt însă de la Pyrenei și până la ț&rmurii meridionali ai 
lberiei nu a esistat nici o localitate cu aceste numiri. 

În lipsă de ori-ce urme positive istorice și de ori-ce tradițiuni locale, 
unii din autorii grecesci presupuneaii, că vechiul Tartessos să ar fi aflat 
in delta rîului numit Baetis 2). Alţii însă din contră susțineaă că Tartessul 
preistoric ar fi fost identic cu orașul numit în epoca romană Carteia 
(astă-di San- -Roque) de lângă strimtorile Mediteranei 3), 

Însă un Tartessos pe teritoriul Carteiei era numai o simplă ficțiune a 
autorilor grecesci, căreia administrațiunea publică romană și geografi TO- 
mani nu-i atribuia nici o credință. Ast-fel Pliniă cel bătrân ne spune, că 
numai Grecii numiaii Carteia Tartessos 4). Er geograful Mela, care era născut 
lângă Carteia, încă nu pâte să ne spună nimic cu siguranță în acestă privinţă, 
ci să mulțumesce numai să reproducă părerile altora, însă cu un fel de 
indoiclă din partea sa. <Carteia»>, dice dinsul, «care după cum socotesc 
unii, a fost Tartessos» 5), 

Tartessos avuse un rol însemnat în istoria civilisațiunii. E] fusese unul 
din emporiele cele mai celebre ale lumii vechi. Cu deosebire el ajunsese 

) Rufi Avieni Deser. orb. v. 478-480 : 

cc. .... tumet illic ardua Calpe | 

Tartessusque super sustollitur, indeque Cempsi 

gens agit, 

') Strabonis Geogr. III, 2. 11. 
*) Strabonis Geogr. II 2. 4. 
€) Plinii H, N, III, 3. 2: Carteia Tartessos a Graecis dicta. 
5) Melae lib. III. 6: Carteia, ut quidam putant, aliquando Tartessos. — Cicero 

întro epistolă a sa către Atticus (VII. 3) numesce in mod ironic pe senatorul Cornelius 
Balbus, care era originar din Ispania dela Gades, Tartessium istum.
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la o importanță imensă pentru comerciul Fenicienilor 3). Tinutul săi era 

estrem de avut în mine de argint, de aur, de aramă, de cositorii, și plumb 2). 

O interesantă notiţă despre tesaurele sale cele mari metalice o aflăm la 

Herodot. <Nisce comercianți din insula Samos», scrie densul, «aruncaţi de 

ventură în navigațiunea lor și r&tăcind, ajunseră până la Tartessos dincolo 

de Columnele lui Hercule, ca și când i-ar fi dus în părțile acele sârtea 

lor cea bună. În timpurele acele, acest emporiii era încă întreg. De acolo 

ei se întârseră cu cel mai mare câștig, ce Lai făcut Grecii vre o-dată, 

după cum scim până astă-di. Apoi Samienii separară a decea parte din 

câștigul lor, în valdre de 6 talenți, din care dispuseră a se face un crater 

de aramă, după modelul celui Argos, și în jurul căruia se ridicati în sus 

nisce capete de grifoni 5). Ei apoi dedicară acest crater în templul 

Junonei, unde-l aședară pe trei col6se de aramă, înalte de câte 7 coți și 

îngenunchiate»> 4). 

După cum resultă din tâte aceste notițe istorice și geografice, vechiul 

emporiii Tartessos, celebru pentru avuţiele sale metalice, a fost un oraș de 

proprietari şi de lucrători de mine. 

În Carpaţii Transilvaniei, cu deosebire în regiunea munților metaliferi, noi 

mai întîimpinăm și astă-di o mulțime de înălțimi pădurâse, ce pârtă numele 

enigmatic de Certeș. Este un cuvânt de origine pelasgă, fiind-că-l aflăm 

în ținuturile cele mai vechi ale Pelasgilor europeni; un cuvânt însă, al :cărui 

sens primitiv astă-di cu siguranță nu-l mai putem cunosce. 

În timpurile dominaţiunii romane, un oraș din Pannonia inferidră, situat 

în apropiere de Dunăre, purta numele de Certis5), Certisia6), KEprr50% '. 

Er în Transilvania o localitate cu numele de Certeș este până în dilele 

nostre renumită pentru minele sale de aur și de argint. 

1) În istoria Fenicienilor numele Tartessos ne apare sub forma de Tarşiș. 

:) Producţiunile metalifere ale Tartesului eraă după. profeţii leremia (10. 9) şi 

Ezechiel (27. 12) argint ciocănit, fer, cositoriă și plumb; după Scymnus (v. 165-166) 

staniu, aur și aramă forte multă. După Stephan Byzantinul (v. 'Taprnace și "IBoa) 

argint, staniu şi aur. Er ținuturile Eladei esportaii de aici aramă (Herodot, 1V. 152. 

Pausania, VI 19. 2). 

3) Aceşti grifoni (“p5nec), simbol al ţărei Hyperboreilor, indicaă în mod fort 

proveniența metalului. Isidori Orig. XII. 2. 7: Gryphes.... hoc genus ferarun în 

e clar 

Hyperboreis nascitur montibus. 

1) Herodoti lib. 1V. 152. 

5) Tab. Peut. (Ed. Miller) Segm. VI. 2. 

6) Ravennatis Cosmographia (Ed. Pinder et Parthey) p. 216. 

1; Ptolemaei lib. 1.15. 4.   
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Făimosul Tartessos, ori mai corect Ter tessus, după cum ne apareel 
în edițiunile cele mai vechi ale lui Priscian, aparținea așa dar după numele 
stii, la regiunea Carpaţilor, unde civilisațiunea metalurgică luase o desvoltare 
încă din cele mai depărtate timpuri. Numirea sa indigenă se vede a fi fost 
cu siguranță Certeşș. 

În ce privesce posițiunea sa geografică, «prea fericitul» Tartessos, cum 
i-l numesce Scymnus, se afla situat din sus de promontoriul Calpe 1), însă 
mai depărtat de țărmurii riului Oceanos stu Istru 2, 

Poetul epic Siliu Italic ne presintă următârea icână a regiunii, în care se 
afla orașul Tartessos. 

<Tot ast-fel părintele Oceanos cu apa sa cea mâni6să bate promon- 
toriul Calpe ale lui Hercule, tot ast-fel vârtejurile sale cu undele lor ce urlă, 
se precipiteză cu violență în cavitățile, ce se deschid în sînul acestui munte, 
stâncile din albia rîului gem, €r undele sale se bat și resfrâng de câstele 
cele stâncâse cu un sgomot aşa de enorm, în cât laude şi Tartessus, separat 
de țărmură prin ţinuturi întinse 3), 

După tâte fântânele istorice şi geografice, Tartessos, orașul 6menilor celor 
avuți, se afla în apropiere de Cerna. 

În părțile de sud-vest ale Mihadiei, în apropiere de linia cea mare de 
Comunicaţiune a Daciei, Dierna—Tibiscum, o grupă însemnată de munți 
pOrtă numele de Certeg 4). În aceeași regiune, cam la jumătatea drumului 
intre Mihadiă și Orşova, pe valea cea frumâsă a Cernei, noi întîmpinăm astădi 
un sat însemnat românesc, al cărui nume este Topleţi. Este o numire, 
ce ni se presintă adese ori în ţinuturile metalifere din Carpaţi. Doue sate 
din Transilvania, însemnate din punct de vedere al industriei metalurgice, 
ne apar sub numele de Topliţa, unul cu mine de aur şi de argint, altul 

1) Prisciani v. 335 337: 

... « Calpen quae summam sustinet unam 

Herculis e statuis; quam supra dives et alta 
Tartessus, Cempsique sedent... 

Cf. Avieni Deser. Orb. v. 478-481. 
') Poetul Stesichor la Strabo, lib. III. 2. an, 
:) Silii Halici Pun. lib. V. v. 395 seqq.: 

Ceu pater Oceanus quum saeva Tethye Calpen 
Herculeum ferit, atque exesa in viscera montis 
Contortum pelagus latrantibus ingerit undis, 
Dant gemitum scopuli ; fractasque in rupibus undas 
Audit Tartessos latis distermina terris. 

?) Special-Karte d. oesterr.-ung. Monarchie, 1: 75.000. Z. 26. C.XXVI.
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cu mine de fer 1). Tot în apropiere de Topleţi mai aflăm încă alte doue 

înălțimi numite <R udina» și <Rudina-mare». Un al treilea del cu numele 

de <Rudina» se află de asupra Orşovei. Sunt nisce vechi numiri topografice, 

ce ne pun în evidență faptul, că o-dată în acestă regiune aiă esistat lucrări 

întinse de mine 2). 

În părţile de jos ale Cernei tradițiunile poporale române despre Hercule 

sunt cu deosebire localisate pe teritoriul satului Topleți. 

După cum ne spune gramaticul Apollodor din Athena, Hercule, răpind 

ciredile lui Geryon din insula Erythia, a trecut cu ele la Tartessos î). În 

aceste timpuri așa dar, localitatea cea mai importantă din apropiere de 

Erythia scu de insula Rușavei era Tartessos. 

Încă din o vechime fârte depărtată a esistat lângă satul Topleţi un vad 

principal de trecere peste riul cel sălbatec și periculos Cerna. 

Aici pe ambele maluri ale rîului căl&toriul pote observa nisce podișuri 

naturale din stâncă, din cară unele se întind aprâpe până în mijlocul albiei, 

r pe aceste stânci se mai pot cunâsce până astă-di diferite forme săpate, 

ce ne presintă o asemănare uimitâre cu urmele de om, de cai, de boi, de 

viței și de câni. Am esaminat în dâue rânduri aceste vechi și curi6se vestigii 

de la Topleţi, şi tot de una convicțiunea nâstră a fost, că e forte grei 

a decide, dacă ele sunt formate de natură, de mâna omului, ori dacă ele 

sunt întru adevăr mărturii ale unor timpuri geologice depărtate. Tradiţiunile 

poporale ne spun, că pe aici a trecut Iorgovan cu calul săii 4). Fără în- 

doi€lă, că acestă tradițiune despre urmele lui Hercule, ale calului să (și 
y 

pâte ale ciredilor lui Geryon) imprimate în stâncile de la Topleţi î-și are 

sorgintea sa în cultul cel vechiii al acestui eroă lângă Cerna. Hercule, ne 

spune istoricul lui Alesandru cel Mare, Arrian din Nicomedia, era adorat 

în Tartessos 5). 

Mai aflăm la satul Topleţi de lângă Cerna încă o altă importantă tradi- 

1) Fridwaldszky, Minero-logia (Claudiopoli, 1767) p. 83. — Bielz, Handbuch d. Landes- 

kunde Siebenbiirgens (1857) p. 274. 

2) Diferite localități metalifere din Transilvania şi Ungaria prtă astă-di numele Ru da, 

Rudina şi Rodna. În vechia limbă latină rudus, stă raudus şi rodus, însemnă 0 

bucată de mineral de aramă și peste tot aramă nelucrată (Varro, L L. V. 34. - Festus, 

v. Rodus). Probabil, că în limba lucrătorilor de mine rudus seă rodus se aplica penir! 

tâte frustele de metal. De aici în limba română Rudari (Băiași), culegători de au! 

din năsipul riurilor. 

3) Apollodori Bibl. Ii 5. 10. 8. 

4) Popoviciu, Băile lui Hercule (Pesta, 1872) p. 40. 

5) Arriani De expeditione dlexandri, lib. Il. 16. 4.
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iune poporală, ce se pare a fi numai un rest din legenda vechiului 
Tartessos. 

În timpul, pe când luxul și tot genul de plăceri făcuse o violentă irupțiune 
în sînul societăţii romane, unul din terminii cei mai aleși, ce caracterisaiă 
făimosele cine ale aristocrației de la Tibru, era «muraena Tartessia» 1, 
su mrena de Tartes. O espresiune mai mult legendară de cât geografică. 
În aceste timpuri de decadență a moravurilor vechi latine, însernnătatea 
industrială și comercială a Tartessului dispăruse de mult, €r posițiunea sa 
geografică devenise obscură. 

Un fapt însă destul de instructiv resultă din acestă tradițiune romană, că 
mrenele cele lux6se de Tartessus î-sși avuse o-dată legendele lor particulare, 
că ele erai socotite ca cele mai superisre în genul lor. 

Intru adevăr pe o medaliă autonomă, ce pârtă numele de TARTES 2), 
insă a cărei proveniență nu o cunoscem, ne apare, ca un fel de emblemă 
a acestui vestit oraș, un spic și un pesce, de sigur o muraena Tartessia, 
simbol espresiv al unei vechi legende. 

După tradiţiunile poporului român, şi cu deosebire după cele de la To- 
pleți, mrenele cele legendare ale timpurilor eroice se aflaă în rîul Cerna. 
Iovan Iorgovan urmărind bălaurul cel urieș, aude lângă Topleţi glasul cel 
melodios al unei fete ce cânta. Răpit de frumuseţea acestei cântări și 
uitându-și de bălaurul, pe care-l persecuta, el se adreseză Cernei cu ru- 

4 garea, să-și înceteze urletul, promițândui, că-i va da o mrână de aramă, 
0 mrenă argințiă, în fine o mrenă auriă 5). Acestă mrână de aur, după 
Cum ne spune poporul, se mai găsesce și astă-di în apele Cernei. Pescarii 
adese-ori o prind, însă ei o lasă €răşi liberă în Cerna, temându-se de mânia 
acestei furi6se ape +). 

') Auli Gellii N. A. lib. VII. c. 17. — De Taprnsta ubpatya amintia și poetul comic 
Aristophane, născut pe la a. 444 a, Chr. (Suidas, v. Tagrnecâg). 

*) Mionnet, Description d. medailles antiques, I p. 26. — Tartesul avuse o însem- 
ătate nu numai industrială dar şi politică. Ast-fel Herodot (1. 163) ne amintesce despre 
un rege al Tartesienilor, de pe la mijlocul sec. VI a. Chr., al cărui nume era Argan- 
thonius (Sate cu numele de Argintdia, Argintoieni şi Argitoieni esistă în j. Dolj şi 
Romanați, &r lângă Tartessos se afla Muntele-de-argint. Cf. p. 446). Acest rege, celebru 
Pentru avuția sa estra-ordinară, a stat pe tron 80 ani. El trăise peste tot 120 ani și se 
afla în Telațiuni fârte amicale cu Phocienii din Elada, pe al căror teritoriă, după cum 
Sci, se afla oraculul şi templul de la Delphi, întemeiate de Hyperboreii de la Istru. 

: Popovici, Băile lui Hercule, p. 36-37. — Spineanu, Dict. geogr. Mehedinţi, p. 161.— 
Marienescu, Balade, II p. 13. — Alexici, Texte, 1. p. 110. 

% Popoviciu, Băile lui Hercule, p. 4€.— Mrenele de aramă, de argint şi de aur, ce 
de apar în legendele Cernei, simbolisaă tot o-dată și avuţiele metalice ale acestei regiuni,
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În fine lângă satul Topleţi se mai văd și astă-di resturile unui vechiă ape- 

duct, 11 arcuri magnifice, pe cară însă archeologii le consideră de romane. 

Vechiul oraş Tartessos s'a aflat fără îndoiclă în apropiere de cataractele 

Dunării 1). În timpurile lui Hercule Iberia n'a avut nici o importanță indu- 

strială și comercială pentru civilisaţiunea de la Pont şi din părțile de răsărit 

ale Mediteranei 2). 

1) Se pare, că o-dată numele de Certeș se mai audia în cântecele poporale române 

despre Jovan Iorgovan. Ast-fel într'o variantă, ce ni se comunică din jud. Teleorman, 

Iorgovan adresându-se Cernei i dice: 

Certă-ţi urletul, | Er Cerna : 

Mie-ţi talazii, Urletu-și certa ... 

Arată-ţi vadu. ! Vadul şi-arăta . . . 

După cum vedem, întimpinăm aici introduse într'un mod cu tutul ancrmal cuvintele 

«Certă-ţi» în loc de forma originală sÎncetă-ţi>. Un cas analog î-l aflăm întrun 

xântec eroic despre Gruia, unde epitetul săi geografic de <Rușavanul», a devenit un 

calificativ al tipului să fisic: <e cam negru roscoban», (Şezătoarea, II. 34). 

3) Alte date geografice cu privire la posiţiunea. celebrului oraş Tartessos mii 

avem următârele. După Stephan Byzantinul orașul (264) Tartessos se afia situat 

lângă rîul, ce purta aceeași numire și care curgea din Muntele-de-argint (ărd 1 

"Agmogoă dp056). Acelaşi munte în Argonauticele lui Apolloniu Rhodiu (1V. 323-324) ne 

apare sub numele de Anguron (“A-ppovpov 5pos), şi a cărui posițiune era lângă strimto- 

rile Istrului. 'Pagpnzas6c norapăc după poetul Stesichor (a. 630—550 a Chr.), care se ocu- 

pase în special cu legendele lui Geryon, curgea cam în fața insulei Erythia (Rușava), şi avea 

nisce isv6re imense, ce eşiaă din o pescere, care se afla în Muntele numit Rădăcini- 

de-argint (oxeây vnntpac whewvăs "Epodeins Taprnscob norapob neapi maţăs dzsipova6 

âppogopitove îv wevdpâw mărpug. La Strabo, II. 2. 11). Acest Tartessos potamos atât 

după gurile sale, ce eraă cam în faţă de insula Rușavei (Erythia), cum și după isvârele 

sale, ce-l desemneză în mod așa de clar, era unul și același cu Cerna. Riul «Cerna», 1€ 

spune Marele Dicţionar geografic al României, «<isvoresce în formă de bolboros dintr'o 

pescere din pâla muntelui Gârdoman». Acest Gârdoman se pare a fi una și aceeași 

numire cu “"Âgpopov Bpos; €r Rădăcinile, de cari amintesce Stesichor ne indică muntele 

numit astă-di Radoceaş (vecin cu Gârdomanul) și din care curge un alt isvor al Cernei. 

În nică un cas însă orașul Tartessos nu se află situat pe țărmurile Istrului sei pe 

teritoriul Orşovei astă-di. Itinerariul la Tartessos, după cum ni-l presintă Scymnus în Des: 

crierea sa geografică (v. 145-166), era următoriul: După promontoriul (cei sfânt), pe lângă 

care aveai să trecă vasele comerciale (astă-di Vf. St. Petru de lângă cataracte) urmă 

insula Erythia (Ruşava); în vecinătatea acestei insule se afla legendarul oraș Ga 

dira (adi «Grad» de pe teritoriul sârbesc, scă vechia «Grădisce» a Orşovei). Apoi h 

o depărtare de dâue ori aşa de mare, ca de la promontoriă până la Erythia, urma «pre 

fericitul târg> și oraş Tartessos. Acestă îndoită distanţă corespunde pe deplin la tocul 

de pe valea Cernei, unde se află astă-qi satul Topleţi. Este însă de lipsă să notăm aici, 

că lungimea acestor distanțe, pe care o aflăm la Scymnus calculată și în dile de nati
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Dacă însă până astă-di noi nu cunâscem încă adevăratele ruine ale acestui 
oraș, atât de fecund în industria sa metalurgică, este destul să amintim 
aici, că nici din 'zidurile splendidului Tyr, a capitalei Fenicienilor, nu s'aă 
descoperit nimic până în dilele nâstre 1), aşa că s'ai împlinit cuvintele pro- 
fetului : «Omenii te vor căuta şi tu nu vei fi mai mult> 2, 

A d6ua piață importantă . de lângă Columnele lui Hercule pentru co- 
merciul cu metale, era în timpurile preistorice Cempsi. 
După Dionysiu Pericgetul, după Avien și Priscian, tribul, ce purta nu- 

„mele de Cempsi, îşi avea locuinţele sale din sus de Tartessus, pe nisce 
coline mai mici 2), la pâlele m unților celor arşi, pe cari Grecii în limba 
lor i numiau Ilvprjvata ăpq, Pyrrhene +). 

gațiune, este cu totul neesactă, probabil o interpolare posteridră. O altă importantă 
zotiță geografică, cu privire la Tartessos o aflăm la Avien (Or. mar. v. 462). După cum 
me spune dânsul, hotarele Tartessului se întindeati până la orașul Herna (Hic [ad 'Theo- 
dorum) terminus stetit Tartessiorum. Hic Herna civitas). O numire, ce corespunde la 
Kîpmm. Tierna, Dierna, astă-di Orșova. În vechile descrieri geografice mai aflăm amintite 
și câte-va triburi, ce locuiaă în apropiere de Tartessos. Ast-fel erai după istoricul 
Herodor, care trăise înainte de Herodot, așa numiții Elbysinii (Ştepb. Byz. v. “Ipepia), 
la Philist Elbesti, forte probabil locuitorii de pe valea rîului Apă-Albă (s. Bela-reca), 
care se varsă în Cerna, din sus de Topleţi. Un alt trib erai Mastieni (la Avien, Or. 
mar. 416: Massieni), fără îndoiclă Moșteni, o clasă pastorală și agricolă cu tradițiuni 
fârte vechi, pe cari i mai găsim și astă-di nu numai lângă Cerna, dar şi în alte părţi ale 
României, constituind diferite cete şi cătune. În fine un alt trib de lângă Tartessos pârtă 
la Herodor numele de Rhodanos, de sigur un sat de băiași, de pe valea Cernei, 
ori a Apei-Albe, unde diferite deluri şi văi mai au și astă-di numele de Rudină și Rudariă, | | 

%) Hengstenberg, De rebus Tyriorum, p. 92.—Perrot et Chipiez, Phenicie—Cypre, p. 325. 
') Ezechiel, c. 26, 21. 
3) Prisciani Periegesis, v. 335-337: 

„+ + quam (Calpen) supra dives et alta 
Tartessus, Cempsique sedent qui collibus imis 
Pyrrhenes, caelum quae tangit.vertice summo. 

CE Dionysii Orb, Descr. v. 338. — Avieni. Descr. orb. v. 480-481. 
*) Cu privire la originea numirii de Pyrenei, Diodor Sicul (V. 35. 2) scrie: Şi find-că munții aceștia eraă acoperiți cu păduri întinse și întunecâse din causa mulțimii celei enorme a arborilor săi, se întemplase în timpurile vechi, după cum. se spune, că păstorii 

Punând foc a ars între gă regiunea acesta muntâsă. Focul continuând cu violență mai multe d ile a ars tot, ce se afla pe suprafața pămEntului, din care causă aceşti munți ai fost 
Mumiţi Hoperyezăra, adecă -arși: “Tot: o-dată începu atunci să apară la suprafață o mare Cantitate de argint, care topindu-se forma în unele părți rîuri de argint curat. Însă 
Octitorii de aici necunoscând usul acestui meta), Fenicienii îndată ce aflară, cumpărau
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Acești Pyrenei ai timpurilor preistorice, a căror posiţiune se afla lângă 

Columnele lui Hercule, nu erai identici cu Pyreneii, ce despărțiau Galia de 

Iberia, și cari ne apar sub acestă numire numai în timpurile mai târdie ale 

anticității. Ii 

Chiar şi astă-di una din înălțimile principale, ce formâză culmea cea 

muntâsă a Mihadiei, pârtă numele de Arsana!?). 

Lângă acest munte, Arsana, care prin numirea sa mai păstreză încă me- 

moria unei vechi arderi, esista la a. 1535 un însemnat sat românesc, Ca 

nicia-de-sus şi Canicia-de-jos (astă-di simplu Canicia). 

În apropiere de acest sat Canicia se afla o-dată stabilit tribul, pe care 

cei vechi î-l numiaii Cempsi ?). 

Cea de ântâiii probă în acestă privință o aflăm la Strabo. După cum 

ne spune acest autor, una «din grupele etnice, ce se aflau stabilite lângă 

Pyreneii din tradiţiunile grecesci, seu lângă Cempsi, purta numele de 

Conisci 2 Acești -Conisci ai geografiei preistorice erai locuitorii cei. 

vechi ai satului de astă-di Canicia. În o formă grecisată, ei ne mai apar și 

sub numele de Cynetes 4) şi Cunetes:?). 

Însă cea mai importantă mărturiă despre locuinţele tribului Cempsi 

în apropiere de strimtorile Dunării o aflăm la istoricul byzantin Procopiu 

(sec. VI). 

În lista. diferitelor cetăți şi fortificațiuni, pe cari le întemeiase ori le re: 

parase împăratul Justinian, Procopiu amintesce lângă strimtorile Dunării 

următârele castele: Cantabazates (var. Cantabraza), Smornes, Campses 

argintul de la dânșii în schimbul unor mărfuri de puţin preț, pe care apoi transportându-l 

în Grecia, în Asia şi la tâte popârele, ei câștigară avuţii imense. 

3) Un alt munte cu numele de Arsana sei Arsanul ne apare "din sus de sati 

Topleţi. NE “ 

2) Pe teritoriul Canicei mai aflăm încă o interesantă numire topografică, pelul 

Hamţi (Special-Karte d. oesterr.-ung. Monarchie, 1 : 75.000, Z, 25. C. XXVII). 

) Strahonis Geogr. lib. III. 12. 5. — Cu privire la aceşti Conisci se esprimă ast-fel 

Miilierus in Geographi graeci minores, Il. p. 123: Ex Straboniana geographia CenP 

sorum vicinos dixeris Coniscos, nisi fortasse Conisci cum ipsis Cempsis comp0” 

nendi sunt, -— De. altmintrelea în vechile isvore geografice se făcea amintire și de 4 

trib cu numele de Campsiani. Pe aceștia Strabo (VII. 1. 3) neputându-i localisa în 

Iberia i-a aruncat pe țărmurile Oceanului septentrional. 

+) Avieni Or. mar. (200): inde Cempsis adjacent populi Cynetum. 

5) Justini lib XLIV. c. 4: Saltus vero Tartesiorum...-. incoluere Cunet5 

Cel mai vechiă rege al acestor Cuneţi (autonomi) se numia  Gargoris; după cun 1 

spune Trog Pompeiu.   
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Tanatas (Tunata? Taliata?), Zernes (Tierna) şi Ducepraton ?. Avem așa 
dar aici un Campses nu departe de Zernes scuă Orșova de astă-di. Din 
punct de vedere geografic una și aceeași localitate cu vechiul Cempsi de 
lângă Columnele lui Hercule. 

Ce e drept, că la istoricul Procopiu castelul Campses este amintit în şirul 
fortificațiunilor de pe ț&rmurele meridiona! al Dunării. Însă în epoca lui Justi- 
nian ambele maluri ai Dunării constituiaă din punct de vedere militar și politic 
una şi aceeași <Ripa» 2); de altă parte Procopiu a confundat forte adese 
ori situațiunea geografică a castelelor, despre cari vorbesce, după. cum el 
făcuse chiar şi cu Zernes (5. Orsova) în textul, ce lam citat mai sus 3, 

3) Procopii De aed. 4. 6. p. 2881: Meră NâBus îi wpobpra ICaveagaţizns vai Spăpvas 
ne nui Kâuds nai. Tavdrac vi LEgwns al Aovxinparoy, (probabil: După-petră, vârf 
de del de asupra Orşovei lângă «Rudina»). 

:) În Novella a XI-a Justinian se esprimă ast-fel către Catellian, archiepiscopul 
primel Justiniane: Cum igitur in praesenti, Deo auctore ita nostra respublica aucta est, 
u utraque ripa Danubii jam nostris civitatibus frequentaretur, et tam 
Viminacium, quam Recidua, et Literata, quae trans Danubium sunt, nostrae 
iterum ditioni subiectae sunt, etc. | 

1) Unal treilea oraș din regiunea Columnelor lui Hercule ne apare la Hecateu din 
Milet sub numele de Calathe, la Ephor Calathusa (Steph. Byz. v. Kra49-q). Era una 
și aceeași localitate cu Cladova de astă-di, punct însemnat comercial de pe ţărmurele 
meridional al Dunării, în faţă de satul românesc Schela Clado vei, ce este spre apus de 
Turnul-Severinului. Avien (Or. mar. v. 421) face numai amintire de sinus Calacticus, 
adăugând tot o-dată, că până aci se întindea hotarele (politice) ale Tartesienilor (di- 
vites Tartessios, qui porriguntur în Calacticum sinum). 

NIC, DENSUŞIANU,
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XVII. BIHZ HPAKAHEIHZ EIAQAON.— UN SIMULACRU PREISTORIC 

AL LUI HERCULE ÎN ALBIA RÎULUI CERNA. 

Faima despre călătoriele şi faptele lui Hercule în părțile de nord ale 

Istrului mai trăesce și astă-qi în legendele poporului român. 

Poetul Pindar în odele sale face amintire despre călătoriele ui Hercule 

la Hyperborei 1), despre persecutarea cerbâicei cu cârnele de aur până în 

țera numită Istria de lângă Pontul euxin. Gramaticul Apollodor amin- 

tesce de asemenea despre venirea lui Hercule la muntele Atlas din țera 

Hyperboreilor, unde el libereză pe Prometheu din catenele sale. Hercule 

ia parte la espedițiunea Argonauţilor 2) pentru a duce în țările meridionale un 

vechiă paladiit al păstorilor pelasgi, lâna de aur din pădurea cea sfântă a 

lui Marte. Herodot ne comunică tradițiunea, după care Hercule apare ca 

protopărintele Agathyrşilor, Scythilor și Gelonilor, și amintesce 

de urma sa cea gigantică, lungă de doi coți, imprimată în o stâncă de pe 

ţărmurele rîului Tyras (Nistru). 

În colindele poporale române acest ilustru eroii al timpurilor preistorice, 

este celebrat ca junele, care se luptă cu leul (Nemeic); în baladele române 

se cântă învingerea și tăiarea bălaurului celui gigantic al lumii, luptele sale 

cu Marte (Marcociii = Mavors), relațiunile sale de amor cu Echidna, (Şer- 

pâica), călătoria sa în părțile meridionale ale Dunării de jos pentru căutarea 

hergheliei de cai a regelui Diomede din 'Thracia (Dobrișanul 2), persecutareă 

cea strașnică a cerbâicei cu cârnele de aur (a ciutei gălbidre) prin munţii 

Jiului şi ai Oltulul. Peste tot în cântecele poporale române, el este eroul 

călătorii %, după cum tot astfel î-l înfățișeză şi tradițiunile grecesci. 

Numele, sub care Hercule, acest nemuritorii eroii al lumii pelasge, figureză 

în cântecele şi legendele poporului român este Iovan Iorgovan 5), braț de 

% Pindari Olymp. Il. 14. 27. 

2) Orphei Argon. v. 118. 

3) Cântec eroic din comuna Gârla-mare, j. Mehedinţi. Colecţiunea n6stră. 

+) Tocilescu, Materialuri folkl, [. 34. 274. 1298. 

5) Hercule sub numele de Iovan era cunoscut şi anticității clasice, însă autorii 

grecesci şi latini aă preferat să întrebuințeze o simplă formă tradusă în locul unei forte 

Joe. Asti 
poporale tradiţionale. După teogonia pelasgo-grecescă Hercule era fiul lui 

simpli 
la Homer (Il. XIV. 250) și la Hesiod (Theog. v. 316) Hercule este numit numai 

Ade viăc, adecă «fiul lui Joe». fără ai se mai adăuge şi numele particular de “Hipo 

cu tâte că Joe avuse după legende o mulțime infinită de fii. Tot ast-fel şi la Virgi
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busdugan, mândru falnic căpitan, Iovan cel tare și mare ; el este eroul, care 
a cutrierat lumea în lung și în lat, și care a învins tâte halele s6 i monștrii 
din lume 1). 

Cu deosebire memoria faptelor lui Hercule este localisată în Oltenia şi 
în părțile vecine ale Bănatului, unde el ne apare în epoca romană ca deul 
tutelar al regiunii Cernei, adorat ca Hercules invictus, Hercules sanctus, 
Hercules salutiferus 2), şi unde se at descoperit un număr însemnat de 
statue ale sale. 

Aici în mijlocul Cernei, ne spun tradiţiunile poporale române, a esistat 
o-dată un chip colosal al lui Hercule, un vechiă monument, pe care 
cântecele nâstre eroice î-l aduc în legătură cu legenda unei frumâse fecidre, 
ce locuia într'o pescere din munții Cernei. 
Vom reproduce mai ântâii tradițiunea antică despre relațiunile de amor 

ale lui Hercule cu nimfa Echidna, ce locuia în o regiune muntosă numită 
Pădurâsa> (Hylea) de lângă Scythia. 

Grecii, cari locuiesc lângă Pontul euxin, scrie Herodot, povestesc următ6- 
tele despre originea Scythilor. Hercule întorcându-se cu ciredile, ce le luase 

(en. VIII. 301), Hercule este numit numai simplu lovis proles. O vechiă inscripţiune 
din teritoriul Pelignilor (Abruzzo) este dedicată lui Herclo Iovio, și alta în Roma, 
din timpul imperiului, lui Herculi Lovio (Preiler-Jordan, R. M. 1. 1881 p. 187). Tote 
aceste diferite date grecesci și romane ne arată, că în tradiţiunile poporale Hercule se mumia Iovan. Al doilea nume poporal al lui Hercule în legendele române este Iorgu, Iorga şi Iorgovan, o numire, ce corespunde la forma grecescă de Tewpyds, adecă 
atătoriul. Pe unele monete ale împăratului Commod din a. 192, Hercule e înfățișat tră- 
gând brasda Romei cu un plug cu 2 boi (Eckhel, Doctr. num. VII. 131.—Taciti Ann. 
l XIL. 24). De asemenea esista în Italia o tradiţiune despre Hercule, că el cel de ântâiă, 
a împărțit agrii ostașilor, cari se luptase în espediţiunile sale (Dionys. [. 22). Er în 
legendele române «Brasda» cea mare a lui Novac mai este numită și «Brasda lui 
Iorgovan» (Spineanu, Dict. geogr. Mehedinţi, 161). În ce privesce însă numirea de 
Iorgovan, acesta nu este de cât o formă compusă din lorgu și lovan,o repetare 
înală a numelui precedent, fârte usitată de altmintrelea în colindele şi cântecele eroice 
române, ca: Novac Baba-Novac, Ion Sânt-Ion, Ilie Sânt-Ilie, spre a se da 
astfel o strălucire mai eroică, mai religiosă pers6nelor, cărora vechimea le-a acordat o deosebită celebritate. În evul de mijloc părinții bisericii aă cercat să mai creeze și un Hercule creștin, pe Sf. George, care să se lupte cu bălaurul. Însă hagiologii critici ati 
Dus la îndoiclă, nu numai patria Sfântului, dar şi esistența sa. În Martirologiul roman 
Du se amintesce nimic despre acestă luptă. Peste tot lui Sf. George începe a i se atribui 
luptă cu bălaurul numai din seculul al XIV-lea încâce (A se vede: Acta Sanctorum 
Hungariae, Tyrnaviae, 1743, II. 231. — Farlati lilyricum sacrum, 1. 649. 681). 

') Densușianu Ar., Revista crit.-lit. An. V. p. 26. 
C.I. L. UI, ar. 1566, 1569. 1570. 1571. 1573. 1573-a,
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de la Geryon, a venit şi în țra acesta, pe care acum o locuiesc Scythii, 

şi care atunci era pustiă. Însă ajungându-l o vreme grea și un ger, el se 

acoperi cu pelea leului și adormi. În acest timp epele de la carul săi, pe 

cari le slobodise, ca să pască, dispărură, ca și când ar fi fost un destin 

divin 2). Hercule desceptându-se începu să-și caute epele, și cutrierând tâte 

ținuturile din giur, sosi în urmă în o regiune, al cărei nume era Pădurosa 

(Hylea). Aci locuia întro pescere nimfa Echidna (Vipera, Şerpâica), 

care avea o natură mixtă. De la brâii în sus era femeiă, €r de la brâă în 

jos șerpdică, şi ea domnia peste Scythia întregă. Hercule vădend'o a rămas 

uimit, apoi a întrebato dacă nu cum-va i-a vădut epele sale rătăcite, Ea i 

răspunse, că epele sunt la dânsa şi i le va restitui, dacă mai ântâiă se vor culca 

amândoi. Hercule petrecu apoi mai mult timp la Echidna și avu cu densa 

trei fii, pe Agathyrsos 2), pe Gelonos şi pe Scythes 3). În urmă Echidna 

restituindu-i epele, Hercule plecă mai departe. Cei trei fiă aj lui Hercule și ai 

Echidnei, ai fost, după tradițiunea, ce ne-o comunică Herodot, întemeiătorii 

dinastielor regale, a Agathyrşilor (din Transilvania de astă-di) a Gelonilor 

(din părțile Podoliei) şi a Scythilor din nordul Mării-negre. 

Herodot crede, că regiunea numită Hylea seii Pădurosa, patria nimfei 

Echidna, se afla în apropiere de rîul Borysthene (Nipru) în Scythia. 

Însă după tradiţiunile anteriâre epocei lui Herodot, reședința Echidnei, 

a acestei femei legendare, nu se afla în ţinuturile Scythiei din nordul Mări- 

negre, ci în ținutul Arimilor de la nordul Istrului. 

«Echidna cea divină și cu inimă neînfrântă», scrie Hesiod, sera de ju- 

mătate nimfă cu ochi negrii şi gene frumâse, €r de jumătate un șerpe gi- 

gantic. Dei i destinaseră ca locuinţă o pescere celebră sub o stâncă din 

o vale încunjurată de munți, departe de deii nemuritori şi de 6menii mu- 

ritoră. Aici în ţinutul Arimilor se retrăsese sub pământ misera Echidna, 

nimfă nemuritâre, şi nesupusă bătrâneţei în t6tă vița sa» 4). 

Vechia legendă despre întâlnirea lui Hercule cu Echidna s'a mai păstrat 

în parte până astă-di în cântecele eroice ale poporului român. 

1) Un răsunet din vechia tradiţiune, pe care o amintesce aici Herodot, î-l mai afiăn 

în următoriul fragment din ținutul Sucevei: 

Pe malul păreului Murgul pasce şi necheză 

Pasce murgul lorgului lorgu dârme şi vis€ză. 

Şezătoarea (Fălticeni) An. |. p- 12, 

2 După alte tradițiuni vechi, Echidna a fost fica lui Agathyrsosl și mamă ai 

A gathyrsos II (Roscher, Lexicon d. gr. u. râm. Myth. 1. 1214). 

3) Herodoti lib. IV. 8.9. 

4) Hesiodi Theog. v. 295 seqq.   
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Conţinutul acestei tradițiuni este următoriul D: 
Iorgovan, un vitez mare din 

căpridre în munţii Cărunţi 
(ai Cernei), ori după alte vari- 
ante în munții Vergii, ori Co- 
vergii, Șovergii, (Sarmaţiei?), 
sei să caute o fată frumosă din 
Munţii-de-aui. Sosind la 
Cerna, Iorgovan plecă căJare 
într'o Joi de dimin€ță pe malul 
apei în sus, armat cu arc Și să- 
geți și având cu sine șoimi de 
la Bogaz (de la gurile Dunării) 
și ogari din Provaz, r înaintea 
sa mergea luând semă cățcua 
sa cea isteță numită Vija. În 
aceste timpuri însă Cerna era 
un fii mare, sălbatec și cu apă 
negră. Talazurile sale erai înalte 
ca mănăstirile și ea curgea cu 
un urlet înfiorătoriii. Cerna răpu- 
sese pe toţi voinicii (eroii vechi), 
câţi sati dus pe rit în sus. lor- 
Sovan negăsind nici un vad, pe 

unde să pâtă trece pe cel alalt 
mal al apei, se adreseză Cernei 
CU rugarea, să-și mie tălazele, 
să-și încete urletul, să-i arăte 
vadul, să nu-l răpună și întru 
adevăr să-y spună, pe unde 
pote trece, fiind-că dânsul a 

părțile de răsărit, vine s& vâneze cerbi și 

    
197. — Hercule, tip pelasg, după idealul 
artiștilor romani din periodul din urmă al anti- 
cităţii, Statuetă de marmoră albă, înaltă 
de 0.28 m., aflată în a. 1876 la Alba-Regală, 
vechia Herculia din Pannonia infericră. Eroul 
ţine în mâna stângă merele luate de la Hespe- 
ride, €r mâna “dreptă o radimă pe un puternic 
maiă (măciucă). De pe braţul stâng i atârnă în 
jos pelea cea mare a leului Nemeic, După 
Arch.-Epigr. Mittheilungen aus Oester- 

reich. Jhg. III. p. 125. 

Purces și a venit, după cum a fost ursit, ca sE găsscă aci și să iee cu 
Sine o fată sălbatecă mândră și voinică. La rugarea lui, Cerna i re- 

') Ca fântâne am întrebuințat următârele colecţiuni: Alecsandri, Poesii poporale; 
Teodore scu, Poesii populare; Tocilescu, Materialuri folkloristice (|. 1. 2.); Den- 
Sușianu Ar., Revista critică-literară (An. V); Alexici, Texte (1), Catană, Balade; 
Burada, O călătorie în Dobrogea; Şezătoarea (Fălticeni); în fine Colecțiunea 
1Gstră inedită,
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spunde: să mergă pe rîu în sus până se va osteni, până la trei paltinei — la 

delul rotat, la malul săpat — acolo trecând pe cel alalt țărmure, dânsul va 

să nimerescă la o stană de pâtră cu muschiul de o schi6pă, unde este dusă, 

şi unde e ascunsă fata sălbatecă, mândră și voinică. Iorgovan pornesce 

după cum P învâță Cerna, și urcând pe vale în sus ajunge la trei păltinei, 

apoi trecând vadul sosesce în urmă la stana de pâtră, cu muschiul de o 

schi6pă, în sus ridicată 1). Aci sub acâstă stâncă, la umbra adâncă, plângea 

ascunsă frumâsa fecidră, cu fața ca luna, cu păr aurit, pe umeri leit, cu un 

graiu frumos și glas mângâios 2). Iorgovan îndată, ce o vede, i spune, că dra- 

gostea ei la pedepsit amar pe acest pământ, că el a cutrierat lumea în 

lung și în lat, şi n'a aflat pe alta, care sE semene cu densa, și pe care so 

iee de soțiă. Ea însă i respunde, că Iorgovan s&-și aducă bine aminte, că 

o-dată aii slujit amândoi în casă la o mândră crăi6să î), că el a sărutato și 

a însărcinato; însă de fala lui, de răul mamei și de ruşinea taicii, ea sa 

pedepsit, s'a pustelnicit, s'a pribegit şi aci a venit pe o vale adâncă sub 

lespedi de petră, de vânt nebătută, de nimeni vEdută 4) şi unde sa 

s&lbătecit. Şi fiind-că tânăra fecidră nu voia să €să din pescere, Iorgovan, 

perdându-și minţile 5), asmuţă asupra acestei nefericite fete, șoimii, ogarii și 

îndemnă pe Vija €), să sape sub petră, ca so scâtă la lumina dilei. La voința 

stăpânului, șoimii și cânii se reped numai de cât în pescere, încep să sgârie 

fața cea albă, nebătută de vânt şi nevădută de om, a fecidrei pribegite. 

1) Acesta este pescerea a sa numită Gaura Fetei situată pe linia frontierei dintre 

România și Bănat în partea de nord-vest a comunei Costesci din județul Mehedinți. 

Am visitat acestă pescere în anul 1899 însoţiţi de preotul și primarul comunei Costesci. 

Poiana paltinilor (în cântecele lui Iorgovan, La trei păltinei) se află din jos de 

acestă pescere, în partea despre Cerna. 

2) În altă variantă română acestă tecioră apare ca o nimfă frumos cântătâre. Ast-fel 

cetim în Dicţionarul geografic al județului Mehedinți, de Spineanu (p. 161) următârele: «Aici 

(a Gaura Fetei) lorgovan atras de cântecul unei dîne s'a oprit puţin spre a o asculta, 

Dar fiind-că apa Cernei urla prea tare, Iorgovan a dis către apa Cernei următorele cuvinte: 

Încetă Cernă, încetă, s'aud glas de fată», etc. 

3) Legendele grecesci încă făcea amintire, că Hercule fusese în serviciul unei regine 

numite Omphale din Lydia (Apollodori Bibl. II. 6. 3). 

4) La Hesiod (Theog. v. 302): «departe de deii nemuritori și de 6menii muritori». 

5) După tradițiunile grecesci Hercule, persecutat de deița Junona, ajunsese de due 

ori în stare de furiă (Apollodori Bibl. II. 4. 12; 6.2). 

e) O statuă antică, ce a fost descoperită în anul 1736 la Băile de la Mihadiă încă ne 

înfățișeză pe Hercule având lângă sine un câne puternic, care-și îndrepteză cu atențiune 

privirile sale asupra eroului, gata în tot momentul să esecute ordinele sale, Se află re 

produsă la Popoviciă, Băile lui Hercule, Tab. il.
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In zădar ea plânge și râgă pe Iorgovan să-și chieme șoimii şi ogarii, cari o 

pișcă, o sgâriă, și copilașul i plânge. Însă Iorgovan înfuriându-se şi mai mult 

  
198.—Pescerea numită «Gaura Fetei» situată 

în apropiere de riul Cerna, (spre NV. de com. 

Costesci, j. Mehedinţi), identică, după vechile 

tradițiuni geu grafice, şi după legendele române, 

cu Pescerea nimfei Echidna, După o foto- 

grafiă din a. 1899. 

voiesce acum să o r&pună cu totul. Atunci fata pribegită și pustelnicită în 
suferințele și desperarea ci blestemă ast-fel pe lorgovan: 

lovane, lovane, 

Dare-ar Dumnedei, 

Tu că mi-i pleca, 

Prin Cerna mi-i da, 

Cerna-i apă rea. 

Dare-ar Dumnedei 

La mijloc de Cerna
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Cal s& poticnescă, 

Pe tin' te trântescă 

Și să mi te faci 

Steniuleţ de piâtră 

Cu muschiu de-o schi6pă, 

Călușelul tău 
Rendurică nâgră, 

Pe Cerna să-mi umble, 

Și sera să tragă, 

Pe tine să-mi dormă. 

Blăstemul de fată 

E ca și ăl de tată, 

Te ajunge îndată. 

El că mi-și pleca 

Prin Cerna că da, 

Calul poticnia, 

Pe el mi-l trântia, 

Precum ea dicea; 

Şi el se făcea 

Steniuleţ de pâtră 
Cu muschiul de-o schidpă, 

Călușelul lui 
Rendurică negră, 

Pe Cerna umbla, 

Și s6ra trăgea, 
Pe el se culca, 

Precum ea dicea !). 

Acâsta este tradițiunea română despre «misera și nefericita» Echidnă, 

cum o numesce Hesiod, și care în alte fragmente ale poesiei nstre po- 

porale ne mai apare și sub numele de <Șerpdică», acelaşi cuvent cu 

grecescul Echidna 2). 

1) Cântec eroic popular comunicat de înv. G. Vlădescu, din com. Vrata, j. Mehedinți. După 

ce lorgovan s'a înecat, ne spune o altă variantă, tenăra fecidră a fost măritată «c'un ficior 

de crai tot de peste plaiii» (Teodorescu, p. 419). Este tradițiunea de la Herodot, 

care face din Echidna pe mama lui Agathyrsos. 

3) La Alecsandri (Poesii pop. p. 313) aflăm următoriul fragment: 

Căpri6ra codrului Pe șerpâica cea de fată, 

Du-mE în valea Oltului, Care amar m'a înșelat 

Dor, oiti mai zări o-dată Şi în codri ma băgat .... 

Alte urme despre originea mitului grecesc, ce ne înfățișeză pe acestă nimfă ca o 

semi-șerpică, le aflăm în o baladă despre Iorgovan: 

Cosicidra ei | De guri încleşștați 

Doi bălăurei | Pe spate lăsaţi . . . . 

Revista crit.-lit. 1897, p. 24.



î
n
.
 

SIMULACRUL LUI HERCULE. 457 

Din punct de vedere istoric acestă figură împetrită a lui Hercule nu 
putea să fie de cât o statuă primitivă, săpată în stâncă viă 1), ce în 
epoca preistorică a fost dedicată acestui mare eroi, al cărui cult era o- 
dată atât de puternic în părțile Cernei și unde astă-di mai esistă atâtea 
legende despre dânsul. 

În ținuturile pelasge, Hercule, ca eroă naţional, avea simulacre încă din 
timpurile cele mai depărtate. 

După cum ne spune Pliniu, cea mai vechiă statuă în Italia, a fost a lui 
Hercule din Forum Boarium, consecrată de Evandru 2). Er Pausania scrie, că 
in satul numit Hyett din Beoţia, locuit de Pelasgi, esista o statuă primitivă 
a lui Hercule și care de fapt nu era alt-ceva de cât un bolovan inform după 
obiceiurile bătrânesci, Xi%oc dpiâs xă md apyatov 3). 
Legenda română despre statua cea colosală a lui Hercule din Valea 

Cernei este tot o-dată și legenda apoteosei acestui eroă. 
Despre ultimele evenimente din vi€ţa lui Hercule, nici Homer, nici Hesiod, 

nu amintesc nimic. Însă, după naraţiunile post-homerice culese de Apollodor, 
adevărata causă a morții lui Hercule a fost trecerea peste un riă periculos de 
munte. În fond este aceeași tradițiune, pe care ne-o înfățișeză și legendele 
române, 

Hercule, scrie Apollodor, sosi cu frumâsa Deianira, fica lui Oeneu, 
la riul Even, o apă stlbatecă. Hercule trecu de a dreptul prin rii fără 
frică, & pe Deianira o încredință centaurului Nessus, care pentru senti- 
mentele sale de dreptate obținuse de la dei privilegiul, să trecă pe călători 
peste acestă apă fugătâre, firesce pe lângă o remunerațiune 6re-care. În 
timpul acestei treceri, Nessus admirând frumseţele Deianirei, cercă să o 
silscă, însă când ajunse pe cel alalt mal, Hercule trase cu arcul asupră-i 
și străpunse pieptul cu săgâta. În ultimele sale momente Nessus, ca să-și 
tesbune asupra lui Hercule, învăță pe Deianira să pregătescă cu sângele 
inveninat din rana sa o alifiă de dragoste pentru Hercule. După un timp 
Gre-care, Hercule având să facă un sacrificii lui Joe pe promontoriul Cenaeon 
din Eubea, Deianira, ca să-i câștige și mai mult iubirea, i trimise pentru 
acestă ceremoniă o cămeșă solemnă unsă cu alifia, ce o învățase Nessus 4). 

1) Tâte variantele române localiseză acestă metamorfosă a lui Hercule în mijlocul 
tiului Cerna. 

*) Plinti H. N. lib. XXXIV c. 46. 
') Pausaniae Deser. Gr. IX. 24. 3. 
% Numele centaurului Nessos este de asemenea o formă alterată grecescă. Întrun 

frag ment, ce ni se comunică din com. Parachioi, j. Constanța, despre mergerea lui Ior- 
80van pe valea Cernei în sus, se amintesce de un «Niţă, fătul lui Mimiţă».
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Se întâmplă însă, că în timpul sacrificiului, Hercule apropiându-se de foc, 

cămeșa se încăldi și veninul de hydra, cu care a fost infectat sângele lui 

Nessus, pătrunse în corpul eroului !). Hercule v&ădend acum, că nu mai pâte 
y 

scăpa cu vi6ță, î-și construi singur, în mijlocul durerilor sale, un rog pe 

muntele Oeta, se aședă pe acest pat de lemne și începu să râge pe tre- 

cători să se îndure de dânsul și să-i pună foc. Însă nimeni nu cuteză. Un 

singur păstorit cu numele Poias, care-și căuta turmele sale rătăcite ?), 

cuprins de milă pentru suferințele eroului, i făcu acest ultim servicii, 6r 

Hercule drept mulțămită i dărui arcul săă 3). 

În fine mai aflăm la Herodot încă o altă tradițiune, după care riul Dyras, 

din Thessalia, la vestea, că Hercule arde viii, eși din albia sa și alergă 

repede, către locul de suferință al eroului, ca s&-i salveze vi€ţa cu apele sale, 

s&-i stingă rogul 4). 

Amend6ue aceste legende antice, aduc așa dar sfârşitul vieţei lui Hercule 

în legătură cu un rit Gre 6re-care repede curgătoriii. 

Esaminând fondul acestor narațiuni cu privire la ultimele momente ale 

eroului, tradițiunea română ne apare ca fântână originală a mitului grecesc, 

anume că rîul Cerna este acela, care a causat mortea marelui eroii pelasg. 

Nimfa Deianira, cu care voiesce Hercule să trecă peste un rii săl- 

batec, nu este alt-ceva de cât Dierna 5), numele cel vechii al Cernei; 

€r numirea de Even (Ebyjyoc), pe care autorii grecesci o daii rîului, peste 

1) Legendara cămeşă a lui Hercule mai este şi astă-di amintită în unele frag- 

mente ale poesiei nâstre poporale, însă sub o formă mai puţin mitică, ca o <cămâşă 

mândră flore, spălată de fată mare, şi uscată cu foc de la inimidră» (Șezătoarea, 

Fălticeni, 1. 13; III. 153). 

2) Ovidiu (Metam. LX. 233) numesce pe acest păstoriă «Poeante satum», adecă născut 

din Poeas. Numele de Poias, este fără îndoiclă un simplu epitet topic. În cântecele 

poporale române cei mai distinși ciobani sunt de la Poienari, să Poiana din Tran- 

silvania (Pojana, eines der grâssten rumănischen Dârfer mit 4030 Einwohnern, die be- 

deutende Viehwirthschaft treiben. Bielz, Handbuch der Landeskunde Siebenbiirgens. 

1857 p. 405). 
Vin nouă ciobani Că nu sunt supuși, 

Tot prima-primari, 

| 
De la Poienari, | Nalte şi moţate 

| Pornite pe spate, 

Cu căciuli de urs, Cată (a) strinătate . . . 

Tocilescu, Materialuri folkl. I. p. 3% 

3) Apollodori Bibl. II. 7. 6. 5. — Ibid. IL. 7.7. 14. 

2) Herodoti lib. VII. 198. 

5) Ptolemaei Geogr. III. 8. 4: Atepya. — Pe Tabula Peutingeriană Tierna; er pe o 

inscripţiune de la Mihadiă (C. 1. L. III. nr. 1568) Staţio Ţsiernensis,
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care trece eroul, este numele poporal al lui Hercule din nordul Istrului, 
Ivan !) să Iovan?) 

Vieţa sa ca păstorită 3), agricultorii și luptătorii cu arcul seă săgâta 4), cu 
busduganul 5), măciuca 6), sabia sc paloșul, cu sulița, cu șoimii și câniă; căl&- 
toriele sale prin lume, mai mult pe uscat de cât pe mare; un eroii care 
cutrieră munţii după lei, porci s&lbateci, cerbi, fete, bălauri; epitetele sale 
de Râmlean 3), Român 5), Mocan % şi Craiovean, cei se daă în le- 
gendele române; tradiţiunile, cari î-l pun ca protopărintele Agathyrşilor, 
Gelonilor, Scythilor, şi Latinilor»); forţele sale corporale, tipul s&ii fisic, 
cultul săi particular în ţinutul Cernei, — tâte aceste ne presintă pe un eroi 
pelasg din nordul Istrului de jos 11), 

1) Tocilescu, Materialuri folkt. 1. 34. — De asemenea și în colecţiunea nâstră, j. Te- 
leorman. 

1) Mai esistă încă o tradițiune română, care pune de asemenea sfîrșitul vieţei lui 
Iorgovan, scă Hercule, în ţerile aceste. <lorgovan întorcându-se de la urmărirea bă- laurului ajunge la malul drept al Oltețului. De aci voind să sară cu calul pe cel 
alalt mal a cădut și a murit, fiind-că se sleise și puterile calului de atâta g6nă> (Înv. 
D. Dogariu, com. Câneni, ]- Gorj). După altă legendă din com. Drăgoesci, j. Gorj, lor- 
govan a cădut la pescerea de la Polovragi lângă Olteț, când a voit să sară cu calul să 
dintrun del în altul. 

3) După legendele grecesci, Hercule până la etateă de 18 ani a fost păstorii 
(Pauly, R. E. v. Hercules, p. 1159. 1160, — Apollodori Bibl. II. 4.9). 

*) Hercule, după cum spuneaă cei vechi, a învăţat arta de a trage cu arcul de la 
un păstoriă scyth, cu numele de Teutarus (Frag. Hist. graec. II, p. 29, frag. 5. 6). 

% În cântecele eroice române, arma principală a lui Hercule este busduganul, de 
unde şi epitetul să de <Braț-de-busdugan». “Eroul Achile încă avea busdugan, pe 
Care însă Homer î-l numesce «sceptru străpuns cu cuie de aur 
detots Toto nezagptvoy, Ilias, L. 245-246), 

î) Poetul epic Pisandru din Rhodos, care trăise, du 
alţii în Olympiada a XXXIII-a (648 
Hercule, ali fost cel de ântâiă, ne 
măciuca, ponadovy. 

"(oxărrpov xpo- 

pă unii înainte de Hesiod, după 
—645 a. Chr.) şi scrisese o poemă despre faptele lui 
spune Suida (v. Ils:4vpos), care atribuise lui Hercule 

') «Ficior de Râmlean» (Alecsandri, p. 14. — Teodorescu, p. 420), adecă din 
națiunea Râmilor sâă Arâmilor. Un Hercoles Romanillianus era adorat şi 
în Roma (Fabretti Corpus Iuscript. ital, p. 584). 

') Ca Român vit6z» la Alexici (Texte, 1. 105) şi în Colecţiunea nâstră (Bălesci, 
Î- Dolj). Ca «viță de Rumân» într'un fragment de la Vașcăă (Bihor). 

%) În numer6se variante ale cântecelor nâstre eroice, lorgovan apare ca «Ficior de 
Mocan, mocan năsdrăvan» etc., er după o tradiţiune din com. Găliciuica, j. Dolj, 
Cl mai purta și chică înodată. 

*) Dionysii Halic. lib, Lc. 43. 
%) ') Esistă însă unele tradițiuni poporale, cari ne spun, că Iorgovan era «fiă de împărat
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Herodot în căl&toriele sale prin Egipet și Fenicia, cercase cu deosebire 

a se informa despre originea tradiţiunilor şi a cultului lui Hercule. Însă, 

după cum ne spune dânsul, nu a putut să afle, nici de la Egipteni, nici 

de la Fenicieni, care a fost adevărata patriă a lui Hercule, de cât numai 

atât, că cultul acestui eroii era fârte vechii 1). 

Poetul Homer în Odyssea sa consacră memoriei lui Hercule câte-va cu- 

vinte, cari sunt de o valbre nepreţuită pentru însesinătatea, ce o avuse 

într'o vechime fârte depărtată monumentul cel legendar din valea Cernet. 

Ast-fel dânsul amintesce de un curios simulacru a lui Hercule, deo 

figură reală, însă fără vi6ță a eroului, pe care o.-numesce Biqy “Hpam)retmy, 

eâo)oy, idolul puterii lui Hercule 2). | 

Acâstă formă fără de suflet a lui Hercule, și care nu era o statuă cioplită 

de mâna omenescă, se afla după Homer în părţile estreme ale rîului Oceanos 

potamos (Ss. Istru), acolo, unde la Plato ne apare patria Hyperboreilor 

celor pii 2), și unde după cum ne spune Hesiod, Joe aruncase în o pescere 

adâncă pe bălaurul cel gigantic al lumii vechi 4). 

Este așa dar fără îndoi€lă, că idolul puterii lui Hercule, de care ne vor- 

besce Homer, acestă statuă primitivă de lângă Oceanos potamos (5. Istru) 

era unul şi acelaşi simulacru tradițional cu figura cea împetrită a eroului 

de pe valea Cernei, de care amintesc cântecele nâstre eroice ?). 

de la scăpătat» (Cătană, Balade, p. 56), sei că «venise din părţile de rEsărit» 

(Sâmburesci j. Olt), ori «de peste Dunăre» (com. Ionesti, j. Dolj). Însă tâte aceste 

tradiţiuni diferite române (precum și grecesci, feniciene, egiptene) î-şi aveai sorgintea 

lor în împrejurarea, că Iorgovan sâi Hercule a fost un eroă călătorii. 

1) Hevodoti lib. II. 43. 44. , 

2) Homeri Odyss. XI. 601. — Conf. Hesiodi Theog. 950. 

3) Platonis Axiochus (Ed. Didot, Vol. IL. p. 561), 

4; Hesiodi Theog. v. 820-868. 

5) Este de notat, că soldații romani, cari lucra la spargeri de stânci, adoraă pe un 

Hercules Saxanus (Preller-Jordan, Rm. Myth. 1. [1881] p. 1873), o numire, ce din 

punct de vedere religios şi tradiţional, nu putea să aibă alt ințeles de cât de «Hercule 

cel prefăcut în stâncă».
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| XVIII. OBELISCUL DE LA POLOVRAGI. 

Între Jiă şi Olt, în partea de nord-vest a României, sub pâlele Carpaţilor, 
se întinde șesul cel admirăbil al comunelor Polovragi și Baia-de-fer. 

Este o regiune, care în timpură de- 
părtate î-și avuse o istoriă a sa parti- 
culară; unde noi întâmpinăm adi nume- 
r6se urme ale unei civilisațiuni preistorice, 
începend de la cele de ântâit şilințe ale 
omului de a eși din starea de barbariă, 
de la olăria archaică și fabricată cu 
mâna, până la instrumentele cele fru- 
mese de pctră poleită și în fine până la 
estragerea ferului din sînul pământului 
și prelucrarea acestui metal. 

Însă, o importanță deosebită archeo- 
|. logică o presintă colina din Stânga rîului 
| 

  

Olteţi, ce dominâză mănăstirea și co- 
muna Polovragilor 1). 

Pe culmea de răsărit a acestei coline, 
| pe o ponă aplanată de mâna omului, E 

ni se înfățișză o întinsă necropolă i i 
preistorică, de unde am adunat not : 
înși-ne numerâse fragmente de olăriă 

  
neolitică, scâse la suprafață de căută- 

  

torii de comori, dimpreună cu diferite 

resturi de oseminte omenescă, 199, — Obeliscul de granit (coldre 
Er în partea de apus a acestei vechi albă-cenuşiă), ce a fost ridicat pe co- 

lina, ce domineză șesul Polovragilor. necropole, se ridică punctul culminant După un desemn din a. 1902. 
al colinei, o posițiune fortificată de o | 
parte de natură, cu păreți prăpăștioși de stânci, 6r de altă parte încinsă de 
mâna omului cu valuri vechi de pământ. 

Pe vârful acestui pisc înalt, de unde se deschide un aspect magnific peste 
șesul Polovragilor, se mai pâte vede și astă-di fragmentul unui monument 

1) Conferesce Buletinul oficial a! Ministeriului instrucţiunii publice. An. 
1897, p, 1121.
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archaic, unic în genul săă între monumentele preistorice ale Europci, ce le 

cunâscem până astă-di. 

Este o columnă monolită de granit, tăiată în patru fețe și terminată la 

vârf prin o mică piramidă; un obelisc în o formă puțin phallică, cea 

fost înfipt în o basă de lespedi tăiate și îngropate în pământ. Tâte fețele 

acestui important monument sunt frumos poleite, însă fără nici o in- 

scripțiune 1), 

După calitatea petrei din care este tăiat, după arta cu care este lucrat 

și după posițiunea maiestosă, pe care a fost aședat, acest obelisc se vede că 

a fost ridicat pe tumulul unui vechii și avut domnitorii din acestă regiune, 

sâii că a fost destinat să eterniseze memoria unui însemnat eveniment, 

Astă-di acest obelisc este rupt și scos din basă de către căutătorii de 

tesaure. 

Înălțimea părții superidre, ce o reproducem aici este de 1.09 m., lățimea 

de jos a fețelor principale de 0.45 m., €r fragmentul al doilea, s&ii partea 

inferiră a acestui monolit, este perdut. 

Vechimea acestui monument, ce formeză un specimen unic între monu- 

mentele de petră tăiată şi poleită ale Europei, se reduce la timpuri forte 

depărtate. 

Cu tâte că granitul din care este tăiat acest obelisc, presintă o mare 

duritate, însă dungile sale pe unele locuri sunt tocite, râse de ploi și de 

ghețuri. 

În Egipet, cele mai vechi obeliscuri, ce s'a aflat aședate lângă came- 
, rele iunerare ale regilor, încă n'a înălțime mai mare de cât de 1 până 

la 4 metri. 

Obeliscul de la Polovragi însă aparține în tot casul epocei preistorice a 

metalelor. 

În âpropiere de acestă importantă staţiune preistorică a Polovragilor se 

află situată comuna numită Baia-de-fer, o localitate, care după cum ne 

spune însuși numele săi avuse o-dată o însemnată industriă siderugică. 

În istoria țărilor române începând din seculul al XIII-lea încâce nu aflăm 

nică o amintire de fabricațiunea ferului și oțelului în părțile aceste 2). Aii perit 

% După Pliniu (lib. XXXVI. 14. 1) obeliscurile egiptene erai consecrate S6relui 

(Solis numini sacratos); ele eraă o imagine a radelor sdrelui şi tot acelaşi sens î-i avea 

numele lor în vechia limbă egiptenă. | 

2) Sub numele Baia-de-fer, ne apare acestă localitate şi întrun document de la 

Constantin Brâncoveanul din a. 1693. (Hasdeu, Dicţionarul limbei istorice şi poporân€ 

a Românilor, v. Baia, p. 2346).
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chiar şi tradiţiunile, &r urmele vechilor stabilimente de abia -se mai pot 
cunâsce astă-di pe unele locuri 1). 

Însă, când a început înțările de lângă Carpaţi epoca așa numită a ferului ? 
În Egipet acest metal ne apare cunoscut încă în timpurile dinastielor 

V și VI, sii cu 4200—4650 ani înainte de era nâstră. Însă pe șesurile Nilului 
ferul era importat. Cea mai vechiă populațiune a Egipetului, după cum scim, 
era compusă din triburi pastorale și agricole, ce emigrase o-dată de la Car- 
pați spre ţinuturile meridionale. 

De altă parte, după vechile tradițiuni grecesci, cei de ântâiii lucrători de 
fer ne apar în ținuturile de apus ale Scytfiiei, ori cu alte cuvinte în părțile 
României și ale Transilvaniei de astă-di. 

Homer amintesce lângă Oceanos potamos sii Istru de aşa numitele 
Porți-de-fer, oăjpetau ba 2), ca de un vechii și celebru monument al lumii 
ante-elene. 

Er Eschyl în poema sa dramatică despre încatenarea lui Prometheu ne 
spune, că între muntele așa numit Pharanx (Parâng) și între <Rîul cel 
turbat> (Oltul) locuiai <Chalybii, faurii de fer> 2), cei mai remarcabili 
metalurgi ai lumii vechi 4). 

În aceeași poemă a sa, Eschyl ne mai repeteză vechia tradiţiune grecescă, 
după care regiunea cea munt6să a Scythiei de apus, unde a fost crucificat 
Prometheu, era numită «era mama-ferului», otâmpopiirwp ata 5). 
Vedem ast-fel, că ţinuturile de lângă Marea egeă și cele de lângă Marea 

mediterană localisase originea industriei ferului în regiunea cea muntâsă a 
Scythiei de apus, în Tera-românâscă și în Transilvania de astă-di. 

La acestă epocă a renumiților Chalybi, sâi a lucrătorilor de fer și de aramă din 
Scythia de apus, se reduce etatea obeliscului, pe care-l reproducem mai sus 5), 

?) Vasiliu-Năsturel, Dicţionarul geogr. Gorj, p. 28. 
*) Homeri Ilias, VIII. v. 45, , 

%) Aeschyli Prometheus vinctus, v. 744-715: o:âqportxzovse Xdhodes. 

1) Scholiastul lui Apollonia Rhodiu (Arg. II. 375) ne spune, că Chalybii î-și reduceaă 
originea lor la Marte, adecă la deul național al Geţilor. 

5) Aeschyli Prom, vinct. v. 301. 

?) Carpaţii Daciei formeză o regiune archeologică de o estremă impor- 

tanță pentru timpurile ante-istorice. Afară de simulacrele și altarele primitive ale 
divinităților, săpate în stânci, afară de columnele votive și comemorative de pe verfurile 
Piscurilor, mai esistă în Carpaţi încă o mulţime infinită de alte sculpturi megalitice, 

tepresentând unele «Scaunele» divinităților, unele urmele unor eroi sâi urieşi, altele 
figuri și urme de animale (cu deosebire chipul «Calului alb>, consecrat S6relui), r&- 
mășițe de sub imperiul religiunii urano-saturnice. De asemenea regiunea Carparţilor se 
mai caracteris&ză prin o mulţime estra-ordinară de pesce ri şi caverne, ce ne presintă
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XIX. CONSTRUCȚIUNILE PELASGE ÎN DACIA. 

ORIGINILE ARCHITECTUREI CYCLOPICE. 

O altă clasă de monumente preistorice sunt construcțiunile cele 

gigantice, ce aii fost întrebuințate pentru încunjurarea acropolelor și ora- 

șelor mai vechi și pe cari autorii grecesci le numesc cyclopice si pelasge. 

Cele mai vechi clădiri de acest gen sunt formate din bolovani poligo- 

nali de stâncă, mai mult ori mai puțin în stare brută, aședați unii peste 

alții, fără ciment, fără o ordine aparentă și fără nici o legătură. 

Alte construcțiuui de acest gen ne apar în o formă mai regulată. Cu tâte 

că murii sunt formați din bolovani colosali, însă petrele aceste presintă dre- 

cari urme de lucrare omenescă. Aceste monumente însă aparțin unei e- 

poce mai târdie. 

Resturi din aceste construcțiuni particulare, ce ati mai resistat până astă-di 

timpurilor și 6menilor, se mai află încă pe teritoriul Eladei la Mycena !), 

Tirynth 2), Orchomen 2), la acropola Athenei 4), în diferite oraşe ale Cretei, 

de asemenea în Asia mică la Troia 5) și în număr considerabil în orașele 

cele mai vechi din L.aţiu, din Etruria și de pe teritoriul Sabinilor €). 

Ele sunt aceleași în Grecia, în Asia mică și în Italia. Tâte ne arată aceeași 

destinațiune, aceleași influențe, şi ori-unde ni se presintă rămășițele acestui 

gen de construcțiuni. istoria ne arată, că locurile acele ati fost din cea mai 

obscură vechime în posesiunea triburilor pelasge. Ele aparțin așa dar, fără 

îndoi€lă civilisațiunii acestui popor. 

în partea din afară nisce admirabile portale circulare ori colibate, lucrate de mâna 

omului, resturi ale epocei, când aceste pesceri serviai de capele pentru ceremoniile cul- 

tului, ori ca reședințe ale oraculelor. 

1) Euripidis Iphig. în Aul. v. 265: Moxiyae... râs Roxhurioc.— Schliemann, Myctaes, 

Paris, 1879, p. 81-82. 

2) Pausaniae lib. II. 25. 8: Td 3: ceizos (a Thirynthului) Rorhunwy piv Esrty po 

Schliemann, Tirynthe. Paris 1885. — Perrot et Chipiez, Grece primitive, p. 258 sega 

Duruy, Hist. d. Grecs. Nouv. Ed. Tome 1. 1887, p. 66. 

3) Perrot et Chipiez, Grece primitive, p. 434 seqg. 

1) Pauganiae lib. 1. 28. 3. — Strabonis lib. V. 2. 4; IX, 2. 3. —- Boetticher, Die Akro- 

polis von Athen. Berlin, 1888, p. 60. 

£) Schliemann, Ilios. Paris 1885, p. 237. 

c) Duruy, Hist. d. Romains. Nouv. Ed. 'ome 1 (1879), p. XXXIX. — L'Anthropologi€ 

Tome X. 1899. Paris p. 342.
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Pelasgii ne apar peste tot locul, la Mycena, la Tirynth, la Orchomen, la 
Athena, în Creta, în Samothracia 1), la Troia și în Italia ca constructori de 
opere cyclopice. 

În vechia literatură grecescă însă originea acestor construcțiuni gigantice 
se atribuia unei clase de 6meni numiţi Cyclo pi. 

Sub numele de Cyclopi în timpurile primitive ale Eladei se înțelegea 
un anumit popor istoric, cu obiceiuri particulare, barbare. 

Cele mai vechi notițe cu privire la patria şi caracterul etnic al Cyclopilor 
le aflăm la Homer. 

Cyclopii ai fost după poetul ionic un popor prin escelență pastoral. 
FI locuiaă pe munţii cei înalți din nordul Thraciei, se distingea prin sta- 
tura lor cea înaltă, gigantică, aveai turme numerose de -oi și de capre; ţera 
lor era estraordinar de fertilă întru tote, și ei nu făceaii nici o întrebuințare 
de agricultură, nici de navigaţiune. 

Pentru clarificarea situaţiunii vom estrage aici următârele din descrierea, 
ce ne-o face Homer, în cartea IX a Odysseei, despre țera și modul de vicță 
al Cyclopilor 2). 

După ce Troia, puternicul oraş al Pelasgilor de pe țărmurii Asiei mici 
a fost cucerit, jăfuit și distrus de Achei, Ulysse cu soţii săi plecă cu 12 co- 
Tăbii încărcate de o pradă enormă spre a se întârce în patriă, în insulele 
Ithaca, Cephallenia, Zacynt, etc. Însă venturile i aruncă la costele meridionale 
ale Thraciei, lângă Ciconi. Eroii rEtăciți atacă capitala Ciconilor, numită 
ISmaros, o prădeză, le mai răpesc câte-va femei și în fine, după ce perdură 
mai mulți 6meni, în lupta ce o avură cu Ciconii, ei călătoresc mat departe. 
Acum însă i cuprinde vântul nordului Boreas, care i aruncă în marea, pe 
Care Homer o numesce în continu nemo. După ce dânșii rătacesc mai 
multe die încâce și încolo, «ajung lângă țera superbilor Cyclopi» 
(Eonuv âe Yolay bregetădwy), cari, dice Ulysse, «încredințându-se în bună- 
Matea deilor nemuritori, trăiesc fără nici o grijă, fiind-că ei nici nu sădesc 
cu mânele lor vre-o plantă și nici nu ară, ci pământul le produce 
aci tâte de sine, fără semență și fără arătură, grât, orz și 
Vițe încărcate cu stru 
le face să crescă. Ei 
Speluncă ( 

guri mari, pe cari singur numai plâia ceriului 
nu ai nici legi, nici adunări poporale, ci locuiesc prin 

colibe) împrăsciaţi pe verfurile munților celor înalți, 

%) 
Thr 
kisci 

O parte a murilor pelasgi din insula Samothracia (Xâuos Opanim la Homer, €icia Samus la Virgil) se pâte vede la Conze, Reise auf den Inseln des Thra- hen Meeres. “af. XIV și p. 57. 
') Homeri Odyss. IX. v. 39 seqq. 
NIC, ba NSUŞIANU. 

30
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DpA&Y dpsov valovot x4pnvaL. În față de portul, pe unde se pote întra despre 

mare în țâra Cyclopilor, se află situată o insulă mică și pădurâsă, 

care nu e nici aprâpe, nici departe, &r în insula acesta se află o mulțime 

mare de capre sălbatece, pe cari nimic nu le turbură aci, nici umbletul 

Gmenilor, nici venătorii, ce cutrieră cu atâtea greutăți codrii și vârfurile 

cele înalte ale munţilor. Nici nu este cineva, care să îngrijescă aci de ele. 

Nimeni nu ară în acâstă insulă, ci ea stă vecinic nearată, nesemănată și 

lipsită de 6&meni, singur numai caprele pasc şi bălăesc pe aci. De altmin- 

trelea insula acesta, continuă Ulysse, nu e cu totul neproductivă. Pe lângă țăr- 

murii mării albe (6hds zodoto map” 6/das) se întind pășuni umede și moi 

şi cresc vițe de viă, cari nu per nici o-dată. Acestă insulă mai are și un 

port natural forte favorabil, în care se pâte abate cine-va fără să aibă tre- 

buință s& arunce ancorele, ori să prindă corăbiile cu otgâne de ț&rmuri. 

Corăbierii rămân aci atât, cât le place şi până când încep s& sufle €răși 

vânturile cele favorabile pentru navigațiune. La insula acesta am sosit noi 

cu corăbiile nâstre, şi întru adevăr, că un deii Gre-care ne-a condus aci într'o 

nâpte întunecâsă, când eram încunjurați de o c6ță desă în cât nu puteam 

să mai vedem nimic înaintea nâstră. A dâua di, îndată ce sa făcut dimi- 

nâţa, noi am eşit din corăbii, ne-am preumblat prin insulă, pe care am ad- 

mirat'o, apoi împărțindu-ne în trei cete am vânat mai multe capre sălbatece... 

Aici noi ne aflăm în față de era Cyclopilor, cari erai aprâpe, de 

unde vedeam ridicându-se în sus fumul, audiam strigările lor, bălăitul oilor 

şi al caprelor. Apoi a doua di, îndată ce s'a făcut dimineţă, ei am chiemat 

pe toți prietenii mei la adunare, și le-am dis, că o parte din ei s& rămână 

aci, &r eti cu corabia mea și cu soții mei mă voii duce, ca să văd, ce fel: 

de &meni locuesc în țera aceea, dacă ei sunt violenți și s&lbateci, ori dacă 

- sunt iubitori de străini și cu frică de dei. Dicând aceste, noi ne suirăm pe 

corabiă, soții mei desfăcură otgânele și plecarăm veslând prin marea cea 

albă. Când am sosit însă în ținutul acela, care era aprâpe, am observat 

nu departe de țărmurele mării o speluncă înaltă (Gn£os bpnhdv) acoperită 

cu crengi de dafin (colibă). Aci era locul, unde odihniaii turme mari de 

oi și de capre, €r jur împrejur era construită pentru oi și pentru capre o 

târlă înaltă (25% 507) încunjurată cu petrii lungi împlântate în pământ, 

cu bradi și cu stejari. Aici locuia uriașul, care era cel mai puternic între toți 

Cyclopii şi asemenea unui deii (Od. 1.70). EI î-și păscea singur turmele sale 

departe de cei alalți. Era un monstru înfiorătoriii și nici nu sem&na cu &menii, 

ce se nutresc cu pâne. Se părea, că este “n pisc înalt de munte cu crescetul 

acoperit de păduri». Ulysse și cu soții săi intrară în stâna Cyclopului, pe
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când acesta se afla dus cu turmele sale la pășune, și ei rămaseră încântați 
de escelenta economiă pastorală a acestui cyclop. Aici tote se afla în cea 
mai bună ordine, jur împrejur coșuri cu caş, staule pline cu miei şi cu 
iedi, însă separați, cei mai mari la un loc, în altă parte cei mijlocii, şi crăşi 
deosebiți cei f&taţi mai în urmă. Tâte vasele erati pline cu zer; gălețile și 
scafele, lucrate din lemn, gata pentru muls. Deși neinvitaţi, eroii se pregătiră 
să iee prândul în stâna Cyclopului. Ei aprinseră focul, sacrificară deilor, 
se înțelege din mieii cei mai graşi ai Cyclopului, apoi începură să iee Şi 
să mănânce din cașul, pe care-l admirase așa de mult. «Când se făcu sâră, 
Cyclopul se întârse cu turmele sale de la pășune, aducând tot o-dată în 
spate, o sarcină mare de lemne uscate, ca sE-și gătescă cina. Ajungând 
inaintea colibei, el trânti sarcina la pământ cu mare sgomot. Apoi el mână 
în târla sa cea largă (în strungă) tâte oile și caprele cele grase, ca să le 
mulgă !), lăsând afară numai berbecii şi țapii; închise intrarea de la târlă cu 
un bolovan enorm, fârte înalt, pe care nu lar fi putut mişca din loc nici 
22 de care, cu câte 4 râte 2); apoi ședând, el începu să mulgă oile şi caprele 
aşa după cum se cade, punând la fie-care s& sugă mielul ori iedul. Ter- 
minând cu mulsul, Cyclopul închiegă laptele, er după ce laptele se strînse, 
il sc6se din vase şi-l puse în străcurători ţesute. În urmă, după ce făcu 
(Ste aceste, Cyclopul aprinse focul şi vedend pe străinii îndesuiți în fundul 
târlei, i întrebă, dacă ei sunt neguțători, ori rătăcesc încâce și încolo pe mare, 
ca nisce tâlhari criminali, cari fac r&utăți Gmenilor de alt nem». Audind glasul 
cel apăsat al Cyclopului, cutremurul i cuprinse pe eroi. Însă Ulysse luându-și 
inima în dinți i spuse Cyclopului, «că dânșii sunt Achei rătăciți de la Troia; 
călătoresc spre casă, dar ventul i-a aruncat în alte părți, că ei sunt 6men! 

') Homer întrebuințeză cuvintele de abhi, snioc şi ăvrpov, fără o distincțiune clară, 
atât pentru târlă, cât şi pentru strungă, colibă şi comarnicul Cyclopului. Atât 
însă resultă din descrierea Odysseei (IX. v. 237 seqq.), că spelunca cea largă (edp5 ontos), 
în care Cyclopul î-şi mulgea sera oile sale, fără să aibă altă lumină de cât a ceriului, 
hu era o pescere. 

?) Târla Cyclopului de la gurile Dunării formată din bolovani în alți, din bradi 
și stejari, și pe care stra o închidea cu un alt bolovan enorm, încă este un fel de 
onstrucțiune cyclopică. Un staul întru adevăr cyclopic lam vEdut noi înşi-ne 
Pe colina de răsărit, ce domineză comuna Polovra gilor, în apropiere de obeliscul, pe care ai descris mai sus la pag. 461. Acest staul este săpat de mâna omului în stânci 
haturale, Are aprâpe forma unui paralelogram. Este lung de 18.10 m. și lat de 12.10 m. Pă- 
'cţii săi sunt destul de înalți, verticali şi fracturaţi. Poporul î-l numesce <oborul jidovilor», 
adecă a] urieșilor. Intrarea, care tot-o-dată servia şi pentru eşire, fiind mai largă, s'a pus 
2 mijloc un bolovan enorm spre a o separa în doue părți, ast-fel că staulul seă oborul 
Cyelopic de Ja Polovragi era întrebuințat tot-o-dată și ca strungă.
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din 6stea cea făimâsă a lui Agamemnon, a bărbatului celui mai glorios astă-di 

pe pământ, care a distrus un oraș așa mare, și a nimicit atâtea popsre; 

că ei ati venit la dânsul, ca să le facă daruri, după cum este obiceiul, când 

vin străini la cine-va, și în fine Ulysse amenință pe Cyclop cu mânia și cu 

r&sbunarea deilor», dacă el ar refusa cum-va să le facă daruri. Audind aceste, 

situațiunea deveni clară înaintea Cyclopului, care nu cunoscea de cât due 

clase de străini, neguțători și tâlhară criminali, ce cutrieră mările și fac 

r&utate menilor de alt nem; ast-fel el tractă pe acești 6speți pretenţioşi 

ca pirați, er nu ca eroi r&tăciți. Cun6scem în fine scenele fabuldse, ce se 

petrecură la stâna Ciclopului. Ulysse și câți-va din Gmenii săi nu putură 

să scape din târla cea încunjurată cu bolovani înalți a Cyclopului de cât 

ascunși sub lâna berbecilor mai mari. 

Acâsta este descrierea, ce o aflăm în Odyssea lui Homer despre <po- 

porul cel superb și fără de lege» al Cyclopilor, și despre țera lor cea fe- 

ricită, care producea fructe fără arătură 1). 

1) O altă tradițiune despre Ciclopio aflăm la Hesiod (Theog. 139 seqq.). La dânsul 

Cyclopii sunt titani, fiii lui Uran și ai Gaeei (acestă numire din urmă fiind numai o simplă 

personificare geografică despre care vom vorbi mai târdiii). Întocma ca și Homer, Hesiod 

numesce pe Cyclopi «cu inima superbă» şi tot-o-dată ne mai spune, că ei dederă lui 

Joe tunetul și-i fabricară fulgerele. Autorii posteriori desvoltară şi mai departe acestă 

tradițiune a lui Hesiod și făcură din Cyclopi pe lucrătorii lui Vulcan, cari fabricai 

arme pentru dei și pentru eroi. Cu acest înțeles, Cyclopii lui Hesiod fură identificați cu 

Chalybii. Acestă confusiune între primii lucrători de metale și între Cyclopii păstori 

se pâte esplica prin împrejurarea, că unii și alții eraă din aceeași regiune, din țera nu- 

mită Kvxhbnuov 'țaia, că locuinţele și ale unora şi ale altora erai pe munți, și în fine că 

în timpurile vechi lucrătorii de metale erai mai mult în dependența triburilor pastorale 

pelasge, fârte avute şi r&sboinice. Etimologia cuvântului Cyclops este până astădi 

necunoscută. După Hesiod (Theog. v. 144) Cyclopii se numiaă ast-fel, fiind-că aveaă un 

ochiii rotund în frunte, adecă de la x5xos și 5. O simplă interpretare mitologică. Însă 

cu totul alta a trebuit să fie originea acestui cuvânt. Se-ar păr€ mai mult, că numirea 

grecescă de Cyclops este a se reduce la cuvântul barbar (pelasg) cucullus, rom. căciulă, 

ce caracteriseză în particular pe păstorii din Carpaţi și de la Dunăre. Ast-fel_de:csempli 

scrie Reclus (Nouv. Geographie univ. Î. 1875, p. 259): et meme le berger valaque, 

avec sa haute cachoula (căciula) ou bonnet de poil de mouton, la large ceinture 

de cuir qui lui sert de poche, la peau de mouton jetee sur une €Epaule, et ses calegons 

qui rappellent la braie des Daces sculptes sur la colonne de Trajan, impose par la n0- 

blesse de son attitude. În limba latină rustică esista un vechiă cuvânt cu o formă cam 

analogă, cocles, pe care-l aflăm în versurile lui Enniu (239—169 a. Chr.), unde densul 

amintesce de «dece Cocliţi, cari săpaă în munții cei mai înalți Rhipaei 

(Varro, L.L. VII. 7i: Apud Ennium Decem Coclites, ques montibus summis Rhipaeis 

fodere). Însă autorii posteriori, representați prin Varro, cari de altmintrelea aveai Ci
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Din punct de vedere geografic, Ulysse învălmășit de ventul nordului, 
Boreas, rătăcesce în apele Mării-negre, pe care Odyssea o numesce în re- 
pețite renduri 6yroc 1). Insula caprelor celor s&lbatece, unde furtuna aruncă 
pe Ulysse și pe soţii sti într'o nSpte plină de ceţă, şi care se afla în părțile 
Pontului, ce se numiaă Marea-albă 2), este insula, care maj târdiu 
ne apare sub numele de Leuce, sâă insula lui Achile, pe care tot 
ast-fel ne-o înfățișeză și Arrian din Nicomedia, ca o insulă lipsită de 6meni 
și locuită numai de capre sE&lbatece ?). 

În fața acestei insule se afla, după descrierea Odysseei, țera păstorilor cy- 
clopi. Este regiunea cea clasică a timpurilor vechi pelasge, de la Carpaţi şi 
Dunăre, caracterisată prin văi fertile şi plăcute, prin șesuri vaste și frumâse. 

Cyclopii lui Homer, 6meni de o constituțiune vigurâsă, ale căror locuinţe 
se aflaă pe verfurile «munţilor celor înalţi», sunt triburile pastorale de pe 
culmile cele măiestâse ale Carpaţilor, cari până în dilele n6stre şi-ai păstrat 
incă în mare parte caracterul lor primitiv pelasg. O jumătate de an o pe- 
trec cu turmele lor cele numerâse pe alpii Transilvaniei, &r altă jumătate 
lângă bălțile Dunării și pe malurile Mării-negre 4). 

Delta Dunării a fost până în timpurile nâstre o regiune căutată şi locuită 
noscințe forte slabe de limba latină poporală, asimilară acest cuvânt cu grecescul Cy- 
clops. Spre a opera acestă transițiune, maiestrul etimologist Varro identifică mai ântâiă 
pe cocles cu ocles (rom. ocheș), apoi încă un pas şi ajunse la giganţii cu un ochiă 
(Cocles ut ocles dictus, qui unum haberet oculum, Varro, L. L. VII. 71. Ct. Isidori 
Hisp. Orig. lib. X. 163). Însă în timpul lui Pliniu cel bătrân (H. N. XI. 55. 3) cocles 
Du mai avea înțelesul, ce î-l atribue Varro, şi este Sigur, că nu-l avuse nici o-dată, 
Paptul positiv este, că la Enniu cuvântul Coclites are înţelesul de 6meni (scă perso- 
nificări mitologice) «cari săpat», şi ast-fel vechiul latin cocles corespunde la româ- nescul de astă-di cioclu (fossor). 

1) Strabo (Geogr. lib. 1 2. 10) constată de asemenea, că la Greci sub numele de 
tâvros se înțelegea prin escelență Pontul euxin. 

:) Sinul de nord-vest al Mării-negre s'a numit din cea mai depărtată vechime marea 
albă (Reicherstorf, Moldaviae Chorographia, la Ilarianu, Tesaur, III. 135: qui quidem 
Auvius [Nester] in Mare album prope arcem Nester Fejerwar munitissimam con- tinuo suo cursu influit). 

') Arriani Periplus Ponti euxini, c. 21. 2: “II 28 văonc (Aer) âvySponwv păv 3pmu- 
tot, vipera 83 “city od nohhais. — Conferesce mai sus p. 70 seqq. 

%) Caracterul de mândri (superbi, venusti) și voinici (valentes, corpore magni) î-l 
al păstorii români și în vechile nâstre colinde: 
Turme multe şi bărbate | Care nu sunt de aici, 
Venite tot de departe Ci veniți din lumea mare 
Tocmai de la medă-nspte (de la Carpaţi); Pe gorgane (deluri, munți) și pe vale... 
Ciobani mândri și voinici, Colindă, s. Ungureni, j. Tecuciii, Colecţ. n, ined.
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numai de păstorii ardeleni. Apolloniu Rhodiu în Argonauticele sale amin- 

tesce de asemenea lângă gurile Istrului de păstorii cei s&lbateci, 

mow&vec dpabda 1), cari sunt ast-fel identici cu Cyclopii de pe ț&rmurele 

Pontului, despre cari ne vorbesce Odyssea. 

Tera Cyclopilor poseda, după Homer, o putere de rodire escepțională. 

Aici pămentul, fără să mai aştepte grija lucrătorilor, producea de sine grâi, 

orz şi vițe încărcate cu struguri, fecundat numai de ploile cele mâniose ale 

ceriului. Este aceeași regiune, care devenise legendară și în anticitatea clasică 

pentru fertilitatea sa cea estra-ordinară; este pământul cel bine-cuventat al Ely- 

perboreilor din nordul Istrului, și pe care Hecateii Abderita î-l descrie ast-fel: 

<Pământul acestei ţări este fârte bun, și fertil întru tste, 

€r clima are o temperatură escelentă, din care causă fructele se produc 

aici de due ori pe an» 2. 

Er geograful Mela ne vorbesce despre regiunea Hyperboreilor, ca și 

Homer despre ţera Cyclopilor. El o numesce un «pământ, care pro- 

duce recoltele de sine» 3), fără s€ mai fie arat și semănat. 

Pământul "Ţărei-românesci şi al Moldovei s'a bucurat până în dilele nostre 

de renumele unei regiuni protegiate de ceri, în ce privesce puterea sa de 

producțiune și abundența recoltelor sale. 

În a. 1599 Michaiii Vitezul, marele Domn al Țării-românesci, aflându-se 

pe câmpul de la Şelimbru, declară nunţiului apostolic Malaspina, «că densul 

n'a intrat în Transilvania pentru pofta de domniă, ori ca să verse sângele 

creştinilor, fiind-că dânsul putea să trăescă în deplină siguranță și fericit pe 

pământul s&ă, în Țera-românescă, unde dacă ară cine-va o sin- 

gură dată și împrăsciă s&menţa, cresce grâub $). 

Er cu cinci-deci de ani mai târdiă (1648), călugărul minorit Marcus 

Bandinus, archiepiscopul Marcianopolei, sub a cărui administraţiune se aflau 

și bisericele catolice din Moldova, descrie ast-fel calitățile cele escelente ale 

SN 
acestei țări: «Cât de mare este bunătatea pămEntului Moldovenesc 

3) Apollodori Argon. IV. 317. 

2) Hecataei Abderitae De Hyperboreis, fragm. 2 (ex Diodori Siculi lib. II. c. 47). 

2) Melae De situ Orbis, lib. III. c. 5; Hyperborei super Aquilonem Rhipaeosqut 

montes sub ipso siderum cardine jacent... Terra angusta, aprica, per se fertilis. 

4) Egli (Michele) mi replico, che non per libidine di dominare, n& per sete che havess€ 

di sparger il sangue Christiano (avveniva in Transilvania) . . .. e che a lui bastava di 

poter viver sicuro nella sua provincia di Valacchia, nella quale con unâ 

sola aratura spargendosi il seme, nasceva il formento (Scrisorea nunciului Ma- 

laspina către cardinalul San Georgio din 14 Nov. 1599. Hurmuzaki, Documente, Ul. 

p. 511).
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nu va pute să o credă ușor cine-va, până nu vede cu ochii. Aici pă- 
mentul se ară numai o singură dată, chiar dacă n'a mai fost cultivat 
nici când și chiar dacă e plin cu mărăcini. Îndată ce agricultorul a spin- 
tecat cu plugul fața pământului și a semănat grâu, ori alte sămânțe, el 
culege vesel un seceriș imbelșugat. Ba încă se întemplă une-ori, că un pă- 
ment arat o singură dată se sem&nă de dâue ori și produce 
r6de abundente .... Chiar și viile, dacă le sapă cine-va numai o 
singură dată întrun an întreg și legă vițele încărcate de struguri, este o 
muncă prea de ajuns .... Turmele de oi sunt aşa de numerâse, 
în cât sunt câți-va boieri, dintre cari unul Singur are câte 24 mii proprii 
ale sale, er oile sunt așa de mari, în cât străinii privindu-le din depărtare, 
cred, că sunt boi sâii vaci; singur numai câda unei oi moldovene are o 
greutate cât o jumătate de die nemțescă> 1). 
După cum vedem, țera cea făimosă a Cyclopilor, aceea unde Singur numai 

ceriul făcea s& germineze şi crescă recoltele, ni se presintă ca una și aceeași 
regiune cu pământul cel atât de fecund al Țărei-românesci și Moldovei. 

Despre posiţiunea geografică a țărei Cyclopilor mai avem încă un im- 
portant document ante-istoric. 

După cum ne vorbesce Homer în alt loc al Odysseei sale, în vecinătate 
cu pământul Cyclopilor se afla țâra numită Hyperea (n&perz) de la bn, 
şi ala, adecă <Tera-de-dincolo»> 2), o vechiă espresiune geografică, pe 
care o mai întrebuințeză și astă-di poporul din Fera-românescă și Moldova, 
când vorbesce despre ArdE€l sâii Transilvania. 

Din cele espuse până aici resultă așa dar, că construcțiunile, pe cari 
autorii grecesci le numiaii cyclopice, aparțin în ce privesce originea acestui 

) Marci Bandini Visitatio generalis (Ediţiunea Academiei române, Bucuresci 1895), 
P. 135: quanta vero sit bonitas Moldavici soli, nisi quis oculis conspiciat, non facilă 
sibi persvadebit. Hic semel aratur terra, etiam si nunquam culta, herbisque inutilibus 
oppleta, modo findatur aratro, sive triticum, sive aliud quodcunque semen 
terrae concredatur copiosam laetus agricola messem trahere solet. Quinimo 
non semel accidit, ut semel arata tellus bis semina recipiat, et fructus copiose 
Producat .., Adeo numerosae oves, ut nonnulli sint ex Baronibus, qQuorum unus vi- 
ginti quatuor millia suarum ovium recenset. Oves vero tam grandes, ut Advenae 
remotius intuendo boves aut vaccas esse putent. Sola cauda ovis Moldavicae 
mtdietatem ovis Germanicae ponderat. — Er G. Reicherstorffe r, care cunoscea fârte 
bine Moldova, caracteriseză acestă regiune în broşura sa Moldaviae Chorogra- 
phia Publicată la a. 1541 (Ilarianu, Tesaur, III, 152) prin versurile următâre: 

Sponte sua multos geminata messe racemos, 
Laetaque non cultus munera reddit ager. 

) Homeri Odyss. VI. v. 4.
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sistem de fortificaţiune, populaţiunilor pastorale de la nordul Istrului de jos. 

Întru adevăr cel mai archaic gen de construcțiuni cyclopice, atât din 

punct de vedere technic, cum și strategic, 1-l aflăm la triburile pastorale 

ale Carpaţilor. 

În apropiere de Sarmizegetusa, capitala Dacilor, Columna lui Traian ne 

înfățișeză pe o culme înaltă și prăpăstiosă, în sînul unor munți grei. de 

străbătut, o construcțiune cyclopică de o enormă estensiune 1). 

Murii acestei cetăți ne presintă trei sisteme de construgțiune, fie-care 

sistem din o epocă diferită 2). 

Partea principală a acestei periferii murale este construită din petre po- 

ligonale, mai mult ori mai puțin brute și aședate unele lângă altele fără o 

linie orisontală aparentă. Aceştia sunt murii primitivi ai acestei mari acro- 

pole; incontestabil anteriori murilor cyclopici de la Mycena şi de la Tirynth 3), 

O a dâua parte din murii acropolei Dace este construită din petre tăiate 

în formă cubică și aședate în linii regulate. Aceste petre, avend în 

vedere proporţiunile lor față de înălțimea Porții principale, ne apar de 

aceeași mărime ca şi petrele cubice din murii Mycenei. Chiar şi Porta acro- 

polei Dace ne presintă același stil ca şi Porta de la Mycena. 

În fine ultima parte a circumferenței murale este formată din petre tăiate în 

1) Froehner, La Colonne Trajane, Pl. 146-149. 

2) Murii acropolelor de la Mycena, Troia şi Athena încă presintai diferite sisteme de 

construcțiune, 

5) După cum vedem din specimenul, ce-l publicăm la pag. 475, murii vechii acropole 

Dace erai formaţi din câte dâue să trei straturi de petre neregulate și câte un rând 

de trunchiuri grâse de arboră aședate în linii transversale. Acestă combinaţiune de 

petre şi de lemne în construcțiunile cyclopice sei pelasge, era o procedare technică fârte 

vechiă. În acestă privință Perrot și Chipiez (Grece primitive, p. 479) scrii următorele: 

Enfin, et ceci est un des caracttres originaux de la construction mycenienne, le bois 

n'y 6tait pas seulement appos€ ou superpos€ ă la muraille . . . il y penstrait, il sy 

melait intimement. A Troie et ă Tirynthe, lorsque Lon a examin€ ce qui reste du 

mur... on ya remarqu€ des vides qui sont aujourd'hui remplis des cendres et des 

debris carbonis€s; on a reconnu que ces vides representaient des poutres horison: 

tales. Însă murii primitivi ai Mycenei întocma ca şi cei de la acropola Dacilor erai 

formaţi din petre şi trunchiuri transversale €r nu orisontale, după cum acesta se 

constată din petra cea monumentală de la porta Mycenei (Fig. 168 p. 317), care ne în- 

fățişeză un specimen din vechii muri ai acestei cetăți, susținuți în mod simbolic de Co- 

lumna ceriului. În fine mai vedem lângă murii acropolei Dace și o galeriă de lema 

acoperită, cum a esistat la Tirynth şi la Athena, er pe cresta mutilor o serie de cI& 

neluri, a căror origine de altmintrelea se reduce la primele începuturi ale fortificațiunii 

(Perrot et Chipiez, Grăce primitive, p. 663-664),
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formă parelelopedică, și acâstă porțiune aparține fără îndoi€lă unor 

timpuri preistorice mai târdie. 

Planul acestei cetăţi preistorice, ai cărei muri ne înfățișeză astfel trei epoce 

de architectură, ocupă jumătate din spirala Columnei. Fără îndoi€lă că in- 

tențiunea artistului Apollodor din Damasc a fost să înfățişeze lumii romane 

o iconă cât se pâte mai fidelă a acestei puternice fortificațiuni cyclopice. 

Din nefericire Commentariele lui Traian despre greutăţile cele enorme 

ale r&sboiului cu Dacii s'aii perdut, însă noi aflăm despre acestă formi- 

dabilă cetate a Daciei o notiță fârte importantă în estrasele, ce ne-ati rămas 

din istoria lui Dio Cassiu. «Traian», ne spune acest autor, «î-și dede tâtă 

silința, ca s& ajungă pe înălțimile, de unde se apăraii Dacii, el luă o 

colină după alta cu perderi imense, .... şi ocupă munţii lor cei 

incunjuraţi cu ziduri, unde află armele, mașinele de r&sboiiăi, captivii 

și insemnele, ce le luase ei de la Fuscus» 1), în a. 86 d. Chr.2). Acestea 

se petrec în cursul primului r&sboiii cu Dacii. 

Esista așa dar în Dacia o grupă întinsă de fortificaţiuni particulare pe 

vârfurile unor munți stâncoși, și cari constituia punctul cel mai deficil 

pentru cucerirea acestei ţări. 

Cetatea cea uriașă de pe Columna lui Traian, representa așa dar tipul 

caracteristic al munților fortificaţii ai Daciei, una din posițiunile sale stra- 

tegice, cele mai puternice. 

Acâstă vastă fortificaţiune a Dacilor, ne presintă în partea sa mai archaică 

(Fig. 203, p. 475) același sistem de construcțiune, din bolovani poligonali, 

pe care-l aflăm și la construcţiunile cele mai vechi cyclopice ale Troiei, 

la o parte din zidurile Mycenei şi la acropola Athenei 3). 

Prin posițiunea sa enorm de dificilă, prin întinderea sa estraordinar de 

mare, cum și prin stilul s&i architectonic, ea este o adevărată construcțiune 

de giganți, după cum tot <Giganţi» *) numesce Marţial pe Daci, când 

vorbesce despre r&sboiul lui Domițian. 

) Dion Cassius, Histoire romaine. (Ed. Gros et Boissce), Tome LX, lib. LXVIII c. 8-9: 
0 Tgziaybe dp, ne tvrezeryroptva Ehafe. 

') Corneliu Fusc, prefect al cohortelor pretoriane, fusese însărcinat de împ. Do- 
mițian cu comanda generală a trupelor în resboiul al doilea cu Dacii (Sucetonii 

T. El. Domitianus, c. 6.— Jornandis De Getarum origine, c. 13.—Eutropii 

lib. VII. 23: a Dacis Oppius Sabinus consularis, et Cornelius Fuscus prae- 

fectus praetorio, cum magnis exercitibus occisi sunt). 
') Schliemann, Mycânes, p. 8%. — Boetticher, Die Akropolis von Athen, 1888, p. 60. 
*) Martialis Epigr. VIII. 50. .
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200. — Fragment din murii primitivi ai acropolei de la 
Bali-dag în Troada, presupusă de uniia fi Pergamul 
lui Priam. După Schliemann, liios, p. 239.—Perrot et 

Chipiez, La Grece primitive, p. 236. 

  

201. — O parte din murii acropolei de la Mycena, formaţi 

din petre poligonale de mărime neegală şi ajustate cu deosebită 
artă. Alt-cum o simplă imitaţiune a stilului primitiv. După 

Schliemann, Mycânes, fig. 18, 

  
202. — O parte din murii așa numiți cyclopici ai 
citadelei de la Tirynth în Argolis. După Schlie- 

  

" mann, Tirynthe, fig. 135.
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Ruinele acestei superbe cetăți preistorice mai esistă în parte şi astă-di 

și ele formeză una din cele mai curi6se anticități ale Transilvaniei 1). 

În partea meridională a acestei țări, pe masivul cel înalt și vast al Car- 

paţilor, ce se întinde între Turnul-roşu, Sibiu, Miercurea, Sebeș, Orăstie, 

Haţeg și Vulcan, acolo unde pe chartele geografice noi nu vedem de cât 

păduri și munţi nestrăbătuţi, cutrierați și astă-di numai de păstorii români, 

se află cea mai importantă ruină de cetate a Transilvaniei. Este o intinsă 

acropolă în mijlocul unei păduri urieșe de fagi, construită pe crâsta unui 

dEl înalt, numit Grădisce, a cărui lungime este de 3 6re, și a cărui lă- 

țime, unde poâna se lărgesce mai mult, este de 1 ră. În partea de sud și 

de nord, acestă înălțime este apărată prin păreți de stânci prăpăstioși de 

o adâncime înfiorătâre. De ambele părți curg dâue ape de munte, Riul-alb 

la sud și Valea albă la nord. Er jur împrejur o altă seriă de înălțimi for- 

tificate, și văi strîmte, estrem de dificile nu numai în timp de r&sboiii dar 
4 

și în timp de pace. Forma acestei cetăți, pe care poporul român o numesce 

«Grădiscea de la Muncel», este circulară şi ea are o periferiă de 

1.200 pași sei 560 stânjini (1062.031 m..), &r după alte date 1280 —1290 pași 

(1141.68 m.). 

După cum vedem, aria acropolei de la Muncel este cu mult mai vastă 

de cât a acropolelor de la Troia, de la Tirynth, de la Athena și chiar de cât 

a Mycenei, a cărei periferiă este numai de 925 metri ?). 

Masele zidurilor acestei cetăți formeză astă-di numai grămedi enorme de 

ruine. Acești muri, după cum ne spun archeologii Ackner și Neigebaur, eraii 

construiți din petre frumos tăiate în formă cubică sei paralelopipedă, și așe- 

date unele peste altele fără nici un ciment 3). În unele locuri mai subsistai 

încă aceste ziduri, pe la a. 1838, în înălțime de un stânjin şi mai bine în 

vechia lor posițiune și construcțiune. Însă trebue să constatăm aici, că nu 

1) Archiv des Vereines fir siebenb. Landeskunde, 1 (1844) 2. p. 17—33. — Ibid. N. F. 

Band XIV, p. 108—112. — Neigehaur, Dacien aus den Ueberresten des klassischen Al- 

terthums, p. 96-104. — Ackner, Die râm. Alterthiimer und deutschen Burgen Sieben- 

birgens, 1857, p. 11-12, — Gtooss, Chronik d. arch. Funde Siebenbiirgens, 1876, p. 39-40. 

3) Perrot et Chipiez, Gre&ce primitive, p. 309: „De toutes les acropoles dont les en- 

ceintes datent de cet âge recule, celle de Myctnes est donc la plus spacieuse; 

3) Cei doi archeologi ai Transilvaniei, Ackner şi Neigebaur, cari visitase pe la 

a. 1838 și 1847 ruinele acestei Grădisce, ati avut după cum vedem mai multă atenţiune 

Ja aceea parte din murii fortăreței, ce era formată din petre tăiate cubice și para- 

lelopipedice. Lucrul este esplicabil. În ochii dânșilor acest mod de construcțiune în- 

făţișa o stare mai înaintată de civilisațiune materială și morală, și credeai ast-fel, că acestă 

parte a construcțiunii presintă un interes mai înalt istoric.
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întrega fortificațiunea acâsta era formată din petre tăiate. O parte din murii 

acestei acropole a fost construită din bolovani bruți de stâncă, după 

cum acesta se constată din ruinele, ce sai aflat în interiorul şi esteriorul 

acestei cetăţi 1). Esistaii așa dar la cetatea de la Grădisce trei genuri de 

construcțiune întocma ca și la murii acropolei Dace. Ele erai ast-fel identice 

nu numai după posițiunea geografică, după tăria lor strategică dar și după 

modul lor de construcțiune 2). 

Pârta principală a acropolei de la Grădisce se afla în partea de medă-di. 

Aici se mai vedea pe la a. 1838 o deschidătură în zid, pe care poporul 

român o numia «La Portă», €r în apropiere de acestă intrare se aflati 

cădute jos doue columne de porfir syenitic, având o formă cilindrică. Ele 

eraii lungă de 4 (1.264 m.), Er grosimea lor avea un diametru de 21/,' (0.79 m.). 

Alte dâue porți par a fi fost, una în partea de răsărit și alta în partea de 

apus. În afară de periferia cetăţii, însă în apropiere de ziduri, se mai ve- 

deai în partea de sud, resturile unui templu antic deo formă ro- 

tundă cu un diametru de 15 stânjeni (28.447 m.). Mai subsistai aici și 

basele de porfir, pe cari ai fost aședate columnele templului, însă aceste 

columne pe la a. 1838 eraii dispărute, oră pâte acoperite de ruine. Er la 

o depărtare de 100 pași de ruinele templului se mai vedeai doue altare 

frumâse, însă forte simple, fără inscripțiuni, unul de porfir syenitic și altul 

de marmoră albă. Se mai cunosceaii aici resturile unui vechii apeduct, 

format din tuburi de lut ars, îmbrăcate pe din afară cu petre tăiate și 

scobite; de asemenea și rămășițele unui circ (agora?) în afară de muri, 

ce fusese încunjurat cu un zid gros de 2 14 (0.79 m.) format din petre tăiate, 

având o periferiă de 115 pași (101.777 m.) și o lățime de 90' (28.447 m.). 

În fine Sau mai aflat aici urmele unui stabiliment balnear, ce o-dată fusese 

pavat cu mosaic; precum și basinul unui lac artificial, pe lângă ale cărui 

margini se vedeaii împrăsciate petre mari tăiate. 

î) Archiv d. Vereines fir siebenbiirgische Landeskunde, I. 2. (1844), p. 19: Der 

Schutt înner der Burg und ausser derselben besteht aus einer mit Urfels- 

bruchsticken, Mărtel, ganzen und zerbrochenen Backsteinen, Mauer- und Hohl- 

ziegeln, Fragmenten von Urnen, irdenen Geschirren und WasserrShren vermischten Erde. 

1) Froehner (La Colonne Trajane, p. 21 nr. 90) face o confusiune între Grădiscea 

de la Muncel şi Grădiscea de la Haţeg (Vârhely), şi acâsta este causa, pentru 

care dânsul crede, că cetatea cea bătrână de pe Columna lui Traian ar fi însuși Sar- 

mizegetusa, capitala Dacilor. Însă Sarmizegetusa romană era construită pe șes, și în 

jurul satului numit astă-di Grădisce (între Haţeg și Porţile-de-fer ale Ardelului) nu se 

află nici o înălțime cu ruine dace ori romane. Acropola de pe Columna lui Traian este
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Ca monumente de artă se-aă descoperit în ruinele acestei acropole, un 

relief, ce representa un cap cu barbă, acoperit cu coif, 6r de asupra capului o 

rosă, o sabiă Dacă, arc și săgeți. Un al doilea relief înfățișa un bărbat ținând 

în mâna stângă o lance și călcând pe un om mai mic, ambele aceste figuri 

neîmbrăcate. S'a mai descoperit aici un basin oval de porfir forte frumos 

lucrat, lat de 3' (0.948 m.) și lung de 41/, (1.422 m.). Săpături sistematice 

însă aici nu sai făcut, şi ast-fel suntem încă departe de a cunsce întreg 

materialul sculptural al acestei civilisațiuni. Acești munți ai mai avut și o 

epocă neolitică. Se-ai aflat la Grădiscea de la Muncel due securi de ser- 

pentin și un ciocan de amfibol. Aii mai esistat în acestă regiune și o in- 

dustriă siderugică ante-romană. Lângă delul numit Sub-Cununi se-aii desco- 

perit urmele unei topitori de fer, s'aii mai aflat în ruinele cetăţii de la Muncel 

o nicovală de fer de formă cubică, cu o greutate de 88 pfundi (49.280 chi- 

logr.) și având patru colțuri prelungite, ca să pâtă fi aşedată pe ele. Ea 

avea așa dar același tip cum este figurată pe monumentele sculpurale antice 

şi nicovala lui Vulcan. Er un del în apropiere de «Grădisce» mai pârtă și 

astă-di numele de «Ru da», un cuvânt, ce în vechia limbă poporală din Dacia 

desemna locul, de unde se estrăgeaii metalele 1). 

Acest oraș dispărut avuse așa dar o viță de prosperitate fecundă în curs de 

o lungă serie de secule, și probabil că acâstă bătrână și puternică cetate a 

fost mama mai multor fortărețe pastorale pelasge din ţinuturile meridionale. 

Vicţa acropolei de la Grădisce înceteză de o-dată cu cucerirea Daciei. 

Columna din forul lui Traian ne înfățișeză trista icână, cum soldații romani 

după asaltul lor desperat, încep să demoleze, din ordinul şi sub ochii îm- 

p&ratului, murii acestei superbe și glorisse cetăţi, ce a fost stâlpul cel mai 

puternic de apărare al Daciei. Probă că ea na mai fost reconstruită, este, 

că în ruinele sale nu sai descoperit nici un obiect de artă romană ?). 

Acropola de la Muncel nu era însă singurul munte fortificat din acest 

vast masiv al Carpaţilor. 

În partea de nord a acestei măiestâse acropole se mai văd și astă-di 

un munte fortificat şi Dio (lib. LXVIII, c. 8. 9) face anume deosebire între &ups, 

ăpn 2vrereytautva, și între Pastheta, Dacilor. 

1) La Grădiscea de la Muncel se-aă mai descoperit pe la începutul seculului 

trecut (1800—1806) cam la o miă monete de aur cu inscripțiunea KOSON, €r în 

apropiere, lângă culmea Anieșului, un alt număr însemnat de monete de aur cu inscrip- 

țiunea regelui Lysimach din Macedonia. 

2) Monetele romane, ce se-aă aflat aici, încă nu trec mai departe de timpul lui Traian 

fără predicatul de Dacicus (Gooss, Chronik, p. 40).
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ruinele unei alte cetăți antice, ce pârtă numele de Feţele-albe, amândâue 

separate una de alta numai prin o prăpastiă adâncă. O a treia fortificațiune 

formată din bolovani bruți de stâncă (Bruchsteine) a fost, după cum ne 

relateză archeologii Ackner și Neigebaur, nu departe la Petra-roșiă, unde 

se-aii descoperit de asemenea resturile unui apeduct antic şi petre tăiate 

risipite. În fine ruinele altor “cetăţi din aceeași regiune și înființate după 

aceleași principii strategice se mai văd pe înălțimile de la Ciata, Luncani, 

Ocolișul-mic şi cari tâte pârtă numele de Grădisce. 

Vechimea acropolei de la Muncel și a fortificațiunilor dimprejur a in- 

spirat un adevărat respect archeologilor de peste Carpaţi. 

În acestă privință scrie Ackner: «Ei am visitat regiunea acâsta, cu deo- 

sebire masivul Carpaţilor dintre Valea Jiului, valea Mureșului, Sibiii și Haţeg, 
în repeţite renduri, dar mai în urmă însoţit de cavalerul Neigebaur, însă 

am trebuit s& ne convingem îndată, că începând de la Vârtope (sâii din 

partea de nord-vest a Grădiscei Muncelului) și până la Maleia (lângă Petroșani), 

cu deosebire diferitele ruine de cetăţi și de oraşe, ce aii fost construite 

aici pe piscuri înalte şi ascunse prin păduri nestrăbătute, precum și cele mai 
multe obiecte antice descoperite aici ne presintă un caracter cu totul de- 
osebit, de cum î-l aii anticităţile romane de pe locurile plane ori din alte 
părți ale Transilvaniei. Aici se-aă aflat mai multe rnonete grecesci cu de- 
osebire de aur, mai multe fortărețe cu o formă circulară, construite pe 
culmi și pe piscuri înalte de munți grei de urcat, &r cărămidile, ce se află 
în aceste ruine, sunt s6ă mai mari de cât cele romane, ori sunt de altă 

formă, în fine resturile vechilor construcțiuni, ce mai subsistă astă-di ne 

presintă în ori-ce privință un tip cu totul deosebit» 1). 
Acestea sunt făimoșii «munţi fortificaţi» sei «încinși cu ziduri» 

al Dacilor (Zpm Ewnererptaptvu), a căror cucerire enorm de grea aduse o gloriă 
imensă espedițiunii lui Traian. | 

) Ackner, Die rămischen Alterthiimer . . . în Siebenbirgen (Wien, 1857), p. 12: Da 
ich diese Gegend .. .. mit dem Ritter Neigebauer besucht habe, so mussten wir uns 
bald iberzeugen, dass von Virtosz oder Vurtope bis Meleja, namentlich die in- 
mitten auf den hohen Bergkuppen im Urwalde verborgenen Schloss- und 

Stadtruinen, und die meisten daselbst gefundenen Gegenstânde aus der alten Zeit 
Cinen ganz anderen Charakter habenals die im Flachlande und auch sonst 
in Siebenbirgen vorkommenden râmischen Alterthiimer. Hier sind meh- 
rere griechische und besonders Goldmiinzen gefunden worden, mehrere Festungen 
auf hohen schwer ersteiglichen Bergricken und Bergkuppen von abge- 
tundeter Bauart, die Ziegel entweder viel grâsser oder von anderer Form; 
die noch vorhandennen Uberreste der alten Bauwerke haben în jeder Hinsicht einen
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În acest vast complex de fortificațiuni muntse posițiunea strategică cea 

mai importantă era Grădiscea de la Muncel. Pentru ca acest centru prin- 

cipal de apărare să pâtă fi espus unui asalt, inimicul avea să lupte cu o. 

seriă de alte înălțimi fortificate și tot cu atâtea pericule să străbată prin 

o mulțime nenumtrată de văi strimte și înfundate. 

Acelaşi sistem de apărare î-l aveaii și triburile pastorale ale “Thraciei, 

cari, după limbă, după obiceiuri şi rasă, constituiati una și aceeași națiune 

cu Geţii şi cu Dacii din nordul Istrului. 

În anul 26 d. Chr. «sub consulatul lui Lentul Getulicul și al lui Calvisiu», 

scrie Tacit, «se acordară ornamente de triumf lui Poppaeu, care supusese 

triburile, ce locuia munţii cei înalți ai Thraciei ... . Anume se 

lăţise faima între locuitorii aceștia, că Romanii voiesc să-i împrăsciă prin 

țări depărtate și să-i amestece cu alte naționalități . . . . EX însă declarară, 

că dacă Romanii voiesc să le impună jugul sclaviei ca la nisce învinși, 

atunci ei ai fer și tinerime de ajuns, cu inimi gata, și pentru libertate 

şi pentru morte. Tot o-dată ei arătară fortărețele lor ridicate pe 

stânci, unde î-și retrăsese părinții şi familiele lor, și ne amenința cu un 

ră&sboiă de munte teribil și sângeros»> !). Căpeteniele acestor Thraci munteni, 

purta după Tacit numele de Dinis, Turesis şi Tarsa, numiri pelasge. 

După cum vedem caracterul munţilor fortificaţi ai Daciei, și în particular 

al acropolei de la Muncel, era, că aceste incinte de apărare, prin înălțimea 

și posițiunea lor cea tare, eraii aprâpe inespugnabile, dificile nu numai Ia 

asalt, dar dificultățile de apropiere erai mari chiar și în timp de pace. 

Ele ne apar ca fortificaţiunile unei grupe sedentare de păstori, adăpostiți 

în dosul Parângului, departe de starea de barbariă, ajunși pe un grad înaintat 

de civilisațiune și constituiți aci în o vicță urbană plină de prosperitate. 

Nicăiri pe teritoriul Eladei și al Troiei nu ni se presintă un sistem de aptrare 

în o formă atât de vastă și puternică ca în Dacia 2). Incintele murale ale 

ganz anderen Typus. — Conf. Neigebaur, Dacien, p. 97 seqq. — Gooss, Chronik der 

archăologischen Funde Siebenbirgens, p. 39. 

1 Taciti Annal. lib. IV. c. 46-50. 

2) Nu numai masivul cel puternic de la Parâng, dar întregă linia Carpaților este plină 

de fortificaţiuni ridicate pe verfurile stâncilor (apoi reparate și folosite în diferite epoce), 

şi pe cară poporul român le numesce cetăţile urieșilor. O vechiă fortificațiune de 

lângă comuna numită Tălmaciă în Transilvania, unde Oltul începe să taie linia Car- 

paţilor, a fost construită, după cum ne spun tradiţiunile locale, de către urieşi (Miller, 

Siebenb. Sagen, p. 7), &r gigantul, ce locuia în acestă cetate, se numia Tursan (Torre- 

schâng). Cu privire la acestă numire notăm aici, că în petiţiunea Scaunelor Sălisce și 

Tălmaciii înaintată în a. 1871 ministrului ung. de interne V. Thot, ne apare întrun act
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Tirynthului, ale Troiei și Athenei erai aşedate pe înălțimi mediocre 1) și ele 
ni se presintă din punctul de vedere strategic defensiv numai ca o copiă 
slabă a munților fortificați din Dacia. 

Resumăm : - 

Originea construcțiunilor de apărare, pe cari autorii grecesci le numesc 
cyelopice, a acelor fortificațiuni murale, ce încoronată câstele stâncâse ale 
delurilor și munţilor 2), se reduce atât după nume, după principiele de apărare, 
cum și după sistemul de construcţiune la ai Kuxbnuov, sâi la regiunea 
păstorilor pelasgi din nordul Istrului de jos 3). 

de la 1823 (pag. 29) un martore din comuna Cacova cu numele de Iacob Turs, Un 
căracter cyclopic se pare a-l ave și cetatea așa numită, Zidina Dachilor, 
construită pe verful unui pisc înalt (Gradeţ) din j. Mehedinţi, despre care scrie Bolliac: 
«Cu mari greutăți am putut urca și nici o altă cetate Dacă până aci, cu așa întindere şi 
tăriă, pe o așa înălțime n'am întempinat .... Aci pâtra este ruptă din munţii 
vecini și aruncată pre acest pisc cu forță detitan, apoi aședată prin grămă- 
dire și încleștată printr'un ciment ca și petra (Esc. arch. din 1869, p. 60-61). 
Epoca neolitică o aflăm representată și la Zidina Dachilor. În împrejurimile acestei cetăţi 
sai aflat un topor s€ă târnăcop de serpentin (Fig. 14, p. 35) şi un ciocan-topor găurit 
fârte elegant (Fig. 28, p. 37. A se vede şi Tromp. Carp., Nr. 1010 din 1872, p. 3). 

| 1) Perrot et Chipiez, La Grăce primitive, p. 660: les acropoles de Troie, de Ti- 
Tynthe et d'Ath&nes, n'ont,au regard de la plaine, qu'une tres faible €levation.-— 
Singur numai acropola Mycenei avea o importanță strategică. Ea era strimtorată 
între munți şi murii ei încoronaă mai mult să mai puţin câstele abrupte (Perrot et 
Chipiez, Gr&ce primitive, p. 661). 

?) Studiele făcute asupra murilor de la Mycena şi Tirynth aă constatat, că adevăratul 
caracter al construcțiunilor numite cyclopice nu consistă în mărimea bolovanilor. Petrele 
poligonale din murii Mycenei nu aă de loc proporţiuni colosale. Tot ast-fel şi petrele 
din murii de la Tirynth încă nu erai așa de masive cum le descrie Pausania. Er Troianii la 
inceput construise cu materiale mici (A se vede Schliemann, Tirynthe, p. 166 seqq.— 
Perrot et Chipiez, Grăce primitive, p. 474). 

%) După Aristotele, Cyclopii (adecă păstorii cei violenţi homerici) ati fost cei de 
întâiă, cari aă construit turnuri, seă fortificațiuni de apărare pe înălțimi, 
Plinii EN. VIL. 57: Turres, ut Aristoteles, Cyclopes (sc. primi aedificarunt). 

NIC, DENSUŞIANU, 
31
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MONUMENTELE PREISTORICE 

ALE ARTEI TOREUTICE IN DACIA. 

XX. ORIGINILE METALURGIEI. 

În anticitatea grecescă esistaii doue tradițiuni principale despre începutul 

industriei minelor și amendâue aceste tradițiuni reduceait originea meta- 

lurgiei la țările din nordul Istrului de jos. 

După tradițiunea pelasgă, şi care este cea mai vechiă, divinul Prometheu 

a fost cel de ântâiii, care a cunoscut valorea metalelor, a aurului, : argin- 

tului, aramei, ferului, și el cel de ântâiă a inventat arta de a pune aceste 

elemente în serviciul omului. 

«Cine pâte spune, că ar fi aflat mai înainte de mine, arama, ferul, ar- 

gintul și aurul, aceste lucruri folositore ascunse în sînul pământului? Scii 

bine, că nime nu va put€ susține acesta, dacă nu cum-va ar voi să se 

laude întrun mod cutezătoriii» 1). Ast-fel se esprimă Prometheu în tradi- 

ţiunile, ce le culesese vechiul poet tragic Eschyl. Şi acest Prometheu este 

representantul primei civilisaţiuni europene, & patria sa după tâte legendele 

meridionale ne apare în nordul Istrului de jos, în țările vechei Dacie (A se 

vede mai sus p. 295 seqq.). 

O a dâua tradiţiune o aflăm la Hesiod. După cum ne spune acest autor 

în Theogonia sa, cei de ântâiii lucrători de mine şi de metale ai fost Cy- 

clopii, fiii lui Uran și ai Gaeei. La început Cyclopii lui Hesiod locuiată în 

interiorul pământului. În resbelul cu Titanii ei fabricară fulgerele lui Joe șii 

dederă tunetul 2), Ei aveai așa dar Gre-cari cunoscințe înaintate de chimiă 

pyrotechnică, cunoscințe, cari mai târdiii s'aii perdut. Cyclopii lui Hesiod 

erai maeştrii în diferite lucrără de artă 2). Oraşele resunaii departe de su- 

netul ciocanelor sale 4). Patria acestor Cyclopi, seii titani de a doua ordine, 

se afla în nordul orisontului grecesc, dincâce de riul cel mare şi celebru; 

numit Oceanos potamos (Istru), acolo unde era originea tuturor deilor. 

Mai târdiii Cyclopii lui Hesiod, acești săpătoră și lucrătoti de metale, 

1) Aeschyli Prometheus vinctus, v. 500—504. 

2) Hesiodi Theog. v. 141. 504. 

3) Hesiodi Theog. v. 146. 

4) Valerii Flaeci Argon. IV. 286 seqq.
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despre cari mai spuneai legendele, că avea un ochiii rotund în frunte 2, 
ai fost confundați cu Arimaspii (Arimascii), un popor istoric, ce forma 
un ram din națiunea cea mare a Hyperboreilor. Arimaspii locuiaii lângă 
munții Rhipaei ?), de lângă Istru 3), ce format în timpurile mai târdie fron- 
tiera de apus a Scythiei 4) și pe cari Stephan Byzantinul i numesce «munții 
Hyperboreilor» 5). Poetul epic Aristea, care trăise, după cum ne spun unii 
autori, înainte de Homer, caracteriseză ast-fel pe poporul cel legendar și vitez 
al Arimaspilor: «<resboinici nenumărați şi voinici, avuţi de herghelii de cai, 
avuţi de oi şi vite, cu plete stufâse, cei mai puternici din toți 6menii, 
avend fie-care în fruntea cea frumâsă câte un ochii» 6. O alusiune mitologică 
la podbele de aur şi de petre scumpe, ce le purtai Arimaspii în pletele 
lor, cu deosebire de asupra frunții 7). 

Ţera, în care se aflau locuinţele Arimaspilor avuse în anticitatea preistorică 
o celebritate estra-ordinară pentru avuţiele sale imense de aur. Aici, după 
cum spuneai legendele grecesci, aurul î-l scoteaă din cunicule (ocne) gri- 
fonii (păzea), 6 Arimaspii se aflati în resboii continui cu aceste pastri 
mitologice, de la cari sciai cum să fure aurul 8), 

1) Unii autori sunt de părere, că sub acest ochiă initologic este de a se înțelege lampa, 
ce o aveai legată pe frunte aceia, cari lucra în suteranele întunecâse. Conf. Diodor 
Sicul, lib. 111, 13. 

1) Damastis Sigensis fragm. 1 în Fragm. Hist. graec. II. 65.— După geograful Mela 
(ih. 11, c. 1) munţii Rhipaei aparţinea Europei. În apropriere se află o regiune fârte 
fertilă (regio ditis admodum soli), apoi urmaă Scythii şi Arimaspii, 

3) După Apolloniu Rhodiu (Argon. IV. 287) isvârele cele murmurătâre ale. 
Istrului (cataractele) se aflaă în munții Rhipaei. 

7) Justini Hist. Philipp. lib. 11. c. 2; 
*) Stevhani Byz., v. “Prnata, ăpoe “Ynepâopiuv. 
4 Aceste sunt versurile, ce ni le aii conservat Tzetzes din poema lui Aristea nu- 

"Mită Arimaspea. Vorbesc Issedonii: 

“jpiv 2 ăvăpunot sictv vaSin:pdev âuovpot 
mpds Bogtu, mohhoi me ua 259%) xăpra paxnai, 

dgpveo! Înnotst, ohbppnves, zohofâvru — — 

paris Nâstot, ateynoy GTiBapWtarot vgv 

îpYalpdy 3 Ev Eunoroa Ejet gaplevat ură. - 
După Tomaschek, Sitzungsberichte d, kais. Acad, d. Wiss. CXVI Bd, p. 758. 
') A se vede mai Ia vale capitulul despre tesaurul de Ia Petr6sa.— Cf. Isidori 

Orig. 1, XIX. 30, 3; Athenienses enim cyclades (xox)4s, circulariă) aureas gerebant 
E în vertice, nonnulli în fronte. 
| Plinii H. N. VII. 2. 1: Arimaspi, quos ut diximus uno oculo în fronte medio 
Insi Snes: quibus assidue beilum esse circum metalla cum grypis.— Grifonii eraă 
0 i : e ceai Do a ao oi > > e . Specie de animale fabulâse ale anticităţii. Ei ai însă o istoriă reală, fiind-că formaă o
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În anticitatea grecscă se mai păstrase dre-cari amintiri istorice despre 

ţinuturile, unde luase mai ântâii nascere industria metalelor. 

Ast-fel după cea mai vechiă tradițiune aurul, aurum, /pbsoc, a fost 

descoperit de Sol (Sâre), fiul Oceanului 1), seu al Istrului. 

Er arta de a topi şi vă&rsa arama (aes, aeramen, x7)x66), o inventase, 

după cum ne spune o altă tradițiune culesă de Aristotele, Lydus (Lud) 

din Scythia 2), adecă din regiunea cea muntâsă și fericită a Scythiei eu- 

ropene, sâă din Carpaţi, fiind-că, după cum ne scrie Herodot, Scythii din 

nordul Mării-negre nu făceaii întrebuințare de aramă ?). 

Lucrarea minelor de aramă în ţările Daciei se reduce la timpuri pre- 

istorice fârte depărtate. Aici se-aii descoperit şi se găsesc în continui 

adevărate tesaure, de obiecte, de arme şi instrumente economice, lucrate din 

aramă pură, mai multe ca în ori-ce altă țeră a Europei 4). Aici industria 

acestui metal era indigenă. Arama era unul din metalele prin escelență ale 

Daciei. Aici a esistato epocă preistorică, numită din punct de vedere 

credinţă stabilă a lucrătorilor din minele de aur. După cum audise naturalistul A elian 

(Hist. anim. IV, 27) grifonii aveaă un corp ca de leii, ghiare puternice, pene negre pe 

spate, pe pept roșie, €r aripele albe. După Ctesias, ci aveai pe spate pene vinete, 

cap de vultur și ochi fulgerători. Grifonii î-și făceai cuiburile lor pe munți, de unde era 

imposibil de a le lua. Ei pădiaă aurul, î-l săpa singuri, și-și făcea din aur cuiburile 

lor (Seeburg, Die Sage von den Greifen bei den Alten, p. 20). După Isidor din 

Sevilla (Orig. XII. 2. 17) grifonii se născeaii în munții Hyperboreilor (adecă Rhi- 

paei s. Carpaţi). În tradiţiunile de astă-di ale poporului român, vechiul grifon apare sub 

numele de găină. <Vidrenii» din munţii de apus ai Transilvaniei, scrie Frâncu și 

Candrea (Moţii, p. 67) «spun, că în timpul când și în munții Biharei se lucraă băile, 

o găină de aur eșia din băi spre a se aşeda în verful muntelui pe cuibul 

săi, în care eraă outle sale de aur. Vidrenii atrași de frumseța ne mai pome- 

nită a găinei sai încercat s'o prindă, ca însă a fugit în jurul minelor de aur de ia 

Roşia (lângă Abrud). De atunci ne mai putându-se găsi aur în băile din acest ținut 

al Bihării, Moţii aă încetat de a le mai lucra, fiind-că găina din poveste era Vâlva 

băilor (ființa divină, care supraveghieză şi distribue aurul. Ibid. p. 40) şi ea a dus 

aurul cu sine în părțile unde a sburat». De aici numele de «Găina», ce-l are unul din 

munţii cei mai înalți ai Bihării. — O altă tradițiune din Transilvania vorbesce de o co: 

mâră de la satul Volcan lângă Sighișâra, și care e pădită de o cloșcă (găină), ce 

şede pe pui (Miller, Siebenb. Sagen. p. 67). 

1) Plinii lib. VII. 57. 6: Auri metalla et conflaturam. . . ut alii (putant) So! 

Oceani filius (invenit). 

2) Plinii lib. VII. 57. 6: Aes confiare et temperare, Aristoteles Lydum Sceytheh 

monstrase, . . . . aerariam fabricam alii Chalybas, alii Cyclopas. 

'3) Herodoti lib. IV, c. 71. 

4) Pulszky, Die Kupferzeit în Ungarn (B. Pest, 1884, p. 10): Ingwald Unstedt
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archeologic, de aramă, pe care nai avut'o nici țările meridionale, nici 
cele de nord, nici cele din apusul Europei. 

De altă parte, ferul (ferrum, giânp»6) este unul din metalele căruia anti- 
citatea grecescă i atribuise o origine scythică. Cei de ântâii lucrători, 
cunoscuţi ai ferului, ai fost, după tradiţiunile vechi grecesci, Chalybii 1) 
Unul din centrele lor cele mai însemnate de fabricaţiune, se afla, după cum 
ne spune Eschyl, între muntele Pharanx (Parâng) din nordul Istrului şi 
intre «rîul cel violent şi grei de trecut» 2), Oltul din tradițiunile popo- 
rale române. 

Aceşti Chalybi maieştrii renumiţi în fabricarea ferului, erai consideraţi 
în părțile meridionale, în Grecia, în insulele Mării-egee și în Asia mică, 
ca emigraţi și stabiliți acolo din ţinuturile Scythiei 3). La poetul Eschyl, 
regiunea cea muntâsă a Scythiei, aceea unde a suferit divinul Prometheu, 
portă numele de <Ţera mama-ferului» 4). Er după Stephan Byzantinul 

spricht sich in scinem Werke iiber das Bronzealter in Ungarn îiber die Kupferfrage 
folgendermassen aus: «Was die ailgemeine Aufmerksamkeit aut das Bronzealter in Ungarn 
richtete, war der merkwiirdige Umstand, dass hier (înțelege Ungaria și Transilvania) 
Gegenstânde aus reinem Kupfer in grâsserer Menge gefunden werden, 
als in jedem anderen Lande Europa's. — Ibid. p.92: Kupfergegenstănde 
kommen sporadisch in ganz Europa vor, in Frankreich, Italien, Deutschland und dem 
skandinavischen Norden, ebenso wie in Irland und in den Pfahlbauten der Alpenseen; 
diese sind aber . . . . in so geringer Zahl, dass in allen diesen Lăndern von einer be- 
sonderer Kupferzeit kaum gesprochen werden kann. Hingegen kommen in Ungarn Kupfer- 
gegenstânde in solcher Menge vor .... von Pressburg und Kroatien bis nach Maros- 
Vasarhely (Transilvania) iberall . . . dass wir daher vollberechtigt sind fir Ungarn 
(ințelege: und Siebenbiirgen) ein besonderes Kupferzeitalter aufzustellen, 
dessen Grenze nach Norden und Osten die Gebirgskette der Karpathen bestimmt. — 
«În Dacia», serie Bolliac (Tromp. Carp. Nr. 1255 din 1876), <a esistat acestă epocă 
aarămii,,.., judecând de pre diferitele obiecte, pe cari le posed eă din timpii 
Preistorici», 

1) Ammiani 1. XXII. 8: Chalybes, per quos erutum et domitum est primum ferrum. 
') Aeschyli Prom. vinct, v. 714-715: ci etmgorturoveg .. . Xdhofec. 
') Aeschyli Septem. adv. Thebas, v. 729: Xâlvfos Exvdây ănomoc. — Am arătat mai 

Sus (p. 308) că numele de Chalybi, pe care Grecii î-l dă fabricanţilor de fer din părţile 
Scythiei, derivă de la cuvântul vechii pelasg «colibă» (cabane), unde se reduce și 
(erminul metalurgic german de «Hiitte» (Anlage zur Erzeugung oder Verarbeitung eines 
Metalls). Despre sensul, ce Pa avut în Țera-românescă cuvântul «colibă», încă pe la 
mijlocul seculului trecut, reproducem aici următorele cuvinte ale lui Moltke (Campagnes 
des Russes, I. [1854] p. 34): Aujourd'hui encore ces villages (din Țera românescă) n'ont 
ni jardins, ni arbres .... les habitations appellees kolibis €tant pour la plus part 
Creustes dans le sol, et couvertes seulement de branchages. 

*) Aeschyli Promm, vinct. v. 301: zijy stânpopijtopu . . . 25 otay. — Cf. Ibid. Prom. 2,
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ferul avuse în anticitatea grecescă atributul calificativ de scythic ?). 

Primele începuturi ale istoriei argintului (argentum, dpibpos) se reduc 

de asemenea la ținuturile cele metalifere ale Scythiei. 

După tradițiunile culese de Hyginus, cel de ântâiii, care aflase impor- 

tanța metalică a argintului a fost Indus (Sindus), un rege din Scythia, 

&r Erichtoniă, fiul lui Vulcan, a fost cel de ântâiii, care a dus de aici 

argintul la Athena ?). 

Alte tradițiuni atribuiai descoperirea acestui preţios metal, unui incendii 

estra-ordinar întâmplat în munții cei clasică Rhipaei 3). Aici pădurile cele 

urieşe și bătrâne aprindendu-se și focul luând estensiuni imense, argintul 

din straturile superidre ale pământului se topise şi eșind la suprafaţă în- 

cepuse a curge în formă de adevărate riuri. Acestă tradiţiune o aflăm re- 

produsă şi la poetul didactic I.ucreţiii, care reduce începutul cunoscinței 

tuturor metalelor la <Munţii cei mari» (Montes magni, Oipez ponpă la 

Hesiod), o numire, sub care în timpurile ante-herodotice se înțelegeaii cu : 

deosebire la Rhipaei seit Carpaţii. 

«În resumat», dice L.ucreţiu, <arama, aurul, ferul, masele de argint și 

plumbul cel grei, aii fost descoperite în Munţii cei mari, unde flacările 

focului distrusese pădurile cele imense, fie, că ele s'aii aprins de fulgerele 

ceriului, fie, că 6menii purtând r&sboitt prin păduri unii cu alții ati pus foc 

la inimic ca săi inspire terdre, fie, că ei atrași de bunătatea pământului 

voiait să-și deschidă poeni noue pentru cultivare şi se prefacă locurile 

de pășune în câmpuri arate. În fine, ori-care va fi fost causa, flăcările fo- 

1) Stephanus Byz. v. Su5Yur: Sx69ns, 6 id-npos. — Eschyl (Septem c. Thchas v. 816— 

817) amiatesce de fer scythic bătut cu maiul, czopqirp 5x59 ctg. — Alte tradi- 

iuni atribue descoperirea și lucrarea ferului și peste tot a metalelor unor vechi co- 

legii semi-religi6se, ce purtaii numele de Dactyli, Cureţi, Corybanţi și Cabiri. 

Originea tuturor acestor societăţi se reduse la părțile din nordul Istrului de jos. După 

scholiastul lui Apolloniu Rhodiu, Dactylii erai de origine barbară sei scythă. Unul 

din Dactyli şi pârtă numele de Scythes (Pauly, R. E. Idaei Dactyli, p. 55). Ca lucrători 

maeștrii de metale se mai amintesc și Telchinii. Numele acestora însemna după unii 

«topitoti», er alți autori î-] derivă de la xahx5s (Schrader, Sprachvergleichung, 236). Un 

resunet de numele metalurgilor Telchini î-l aflăm în Telki-bânya din com. Aba-uj și în 

localitatea numită Telci nu departe de Rodna-vechiă în Transilvania. O altă loca- 

litate din Zarand, unde esistă urme de lucrări vechi de mine, prtă și astă-di numele de 

Cureti, incontestabil un cuvânt de aceeași origine cu vechia numire Koogi,res. 

2) Hygini Fab. 274: Indus rex in Scythia argentum primus invenit, quoi 

Erichtonius Athenas primum attulit. 

2) Ast-fel gramaticul grecesc Athenaeus (lib. VI) scrie: Kat ră re nâda: păv “Punaia 

umdobpeva don, 249 Borepov "ONBin. mposaţopetâvra, bv 38 "Ahaia adropârwe Bine Ene” 

Yetoms ăpibpo dtzppim (Fragm. Hist. Graec. Ed. Didot, III. 273).



ORIGINILE: METALURGIEI: 487 

cului ai consumat cu trosnituri înfiorătâre codrii cei înalți până în rădăcini, și 

focul a copt până în adâncime pămentul, &r vinele sale topindu-se, ai în- 

ceput s& curgă pe suprafaţă rîuri de argint, de aur, de plumb și de aramă, 

cari adunându-se în cavitățile pămentului se-aii închiegat. Er mai târdiii 

Smenii vEdend aceste mase sleite strălucind pe suprafața pământului, atrași 

de coldrea lor cea frumâsă şi vădend, că aceste metale luase aceeaşi figură 

ca și cavitățile în cari se adunase, atunci lor le veni idea, că topind aceste 

metale în foc să pâtă forma din ele ori-ce vor voi» 1). 

Aceste sunt principalele tradiţiuni ale lumii grecesci despre regiunile, unde 

valrea economică a metalelor a început să fie mai ântâii cunoscută. 

Tot în părţile de nord ale Istrului de jos ne apar în timpurile preistorice 

și centrele cele mari de fabricaţiune a metalelor, cum ai fost 

Alybe, Temesa, Tartesos, şi Chalcis sâii Baiă-de-aramă. 

În Liadă, poetul Homer face amintire de minele cele renumite însă de- 

părtate de la Alybe, din ţinutul Halizonilor, unde după cum dice 

densul s'a născut argintul 2). 

Halizonii lui Homer, popor pelasg, aliații lui Priam, numiţi la Herodot 

Alazoni 3), locuiaii pe ambele țărmuri ale rîului Hypanis (Bug în guvernă- 

mentul de adi Cherson). Ei se întindeati însă până în regiunea Carpaţilor 

de sus ai Transilvaniei 4). Un centru însemnat al lor se pare a fi fost orașul, 

ce pârtă numele de Halitz, lângă Nistru. În aceste părți de r&sărit ale 

Carpaţilor, sunt a se căuta celebrele mine de argint, Alybe, ale lui Homer. 

Cuvântul Alybe nu este grecesc, el aparţine idiomei pelasge vorbite în 

părțile de nord ale Istrului. Forma originală a acestei numiri a fost în tot 

casul Albile sei Albiile. 

În evul de mijloc cele mai productive mine de argint din zona Carpaţilor 

se afla la Rodna-vechiă în părțile de nord-ost ale Transilvaniei 5). 

Tot în acestă regiune a Carpaţilor de răsărit, tradițiunile poporale din 

seculul al XVIll-lea amintiaii de un munte întreg de argint, de unde 

3) Lucretii De rer. nat. V. v. 1240 seqq. 

*) Homeri Ilias, II. v. 857. 

) Herodoti lib. IV. 17. 52, 

1) La Valeriu Flacc (Argon. VI. v.100—104) Alazonii apar ca vecini cu Ba(s)ternii 

și pârtă scuturi alb-lucitâre (albentes parmas), alusiune la minele lor de argint, Alybe. 

5) La Magister Rogerius (Carm. mis. A. 1241): diuitem Rodanam inter magnos 

montes positam . ... regis argenti fodinam, in qua morabatur innumera populi 

multitudo, — Er în relațiunea oficială «De Proventibus regiis in Transilvania». 

A. 1552: Sunt Fodinae Argenti omnium testimonio excelentes apud Possessionem 

Rodna (En gel, Allg. Welthistorie, XLIX Th. 3. Bd, p. 7).
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se puteai culege cantități enorme. de cele mai avute stufe de aur și de 

argint; reminiscențe ale unei epoce depărtate. Acest miraculos munte de 

argint al Carpaţilor se afla, după istoricul Sulzer, în partea de apus a 

județului Nemţu, Ja frontiera dintre Moldova și Transilvania 1). În actele 

internaționale pentru: delimitarea frontierei dintre Moldova şi Transilvania 

din a. 1791, acestă importantă culme metaliferă a Carpaţilor ne apare sub. 

numele de Albiele 2), €r de către poporul român ea se numesce astă-di 

Albia, Albele 3), mai corect Albiele (1597 m. 4). În apropiere nemijlocită 

de acestă culme, ce pârtă în general numele de Albiele, se află pe teritoriul 

Moldovei muntele numit <Piciorul Argintăriei> și «Părul Argintă- 

riei» 5); Er în partea de sud-vest, sei pe teritoriul Transilvaniei, o altă înălțime cu 

numele de asemenea caracteristic <Petra Argintăriei», din care isvoresce 

şi curge spre mâdă-di un alt riuleț de munte numit <Părtul Argintăriei» ?). 

În fine la apus şi la nord de acâstă grupă întinsă formată din munții Albiele, 

Piciorul Argintăriei, Petra Argintăriei şi Păreiele Argintăriei, se află înălțimile, 

ce portă numele de Arsiţa (doue), Delul Arsurilor, «Petra arsă» în 

Transilvania, și Arsiţa Şiragului în Moldova, numiri ce ne indică, că 

o-dată nisce flacări vaste și puternice consumase codrii cei bătrâni, ce aco- 

periaii acești munți. 

La acest important munte al Daciei vechi se rapârtă următoriul text al în- 

vEțatului gramatic Athenaeu din sec. II d. Chr.: că în muntele ce purta în 

vechime numele de Rhipaea, mai târdiă Olbia, €r acum Alpia, pădurile 

aprindendu-se din întâmplare, aii curs rîuri de argint ?). 

Acestă făimosă regiune de argint, unică în tradițiunile poporale, compusă 

din munţii Albiele, Piciorul Argintăriei, Pâtra Argintăriei și Păreiele Argintăriei, 

1) Sulzer, Geschichte d. transalpinischen Daciens, 1 (1881) p. 143: Sobald mein Le- 

scr und ich Baja verlassen, und unsern Weg in den Gebirgen hinter der Festung Niemts 

hinunter fortsetzen: sogieich werden ihm die dort herumwohnenden Bauern, sowohl 

Walachen als Ungarn, vieles von einem ganz silbernen Berge in die Ohren 

zischen, den sie, wo mir recht, auf ungarisch Alscho-Felschă (rom. Arsu), das ist, das 

Obere-Untere nennen; sie werden ihm ganz leise erzăhlen, dass man dort dice reichsten 

Gold- und Silberstufen auf dem Dache mit Metzen sammle. 

2) Espunere de motive la Convenţiunea de delimitare, Bucuresci, 1887, p. 246. 267. 

3) Marele Dicţionar geografic al României. Vol. IL. p. 36. 

4) Acest masiv se compune din vârfurile Albia și Albiuţa. 

5) Charta Moldovei (Instit. geogr. al armatei) $. 1 : 50.000, și minuta orig. inedită. 

s) Specialkarte d. oesterr. ung. Monarchie. (1:75.000), f6ia Z. 17., C. XXXIIL. 

1) Fragm. Hist. graec. III. (Ed. Didot) p. 273; Kat mă se addat piv “Penuia xahoi- 

peva Bpn at% Boregov "Ohfia aposaţopeoStvra văv 35 "Ann, ebroproe DS 2papqedeians 

âpibpe dteppn: 
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este incontestabil identică cu minele cele celebre de la Alybe, unde, după 
cum ne spune Homer, se născuse argintul, ori cu alte cuvinte, unde argintul 
eșise din sînul pământului la suprafaţă. Cu privire la Alybe mai adăugem 
aici încă o circumstanță geografică. În partea meridională a acestui vast 
masiv de munţi argentiferi curge rîul numit Bistrici6ră, ce se vărsa în 
Bistrița Moldovei, o numire, care de asemenea o vedem reflectată în 
numele, ce-l dă Homer eroului de la Alybe, Epistrophos. 

Ţtrile Daciei se caracteriseză până în epoca romană prin o mare abun- 
dență de argint, 6r de altă parte Scythii din nordul Mării-negre, după cum 
ne spune Herodot, nu făceai nici o întrebuințare de argint, lucru natural 
find-că șesurile Sarmaţiei europene aii fost tot-de-una lipsite de mine 1). 

O a dâua pi6ţă însemnată pentru avuţiele sale metalice a fost în tim- 
purile ante-helene la Temesa (Teus5q). 

În Odyssea lui Homer, deița Minerva se esprimă ast-fel către 'Telemach 
fiul lui Ulysse: «Am fost cu corabia peste Marea n€gră la Temesa după 
aramă, însă aduc fer lucitoriti» 2), adecă oțel. 

Avem aici o indicațiune geografică fârte prețidsă. Drumul comercianților 
grecesci, cari navigati la Temesa, ca să cumpere aramă și fer, era peste 
Marea-nâgră sâă Pontul euxin. 

O a ddua notiță importantă despre situațiunea Temesei o aflăm la poetul 
Ovidiu. După densul itinerariu! celor ce navigaii la Temesa, trecea prin 
strimtrea cea abruptă și dificilă navigaţiunii, numită o-dată Ceraunia 
(munții de la Cerna), și pe lângă un oraș barbar astă-di necunoscut numit 
Romechium 3). Avem aici dâue numiri topografice, pe cari poetul Ovidiu 
le estrăsese din vechile descrieri geografice, fără ca densul, în timpurile 
sale să-și pâtă da bine semă de adevărata situațiune a Temesei homerice. 
Fără îndoiclă, că acâstă făimâsă pieță de metale a timpurilor preistorice, 

1) Bolliac, intemeiătoriul archeologiei preistorice române, încă remâne surprins de 
cantitățile cele mari de argint, ce le posedaă Dacii. «De unde», dice dânsul, 
«scotea Dacii atâta argint pentru atâta numerariă şi cum de numerariul lor nu era 
nici aur, nică aramă ... , De unde vine acesta, că monetele cele mai vechie ale Daciei 
sunt de billon, argint, aramă și puţin aur, de multe ori şi plumb? Cu cât înainteză 
Temâne argintul fârte lămurit și se găsesc mulțime de monete Dace, drachme, 
didrachme şi tetradrachme mai ales imitațiuni, dară localisate» (Tromp. Carp. 
Nr. 846), — Despre minele de argint și de aur de la orașul Baia din Moldova a se vede 
Cogălniceano, Album istoric, p. 54, 

*) Homeri Odyss. I. 187. 

3) Ovidii Met. XV. 520, — Despre posițiunea geografică a munţilor şi a strimtorii numită 
Ceraunia a se ved6 mai sus p. 416.
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de unde ţinuturile meridionale cumpăraii arama trebuinci6să pentru edifi- 

ciele și obiectele destinate cultului divin, se afla în regiunea cea abundentă 

de metale din nordul Istrului de jos, acolo unde erait concentrate cele mai 

principale și cele mai productive mine ale lumii vechi 1). Diferite localităţi de 

lângă pâlele Carpaţilor (în Ungaria şi Transilvania) ai purtat unele în tim- 

purile trecute şi altele mai pârtă şi astă-di numele de Timiş (Temes). 

Din aceste vom aminti aici singur dâue: Timişra, cetate vechiă şi vestită, 

orașul cel mai principal și mai comercial al Bănatului, situat spre medă-di 

de riul. Timiș, care în documentele mai vechi ale Ungariei figureză sub 

numele de castrum Temes 2), și un sat românesc astă-di dispărut din 

districtul Mihadiei, care pe la a. 1408 purta numele de Temes ?). 

Un al-treilea emporiu al timpurilor preistorice renumit pentru avuţiele 

sale minerale a fost la Tartesos (Certeș), lângă Columnele lui Hercule, 

în apropiere de Cerna, isvorul cel imens de prosperitate comercială a 

Tyrienilor 4). | 

În fine Stephan Byzantinul mai amintesce în regiunile Scythiei de o lo- 

calitate: cu numele Chalcis (Xnhxic), adecă Baiă-de-aramă 5), 

Numele de Chalcis î-l avuse în nisce timpuri depărtate ale anticităţii di- 

ferite localități. În particular acest nume se atribuise unui oraș important, 

unde după anumite tradițiuni se lucrase mai ântâiii arama. După tote pro- 

babilităţile, acest celebru oraș, numit în formă grecescă Chalcis, unde se în- 

cepuse mai ântâiti industria minelor de aramă se afla în regiunea cea abundentă 

de metale a Scythiei, fiind-că după vechile tradițiuni Lydus (Lud, nume 

pelasg) din Scythia descoperise mai ântâiii arta de a topi şi vErsa arama 6), 

Originea arămii era în tot casul scythică, după cum acesta o constată Și 

1) Unii aii credut, că Temesa (Leno) lui Homer ar fi fost identică cu oraşul din 

Italia de jos numit în epoca romană Tempsa și Temsa (Plinii lib. XIV. 8;1ll. 

10. 2. — Livii lib. XXXIV. 44). Însă nici numele, nici posiţiunea geografică nu cores- 

punde tradiţiunilor homerice, și nici nu s'aă constatat până astă-di pe teritoriul acestui 

oraș din Bruţiu vre o urmă Gre-care de lucrări archaice de mine, 

2) Fejâr Cod. dipl. III. 1. 124. 1212: castrum Temes. — Pesty, Vârispânsâgok, 

p. 500-502: castrum Tymys, şi castrum de Tymes. — Obiecte preistorice de aramă 

pe teritoriul Bănatului, după cât cunâscem, se-aă găsit în comitatul Timişdrei şi la 

Segedin (Pulszky, Kupferzeit, p. 19. 22); vase şi mai multe table mari de aramă la 

Măidan lângă Oraviţa (Liuba şi lana, Topografia s. Măidan, p. 56). 

3) Pesty, A Szâr. Bânsăg. II. 543. 

1) A se vede mai sus pag. 441. 

5) Stephanus Byz,, v. Xe. 

6) A se vede mai sus pag. 484, nota 2.
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epoca aşa numită a arămii, ce caracteriseză Carpaţii Daciei 1). În particular 

orașul Chalcis din Scythia, de care face amintire Stephan Byzantinul, nu 
putea să fie altul, de cât aşa numita Baiă-de-aramă din părţile de apus ale 
României, unde administraţiuned austriacă constatase încă pe la a. 1719, 
că aceste mine lucrate încă din timpurile cele vechi eraii aprâpe sleite 2), 
unde pe tâte colinele şi pe tâte văile dimprejur se mai pot cundsce și astă-di 
nenumerate urme de ocne sii escavări după sistemul archaic, unde am vEdut 
noi înşi-ne în anii 1892, 1899 și 1900 irugele unor vetuste apeducte săpate în 
stânci și deposite grandi6se de sgură topită, acoperite pe unele locuri cu un 
strat aluvial de păment de un metru și mai bine. 

Este un fapt positiv, că industria minelor, acestă creațiune a geniului și a 
culturei pelasge, avuse în timpurile ante-elene o imensă desvoltare în țările 
Daciei. Este singura regiune de pe continentul Europei, unde după tâte datele 
geografice și archeologice, după tste condiţiunile geologice, a esistat o pu- 
ternică civilisațiune metalurgică, o civilisațiune, care prin produsele și fabri- 
catele sale metalice a dominat în timpurile cele sacre pelasge, nu numai 
țările meridionale, dar și cele de apus, de nord și în parte de răsărit ?). 

1) Unii autori, între aceştia Pliniu (IV. 21. 3) şi Stephan Byzantinul aă fost de părere, 
că betrânul oraș Chalcis, unde s'a descoperit mai ântâii arama, ar fi fosf aşa numitul 
Chalcis din insula Eubea în Marea egeă. Nu numai că nu avem nică o notiţă positivă 
despre lucrarea aramii în Eubea, dar acestă insulă după părerile unora, nici nu conţine 

straturi metalice (Schrader, Sprachvergleichung u. Urgeschichte, p. 284). 
?) Instrucţiunile date în timpul ocupaţiunii austriace (1719) cu privire la Baia-de- 

aramă din jud. Mehedinţi cuprind următârele: Weillen das zu Baia di arame befin- 
dente Bergwerkh von Alters hero zimlih ausgehauen, vorhin aber, wie auch 

anjetzo, nicht von dem Landesfiirsten, sondern denen Inwohnern des Markts Baia di 

arame auch umbliegenden Dorffleuthen cultivirt worden ... hat es bei diesen allen 

eben auch sein Verbleiben. (Wenzel, Magyarorsz, Bânyâszatânak kritikai târtenete, 
p. 243), — Archidiaconul Paul de Aleppă, care a călătorit prin Moldova şi Ţera-ro- 
mânescă între a. 1650-1660, scrie despre aceste mine următârele: «În Ţera-românescă 
se afla o frumosă baiă de aramă, din care metalul se estrage din puțuri fârte adânci 

în forma unei petre negre și apoi se manufactureză cu multă artă» (Hasdeu, Arch. 
ist. Tom. 1. P. 2. p. 105). — Er [. lonescu, (Agricultura jud. Mehedinţi, p. 49) scrie: 
*Multe minerale s'aii scos din aceste hrube (cunicule) judecând dupre sgure, dupre 

resuflătorile şi frământăturile de pământ, ce se văd pe aidă.... Sgurele și irugele 
(săpate în petră) ocnele și drumurile sunt semne positive, că aici s'ai scos şi topit 

mine multe. Minele însă sunt vechi» etc. Pe teritoriul județelor Mehedinţi şi Gorj 
se găsesc în număr considerabil diferite obiecte şi instrumente de aramă, ceea ce pro- 
beză, că în timpurile preistorice a esistat în acestă regiune un centru, unde se estrăgea 
Și fabrica acest metal. | 

3) În a. 1580 un anumit Basilius Transalpensis în o petițiune adresată sul-
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Aici noi aflăm peste tot locul urme infinit de numerâse de lucrări ar- 

chaice de mine: spălări de aur, băi părăsite, topitori de metale, câmpuri 

de sgură, table de aramă, bucăți informe de plumb şi de aur topit şi diferite 

instrumente necesare industriei metalurgice 1). 

În timpurile homerice teritoriul Eladei a fost cu totul lipsit de mine. 

Grecii cei vechi nu se ocupai cu estragerea metalelor din pământ. Avem 

numai esemple, că ei se ocupaii cu schimbarea lor 2); 

În Sarmaţia europenă nu ai esistat mine nici de aramă nici de 

argint, precum nici de aur, ori de fer. 

Tot ast-fel şi în Germania. «Dacă deii cei buni», scrie Tacit, <oră deii 

cei nefavorabili le-ai denegat Germanilor aurul şi argintul nu pot spune, 

tanului descrie ast-fel avuțiele metalice ale Transilvaniei: esse regnum quoddam 
sub imperio Serenis Vre Transyluaniam nuncupatum, regnum sane inaestimabile, 
in quo quotcunque genera metallorum in mundc sunt, omnium fodinae în- 

ueniuntur, fodina auri et argenti, ferri et cupri, stanni et plumbi, calybis et viui ar- 

genti, sulphuris et salis .... et omnibus ad vitam humanam necessarys abur.dantis- 

simum, cuiusque vtilitatem et fertilitatem lingua humana effari et enumerare nequit 

(Hurmuzaki, Documente III, p. 57—58). — Trei riuri însemnate, ce isvorăsc din Car- 

paţii de apus ai Transilvanici pârtă numele de Criș (4p5etos), un altul Arieş, cores- 

pundetoriă cu latinul Aureus, er Oltul (Alutus), care descinde din Carpaţii de răsărit 

este după numele săă de asemenea un rîă de aur. Numele rîului Arieș î-l aflăm încă 

pe la a. 1075 tradus cu latinescul Aureus (Fejer, Cod. dipl. |. 437). Căderea lui z după 4 

nu este un fenomen isolat. În limba latină vulgară încă se dicea Arelius în loc de 

Aurelius și agustus în loc de augustus, rrom. Agustin în loc de Augustin. 

În limba albanesă cuventul aur încă s'a prefăcut în âr. Arieşul pare a fi același rii, 

care la Herodot (IV. 49) figureză sub numele de Auras. Cuvântul Alutum ca termin 

metalurgic însemna în timpurile vechi aur spălat, de la alluo. După Pliniu (XXXV. 47) 

minele de aur din Lusitania și Gallaecia se numiati, alutia vulg. aluta; €r aurul ce 
se afla în stratul superior al pămentului alutatium (ibid. XXXIII. 21). 

1) Cântecele tradiționale românesci mai amintesc de epoca, când, pe lângă turme și 
ciredi de vite, Gmenii avuţi mai posedaă și mori de aur şi mori de argint: 

şi-şi avea Tudor ș'avea | Că-mi dă taica mie (zestre) 

nouă mori în rîurel Bunătăţi o mie, 

de macină aurel Nouă mori în vânt, 

nouă mori pă su pământ Nou€ în pământ 

dă macină la argint... | Macină argint... 

Şeqătoarea (Fălticeni, An. III, p. 212. | Negoescu, Balade, p. 195. 

2) În acestă privință învățatul italian E. Saglio încă se esprimă ast-fel (Dict. des 

antiquitees gr. et rom, v. Caelatura p. 784, nota 51): Nulle part il n'est question dans 

les potmes d'Homâ&re de l'exploitation des mines (pe teritoriul Eladei): les metaux 

que les Grecs posstdent leur sont venus par le commerce ou par la rapine. 
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dar nici nu pot afirma, că nu ar fi în Germania vre-o vână de aur sti de 
argint, că-ci cine a esplorat pământul acesta. Fer încă este puțin la ei, după 
cum se pâte judeca din armele lor» 1). 

În Galia obiectele de metal ai fost în general importate prin comerciă, 
nu însă prin comerciul maritim, ci pe drumul cel mare continental al mi- 
grațiunilor etnice preistorice 2). Er Britanii după cum ne spune luliu Cesar 

se folosiaii de aramă importată ?). 

Din contră triburile pelasge de la Carpaţi aă fost din cele mai depărtate 

timpuri ale civilisațiunii europene făimâse nu numai pentru avuţiele lor în 

turme, ciredi, erghelii, nu numai pentru câmpiele lor prodigios de mănâse, 

dar și pentru opulenţa lor metalică. 

Aici erai Arimaspii cei legendari, de pe ale căror plete străluciati podbele 

de aur și de petre scumpe *). 

De aici căl&toria deul Apollo spre ţinuturile meridionale încălecat pe un 

grifon, simbol al avuţielor de aur 5). 

Aici eraii Agathyrsii cei luxoşi cu costumele lor încărcate de aur 8, 

Chiar şi în timpurile lui Domițian și Traian avuțiele metalice ale Daciei 

avuse un renume estra-ordinar. 

1) Taciti Germania c. 5: Argentum et aurum propitii an irati dii negaverint, 

dubito. Nec tamen aflirmaverim nullam Germaniae venam argentum aurumve gignere: 

quis enim scrutatus est. — În alt loc Tacit (Germ. 45) vorbind despre poporul Aesty- : 

ilor de lângă Marea baltică, dice despre dânşii: Rarus ferri, frequcns fustium usus. 

) Bertrand, La Gaule avant les Gaulois, p. 6: La metallurgie n'a point pris 

naissance dans nos contrees. — Ibid. p. 195—196: une €poque existe, oii les 

mâtaux, le bronze et l'or (exceptionellement Pargent et le fer) font leur apparition 

chez nous, apportes par le commerce. Er în alt loc (p. 204): La grande civili- 

sation n'a donc penectre par mer ni en Gaule, ni en Espagne..... Le grand 

mouvement, qui a transforme le pays est venu par voie de terre, continuation du 

mouvement, auquc! nous avions dă l'introduction dans le pays des monuments mega- 

litiques. — Mai adăugem în fine aici, că după Diodor Sicul (V. 27. 1) în Galia nu aă 

esistat mine de argint. 

3) Caesaris B. G. V. 12: (Britanni) aere utuntur importato.— Despre Africa, archeo- 

logul Morgan se esprimă ast-fel: que ce n'est pas en Afrique quiil faut rechercher 

le foyer du fer (Congr. int. ant. et arch. preh. Paris, 1889, p. 286). Er despre India 

scrie Pliniu: India neque aes neque plumbum habet (H. N. XXXIV. 48. 3). 

) Lucani Phars. III. 278-279; auroque ligatas Substringens, Arimaspe, comas. 

î) A se vede mai sus pag. 80. - 
* Herodoti lib. IV. c. 104. — Până la finele secululuial XVI Boiarii români eraă 

încă adevăraţi chrysophori. Veranţiu, fost locotenent regal al Ungariei (f 1573) scrie 

despre Moldova ast-fel: Boiarii . . . se împodobesc cu inele: multe, cu haine de 

mătase, aurite... apoi cu catene de gât și cu alte asemenea ornamente, cari tâte
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Regele Decebal, după cum ne spune Dio Cassiu, î-și ascunse tesaurele 

sale cele făimose de aur, argint şi diferite lucruri preţise sub albia riului 

Sargetia, ce curgea pe lângă capitala sa. Traian însă cu ajutoriul lui Bicile, 

unul din amicii intimi ai lui Decebal, descoperi secretul și ridică aceste 

imense avuţii 1). 

Columna lui Traian ne înfățișeză de asemenea câte-va scene caracteristice, 

cum soldații romani, după înfrângerea puterii Dacilor, aduc înaintea împă- 

ratului “Traian nisce cai robuști de munte încărcaţi cu vase preţiâse de aur 

și de argint. 

Despre prada cea imensă în aur și argint, ce o ridicase împăratul Tra- 

ian din Dacia, aflăm o importantă notița la istoricul Ion Laurentiu Lydus 

din seculul al VI-lea. 

Împăratul Justinian, ne spune acest autor, grăbindu-se să facă ceva fo- 

lositoriii pentru stat, se hotărî să înființeze demnitatea de prefect al Scy- 

thiei; anume fiind el un om înțelept şi studiind cele scrise, aflase, că 

regiunea Scythiei a fost în timpurile vechi fericită, nu numai pentru avu- 

țiile sale, dar și pentru Gmenii s&i cei vitezi, şi că tot ast-fel se află ea 

acum precum fusese o-dată. Acestă regiune o subjugase mai ântâiii înal- 

tul principe Traian, când Decebal a fost rege al Geţilor, de la cari dânsul 

a luat ca prada de r&sboiti 5.000.000 libre de aur (5.071.400.000 fr.) şi 

10.000.000 libre de argint (897.354.684 fr. 3), afară de pahare şi de vase, ce 

eraii mai pe sus de ori ce preţ, și afară de turme, de arme și mai mult 

ca 500.000 6meni, bărbaţii cei mai r&sboinici dimpreună cu armele lor, 

după cum acesta a afirmato Crito, care a fost de față în acest resboiti. 

Ast-fel Justinian nevoind să fie mai inferior de cât Traian în nici o pri- 

vință, se hotări să țină sub puterea sa și părțile medă-nâpte, cari o-dată 

se desfăcuse de jugul Romanilor 4). | 

se lasă în jos de la umărul stâng peste pept sub brațul drept până la câpse (De situ 

Transsylv. Mold. Transalp. la Ilarianu, Tesaur, ÎI, p. 181). 

Er în poesia n6stră populară aflăm următârele amintiri: 

La coșarul derimat ce te porţi așa gătit 
Stă boierul redimat numa'n aur şi argint 

Numai aur îmbrăcat. din crescet până 'n pământ? 
Teodorescu, Poesii pop., p. 326. | Ibid., p. 326. 

1) Dion Cassius, Hist. rom. (Ed. Gros et Boissce) lib. LXVIII. c. 14, 

:) Avend în vedere pondul librei romane cu 327,1873 grame și proporţiunea dintre 

argint şi aur în timpul lui Domițian cu 11,303: 1. 

5) Lydi De Magistr. IL. c. 8: îiv (xupuy) npâroc Eh oby Aexeftiw râ Tarâv “ipnsa- 

uvw Tputavbs & mohbs nevraxoalag popiădas ypootov Nrpâv, dmhaatuc îi dpbpo» Zanu- 
7 3 s a E 

(7) Pătuy Gysb wat. azebây mtpijc dpov ExBsfrudriv pehâv re xul drhuy ..
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Împăratul Traian ridicase așa dar din Dacia, afară de sumele enorme în 

monete și în diferite mase de aur și de argint, încă şi o mulţime prodigi6să 

de vase preți6se. Valdrea lor, dice Crito, era necalculabilă. Și fără îndo- 

i6lă, că aceste obiecte de aur, de argint și de petre scumpe, lucrate în stilul 

Hyperboreilor sâii Arimaspilor, aveai în acestă epocă de opulenţă și de 

lux a Romanilor, un preţ ne mai pomenit 1). 

În fine, dacă pe lângă prada, ce a fost ridicată pentru erariul statului, 

vom av în vedere și jafurile imense comise de tribuni, de centurioni şi 

soldați, cari toți devenise 6meni avuţi în urma acestui răsboii, și dacă 

vom socoti, ca întregă națiunea Dacă a fost spoliată de averile sale, atunci 

vom pute dice, că prada de răsboiii ridicată din Dacia în metale preţidse 

sa urcat la cel puţin la 10 biliâne (miliarde) de franci. 

Ce valdre representaii aceste sume în epoca lui Traian, ne putem face 

o ideă din cele ce ne spune Pliniu, că până în timpurile sale tesaurul pu- 

blic al statului. roman, ce se conserva în templul lui Saturn, nici o-dată 

nu a fost mai mare de 1.620.829 libre de aur 2), ori cu alte cuvinte, visteria 

metalică a imperiului roman, după atâtea resbdie fericite și după atâtea 

imposite asupra ţărilor subjugate, nu făcea nici chiar a treia parte din prada 

de aur și de argint, ce se luase de la Daci. | 

Prada lui Traian din Dacia întrece prin avuţiă și magnificență tot ce 

văduse până aci poporul roman. Era triumful cel mai mare al Romei, nu 

numai asupra puterii şi vitejiei unui popor temut î), dar și asupra avuțţiilor 

de aur și de argint ale unei țări «fericite», avuţii acumulate aici în curs de 

atâtea secule și mii de ani. 

Din aceste spolie prodigi6se construi împăratul Traian aria sâii Forul 

săi cel vast 4), decorat cu diferite statue și figuri de Daci, for, pe care se 

afla arcul săi de triumf, ce representa diferite scene din resboiul Dacic, 

Basilica Ulpia, Columna lui Traian, cele dou& Bibliotece Ulpia, și un tem- 

plu al împăratului, o construcțiune, pe care Marcellin o numesce unică în 

) Homer (lliad. XXIV, 234) încă amintesce de un pahar magnific de aur al 

lui Priam, ce-l primise ca dar de la Thraci, când fusese în legațiune la ei. — La cei 

vechi sub numele de Thraci se înțelegea întreg poporul Geţilor din partea de sud și 

de nord a Dunării de jos, dimpreună cu Scythii (Steph. Byz. v. Sx5%ar, Evo 

Bpimoy. — Cf. Herodot, IV. 9%; VII. 20.) 

3 Plinii H. N. lib. XXXIUIL. c. 17. 

3) Cf. Lucani Phars. Il, 54: Hinc Dacus premat, inde Getes. — Ibid. VIII. 423. 

+) După cum scrie Gellius (Noct. Attic. XIII. 24) pe lângă estremitățile Forului lui 

Traian mai erai aședate diferite simulacre şi insemne militare aurite, avend de desupt 

inscripțiunea: Ex manubiis, adecă din sumele provenite din vendarea prădii.
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univers și demnă chiar de admirațiunea deilor, care întrecea ori-ce descrip- 

țiune, și pe care nici un muritorii nu va mai fi în stare să o reproducă!). 

Dar ceea ce presintă o caracteristică particulară al avuţiei acestei țări 

în obiecte prețiâse de artă, este, că pe lângă tâte spoliările Romanilor și ale 

Barbarilor, pământul Daciei este și astădi o fântână nesecată de aurării și 

argintării preistorice, ast-fel că tesaurele lui Priam, ale dinastielor din My- 

cena și din Orchomen, ne apar ce e drept ca visterii preţi6se familiare, însă 

în tot casul modeste față de comorile imense, ce s'aă descoperit până 

astă-di pe teritoriul Transilvaniei, Ungariei și al ţărilor române, din cari 

însă nici a decea parte nu aii fost colectate și conservate cu îngrijire. 

Civilisaţiunea metalurgică, care deschide o nouă eră de prosperitate în 

istoria omenimii, începe, după cum vedem, în nordul Dunării de jos, pe 

teritoriul Daciei. 

Aici se aflaii în timpurile preistorice centrele cele mari de producțiuni 

metalifere. Aici ne apare prima fasă a fabricațiunii obiectelor de metal, a 

armelor, instrumentelor şi ornamentelor, o industriă care face din ce în ce 

progrese tot mai însemnate 2). De aici aceste fabricate, cu deosebire cele de 

aramă, de bronz și de fer iaii o estensiune prodigi6să. Transportate cu 

migrațiunile preistorice, și răspândite prin comerciii în tâte părţile Europei, 

în Asia și Africa de nord, ele ne presintă prin formele, prin semnele sim- 

bolice și une ori prin inscripţiunile lor, una și aceeași origine 2), unul și 

același tip caracteristic al industriei metalice de la Carpaţi 4). 

9 Ammiani lib. XVI. c. 10. 

2) Pulszky, Magyarorszag Archaeologiâja, |. p. 141: Unstedt Ingwald ily szep sa: 

vakban fejezi ki lelkesedesct a magyarorszâgi Sskori emlekekrăl (Etudes sur 

Vâge de bronze de la Hongrie. Christiania, 1880, p. 40 seqq.): Az orszăg, mely a Kâr- 

pâtoktâl delre terjed, ugy jelentkezik elâttem mint a regeszeti csodâk 

orszăga, oly nagy a formăk gasdagsâga, melyek itt megleptek, oly nyomatekos azon 

eredmenyek silya, melyekkel itt talâlkoztam, midân Europa prachistorikus civilisatidjânak 

târtenelmet tanulmânyoztam. 

3) Bertrand, La Gaule avant les Gaulois, p. 222: Un fait important sur lequel on ne 

saurait trop insister, est Pair de parent€ de tous ces bronzes en Europe, la certitude 

quă origine des rapports commerciaux reliaient entre eux les pays aussi €loign6s. . . 

Les decouvertes faites dans ces dificrents pays demontrent, sans doute possibille, que 

les bronzes primitifs, danois, lacustres, gaulois, italiens, avaient une origine 

commune. | 

1) Distinsul archeolog Montelius din Svedia constată de asemenea, că obiectele pre 

istorice de aramă pură aflate pe teritoriul Scandinaviei aă fost importate acolo din 

regiunea Austro-Ungariei (Correspondenzblatt d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropo- 

logie u. Urgeschichte, Jhg. 1894 p. 128-129). — Cf. Pulszky, Magyarorszâg Archaeolo- 

giâja, 1 (Budapest, 1897, p. 137)
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XXL. TABLELE ESCHATOLOGICE ALE HYPERBOREILOR. 

Între cele mai principale monumente ale metalurgici preistorice din părțile 
de nord ale Dunării de jos se amintesc Tablele de aramă ale Hy- 
perboreilor, trimise prin virginele Opis și Hecaerge ca dar la templul 
lui Apollo din insula Delos. 

Despre aceste Table Socrate vorbesce ast-fel la Plato: 
«Etă și o altă naraţiune, pe care mi-a comunicat'o magul Gobryas. 

După cum î-mi spunea dânsul, în timpul când Xerxe trecuse cu arm 
în Europa (an. 480 a. Chr.), moșul săi, 

ata sa 
care purta același nume (de Go- 

bryas) a fost însărcinat ca să apere insula Delos, unde se născuse cei 
doi dei (Apollo și Diana). Aici dânsul a luat cunoscință de conţinutul unor 
table de aramă, pe cari le adusese (virginele) Opis şi Hecaerge de 
la Hyperborei 3): că sufletul omului, după ce părăsesce corpul, se duce 
întrun loc necunoscut, în o locuinţă suterană, unde se află reședința regală 
a lui Pluto şi care nu e mai mică de cât palatul lui Joe. Porta, care ser- 
vesce de intrare la drumul, ce duce la reședința lui Pluto, e închisă cu 
200 lacăte și chiei; €r după ce se deschide acestă pârtă, sufletul ajunge la 
riul Acheron, apoi la râul Cocyt, și după ce trece peste aceste rîuri, el trebue 
st fie dus la Minos şi la Rhadamanth. Aici judecătorii ţin ședință și 
întrâbă pe fie-care din cei cari vin, că ce vi€ță ai dus și cu ce fel delu- 
Crări sai ocupat până era în corp. Înaintea acestor judecători este peste 
putinţă să potă minţi cine-va. Apoi aceia, cară au fost conduși de un genii 
bun până când aiă trăit, capătă locuință în regiunea celor pii, unde 
anutimpurile produc cu abundență tot feliul de fructe, unde curg isvâre cu 
apă limpede, unde câmpurile sunt acoperite cu tot feliul de flori de pri- 
măveră, unde el asistă la conversări filosofice, la representaţiuni teatrale de 
ale poeţilor, concerte de musică, ospeţe cu cântece și musică, unde sunt 
mese întinse cu bucate pregătite de sine, petreceri inocente și O vicță plă- 
Cută. Aici nu e nică iernă aspră, nici călduri mari, ci o climă temperată, 
Îndulcită de radele cele blânde ale sârelui. Aceia cari ai fost inițiați (în 
aceste misterie) ai un loc mai de frunte și ei îndeplinesc aici ceremoniele 

') Platonis Axiochus: 59. Fi î8 ud Erzpov Bode Nârov, 3y îpoi “perde Tofpms, vip 
bizţog în vand, Ti nod EtpEno îvâmaty ndv nânnov cdrod xi pbwuoy, neupdtvra ee 
Aihov, îns piijoete rijy vijcov, îv Și oi 350 Osoi 2v&vovro, în ivâv yaxwy dshrwvy, 4 Treppoptoy Exâptoray "Oris ze ral “Euutprn, BapepaSxăvae etc. 

NIC, DENSUŞIANU, + 
32
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religidse. Se spune, că aici ai fost inițiați Hercule și Bach (Osiris 2) înainte 

de ce et ar fi descins în infern. Er aceia, cară aii petrecut vi€ța lor în fapte 

rele, sunt duși de Furii prin Tartar la Ereb şi Chaos, în regiunea.celor 

impii, unde ficele lut Danaus cârcă necontenit să umple vasul cel fără 

de fund, unde se vede Tanta!, ce sufere de sete, unde vulturii (scă șerpii) 

sfășiă ficatul lui Tityus, unde Sisyp se trudesce în zEădar să urce pe un 

munte un bolovan enorm de pâtră, &r după ce ajunge la captt, el trebue 

să începă de noii munca sa cea grea; unde monștrii ling jur împrejur cor- 

purile făcătorilor de rele; unde divinitățile pedepselor i ard cu făclii aprinse și 

unde ei sufere tot feliul de supliciă eterne. Aceste mi le-a comunicat Gobryas». 

După cum vedem, aceste table de aramă, a căror formă era triunghiulară, 

dedu 2), conţineati doctrina teologică a Hyperboreilor despre destinele omului 

după mârte 3). 

Acestă doctrină se întemeia, după cum vedem, pe principiul vieţei eterne 

a sufletului, pe un județ suprem, pe o resplată dincolo de mormânt, a 

faptelor bune şi a faptelor rele; idei anteridre vechiului şi noului Testament, 

pe cari Hyperboreii, seci Pelasgii din nordul Istrului, le r&spândise departe 

în tâtă lumea antică, și cari ast-fel devenise basa fundamentală a religiunii 

poporale din Elada, din Egipet, din părțile de apus ale Asiei și mai târdi 

din imperiul roman. 

Aceste celebre table epigrafice. ne presintă tot-o-dată şi o icână despre 

forma, cum erai organisate misteriele cele mari ale Hyperboreilor, misterii, 

cari se celebraă într'o locuință suterană, unde erai înfățișate curțile lui 

Pluto, judeţul din urmă în frunte cu marii legislatoră Minos și Rhadamanth mă 

regiunea celor pii, sei locurile fericirii eterne, şi Tartarul cu tâte ororile saie. 

Pelasgii şi cu deosebire Hyperboreii, ai fost singurul popor al vechimii, 

3) Diodori Siculi lib. 1. 11. 3: Tov 8 map” “Bis mahatây potohă'zuoy mvâc răv *0atpw 

A&yosovy ngocovopăţovst. — Egiptenii, dice Herodot (II. 42) spun, că Osiris este Bach. 

2) dtroc, ot, tablă de scris, fiind-că în vechime aceste table aveaă forma unui A (3£hza); 

2 După poetul Ovidiu (Met. XV. 809-810) in palatul Parcelor încă se aflai nisce 

table imense de aramă și de fer, pe cari erai scrise destinele peschimbăcidsc 

ale omului, 

+) Minos şi Rhadamanth apar după legendele vechi ca fiii lui Joe. Despre Minos 

se spunea, că a fost un rege just, remarcabil prin înteligenţa sa, un simbol al legisla- 

ţiuniă anterisre civilisaţiunii grecesci. EI domnise după vechile tradițiuni peste Creta 

peste insulele din Marea egeă și peste litoralul Asiei. Invidiând pe fratele sti Rhada 

manth pentru gloria sentimentelor de dreptate, î-l trimise în părțile estreme ale 

imperiului săi (sis răc Boyomăc zăjc v&pus. Diodor, V. 84. 2). După morte amândoi ai 

fost constituiți ca judecători în imperiul celei alalte lumi,
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cari ai escelat prin sciința de a organisa misteriele și oraculele, mijlce 
forte puternice pentru propagarea credinței în o vieţă viitâre și tot-o-dată 
o șc6lă de filosofiă morală și religi6să. | | a 

Cele mai vechi sunt misteriele Hyperboreilor din nordul Istrului, cari 
după cum ne spun Tablele trimise la Delos aă esistat încă în timpurile lui 
Hercule și Osiris, iniţiaţi şi dânşii în aceste misterie, și ast-fel transformați 
în fideli devotați ai acestei religiuni. Și întru adevăr, că paradisul şi infernul 
osiric, după cum vom vede mai târdiă, sunt localisate tot în acestă regiune 
a Hyperboreilor de la Istru. 

Templul lui Apollo din Delos, întocma ca și templul și oraculul de la 
Delphi ai fost întemeiate de Hyperboreii din nordul Istrulut 1). De aici plâcă 
Latona cea persecutată și nasce în insula Delos pe Apollo şi pe Diana. 

Din aceste timpuri depărtate Hyperboreii se află în relațiuni continue 
religi6se cu sanctuarele din Delos, o insulă, locuită de triburi pelasge emi- 
grate de la Carpaţi. | 

În fie-care an Hyperboreii, acest popor avut și pios, trimit la sanctuarele 
din Delos daruri învăluite în spice de grâii. La început Hyperboreii, după 
cum ne spune Herodot, trimitea aceste daruri cu dâue virgine, însoţite 
pentru siguranță de cinci fruntași Hyperborei 2), În cea de ântâii misiune 
sacră la Delos aii fost virginele Opis și Hecaerge ?), cari ai dus daruri pre- 
țise ]lityei, ce dase ajutoriă Latonei la nascerea celor doi dei 4). 
După Socrate tot aceste dâue virgine, Opis și Hecaerge, aii dus la Delos 

şi tablele legei despre judeţul din urmă. O notiţă fârte importantă despre 
vechimea acestor table monumentale. Etatea lor se reducea ast-fel la tim- 
purile Latonei, sâă la cele de ântâiii timpuri ale întemeiării sanctuarelor 
din Delos. 

Aceste table eschatologice ale Hyperboreilor, cari aă avut o influenţă 
iriensă asupra religiunii din Delos și din insulele Mării-egee ai fost ast-fel 
fabricate şi scrise în țările din nordul Istrului, în Dacia. 

Textul lor, a fost de Sigur redactat în limba cea sacră a Pelasgilor, după 
Cum tot în acestă limbă ati fost scrise la început tâte cărțile cele sfinte 
de pe teritoriul Eladei, după cum vom vede mai târdiă 5), 

') Despre întemeierea templului din Delos a se ved€ mai sus p. 81 și 122. 
') Herodoti lib. IV. c. 33, 

') Herodoti lib. IV. c. 35. 
%) Darul făcut Ilithyei pentru ajutoriul, ce-l dase Latonei, a fost după .tradiţiunile 

Wechi un lanţ magnific împletit din fire de aur (Preiler, Gr. Myth. 1, p. 154). 
î) Se pare, că locuitorii din părțile de nord ale Istrului, urmând obiceiul strămoșesc, 

continuară de a trimite daruri la Delos cu2 virgine până aprâpe în timpul, când orașul
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XXII. XAAKEIOZ KION.—COLUMNA CEA ÎNALTĂ DE ARAMĂ 

DIN REGIUNEA MUNȚILOR ATLAS (OLT). 

Un al doilea monument important al metalurgiei din părțile de nord ale 

Istrului a fost în timpurile preistorice o columnă înaltă de aramă 

ridicată sub culmile munţilor Atlas. 

Despre acestă columnă scrie Dionysiu Periegetul (sec. IlI—IV d. Chr.) 

pe basa unor fântâne geografice mai vechi. 

«Lângă Oceanul esperic, în apropiere de Gadira cea din părțile 

estreme, sub culmea munţilor Atlas, ce se întind departe, staii ca termine 

columnele lui Hercule, un mare miracul. Tot aici se ridică la ceriă 

o Columnă înaltă de aramă acoperită cu nori deși» 1). 

După cum scim, Atlas, muntele cel făimos din legendele vechimii, se 

afla în țera Hyperboreilor 2. El representa cu deosebire catena meri- 

dională a Carpaţilor, pe care rîul Olt, numit Atlas la Herodot 2), o tăiă și 

separeză în dâue grupe însemnate. Er Columnele lui Hercule 4) și Gadira :), 

punctele cele estreme, până unde se putea naviga pe lângă Atlas, în timpurile 

preistorice, se aflati în părţile de apus ale celebrului Oceanos potamos, stii 

Istru, numit fârte adese ori numai simplu Oceanos*). 

şi templele de aci ai fost jăfuite și distruse de Menophan, un general al lui Mithridate, 

în a. 87 a. Chr. A se vede cele due table de marmură din sec. II. a. Chr. reproduse la 

Tocilescu, Monumente epigrafice (1. 436 seqq.) cu privire la virginile Martina și He- 

raclea. Virgil (Aen. IV. 146) încă amintesce pe picti Agathyrsi la sărbătorile din Delos. 

1) Dionysii Orb. Descr. v. 63—68: 

xp” tontpov "Sueavoto” 

2vOa ne voi orijhat ep ripumaty “Ilpuxhios 

sorăatv, pâra Sopa, map topatăwvra Pădetpu, 

uazpdv drd mpnâva nohoczeptuv "Arhdvrwy, 

pi ne val xdzeos 26 obpavy Făpaue luv, 

“NBaroc, mouivoist Xahonrâpevos vegEeeatv, 

2) Apollodori Bibl. II. 5. 11. 2: îsi no “Arhovcoc îv “Vmepfoptote. — După Diodor 

Sicul (V. 21. 32) lângă vechiul Oceanos, care nu este de cât Istru, se afla şi munții 

Hercynici (rd “Epriwoy Gpoc). 

3) Herodoti lib. IV. 49. — Cf. Gooss, Studien z. Geographie u. Geschichte d. Tiraj. 

Daciens, p. 10: Im Atlas erkennen wir die griechische Form der Aluta. 

1) A se vede mai sus pag. 397 seqq. 

5) A se vede mai sus pag. 417 seqq. 

8 A se ved€ mai sus pag. 91 seqq.
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Acestă columnă de aramă se afla așa dar în regiunea dg apus a României 
de astă-di în apropiere de Porţile-de-fer. | 

Despre acestă columnă nu scim nimic mai mult. Nu scim la ce divinitate 
era consecrată, dacă ea a fost v&rsată din o singură masă de metal, ori 
compusă din mai multe table, dacă avea vre-o inscripțiune 1), ori era deco- 
rată cu figuri simbolice religi6se. 

În tot casul acestă columnă ne apare ca un colos al metalurgiei Hy- 
perboreilor, fiind-că munții Atlas, erai prin escelență munții Pelasgilor de 
nord, numiți Hyperborei. 

Aședată în apropiere de cataractele Istrului, ea se pare a fi fost opera 
lucrătorilor metalurgi de la Baia-de-aramă 2), un monument din epoca 
de înflorire a acestor mine, destinat s& eterniseze rhemoria celor de ântâiiă 
începuturi ale fabricaţiunii aramei în aceste părți, | 

Un esemplu analog ni-l oferă în istoria insulei Rhodos. În timpurile 
cele mai vechi acestă insulă a fost locuită de făimoşii lucrători de metale 
numiți Telchini, cari după cum ne spun autorii grecesci fabrica aici 
fer și aramă ?). 

Numele de Rhodos, ce-l avea acestă insulă pelasgă 4), precum şi numcle 
grecesc al altei insule din apropiere, Chalcia 5, ne spun de asemenea, că 
în timpurile vechi esistase aici o industriă metalurgică înfloritâriă. La 
a. 300—285 a. Chr., acești metalurgă ridică lângă portul insulei Rhodos un 
adevărat colos metalic, o statuă de aramă, ce representa pe Helios (Sorele), 
înaltă de '70 de coți și care cu tot dreptul a fost considerată ca una din 
cele șepte minuni ale lumii antice €), 

Columna cea de aramă de lângă muntele Atlas avuse de asemenea di- 
mensiuni considerabile, acesta o confirmă și împrejurarea, că ea devenise 
celebră în lumea antică şi căpătase o însemnătate geografică €). 

') Istoria faptelor împăratului August încă a fost scrisă pe dâue columne de aramă 
(în duobus ahenis pilis, quae sunt Romae positae). C. 1. L. III. Monumentum An- 
Cyranum, p. 774 și 788. 

) A se vede mai sus pag. 490. 

) Strabonis Geogr. lib. XIV. 2. 7. 
4) În limba latină raudus şi rodus, bucată de metal, îu particular de aramă. În jud. 

Mehedinți (România) petra din care s'a scos arama se dice rudă (Hasdcu, Dicţionar, 
v. Aramă, p. 1451). 

5) Plinii H. N. lib. XVII. 3. 6, 

*) Plinii lib. XXXIV. 18.3: Ante omnes antem în admiratione fuit Solis colossus 
Rhodi, quem fecerat Chares Lindius .... Septuaginta cubitorum altitudinis 
îi Maiores sunt digiti, quam pleraeque statuae. — După epitetul caracterisțic de
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XXIII. CRATERUL CEL ENORM DE PE COLUMNA CERIULUI 

ÎN CARPAȚI. 

Un vas antic descoperit în Sicilia ne înfățișeză ca decorațiune stâlpul cel 

făimos de stâncă de care avea să fie legat Prometheu. Este Columna ce- 

riului din Carpaţi, pe verful căreia se vede figurat un crater enorm 

(Fig. 181, pag. 350). 

Acest crater ) dedicat şi aședat pe cea mai religissă columnă a rasei pe- 

lasge, a trebuit să aibă o deosebită însemnătate istorică. 

O amintire despre un crater colosal de aramă din părţile Scythiei o 

aflăm la Herodot. 

După cum ne spune dânsul, un rege al Scythilor, cu numele Ariantan 2, 

voind să cunâscă numărul supușilor să a dat ordin, ca fie-care Scyth sti 

aducă câte un vârf de săgâtă, amenințând cu morte pe cei ce nu vor 

asculta. Adunându-se ast-fel o mulțime imensă de vârfuri de săgeți, și 

Ariantan voind să lase un monument pentru posteritate, a îngrijit să se facă 

din aceste vârfuri de săgeți un crater de aramă, pe care la dedicat în 

Exampaeu, să în căile cele sfinte. Acest crater, după cum ne spune Herodot, 

avea o capacitate de 600 amfore (15,880 litre) şi o grosime de 6 degete ?). 

Însă, în care epocă a trăit regele Ariantan și peste cari Scythi anume? 

Herodot nu ne spune. Tot ce ne comunică dânsul pare a ave numai ca- 

racterul unei simple tradițiuni orale, culese de la Grecii din Olbia. 

Despre originea acestui crater aflăm însă la Herodot următorele cu- 

vinte memorabile: “Toro (yodxijtov) Gv Eherov ci Envybprot dz ăpătoy evtovar, 

cacest crater, după cum spun indigenii a fost făcut âm dpâlov>. După 

ce premite aceste cuvinte, Herodot povestesce apoi tradiţiunea cu vârfurile 

de săgeți. In limba grecescă dpâ însemneză, ce e drept, vârf de săgetă. 

Afaroc, ce-l are, la Dionysiu, columna de aramă de lângă muntele Atlas, se-ar păre, că 

acest monument a fost de asemenea consecrat S6relui (Helios). Anume după unii eti- 

mologia cuvântului “jMifuros, s'ar reduce la îjhoc s6re și Batvw a trece peste, adecă 

luminată de s6re. 

1) La cei vechi vasele de o capacitate mai mare (de lut, ori de metal), ce erai destinate 

pentru temple, ori pentru locurile sfinte, de şi aveai forme diferite, portă însă de regulă 

numele de xpurmp, *paripes. 

2) Herodot; ne transmite acest nume numai în formă de acusativ grecesc. 

3) Herodoii lib. 1V. c. 81,
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Se pare însă, că la început cuvintele dr” ăpâioy din tradițiunea lui Herodot 

avuse numai o semnificațiune topografică, anume, că acest crater era făcut 

de locuitorii din Ardia !) scă Adria (Ardel), â7 "Apăralov, o numire pe care 

apoi Grecii din Olbia o confundase cu ar ăpâiwy, sei vârfuri de săgeți. 

Chiar şi numele regelui Ariantan se pare a fi numai o formă coruptă. 

În tot casul, faptul ne apare positiv: pe Columna ceriului din Carpaţi 

se afla aședat în timpurile ante-herodotice un crater enorm de metal, fie 

că acest crater este cel amintit de Herodot, fie că a fost un altul, 

Craterele avuse la poporul pelasg o deosebită însemnătate religi6să. Ele 

formau darurile cele mai preţi6se ale regilor și ale principilor, pentru temple 

şi pentru căile sfinte 2). De regulă ele eraă aședate pe columne, ori piedestale, 

și conțineau apa sfântă lustrală, 

Unul din sanctuarele cele mai vechi şi mai însemnate ale Pelasgilor me- 

ridionali era la Dodona în Epir, unde se afla templul și oraculul cel renumit 

al lui Joe Pelasgicul. Aici se afla de asemenea un crater misterios aşedat 

pe o columnă. După cum ne spune Polemon Periegetul, un literat din 

șc6la alesandrină, și care trăise în sec. II. a. Chr., la Dodona se aflati due 

colamne paralele şi aprâpe una de alta. Pe una se afla aședat un crater 

de aramă asemenea unui lebes (vas de metal cu margini arondate). Er 

pe altă columnă era aședat un prunc, ce ținea în mână un sbiciii. În partea 

dreptă a acestui prunc se afla columna cu vasul. Când sufla vântul, sforile 

de aramă ale sbiciului, cari erai flexibile întogma ca cele naturale, se mișcaii 

şi ele băteau fără întrerumpere vasul până când înceta vântul 3). 

1) Strabo amintesce după fântânele vechi de o regiune geografică munt6să numită 

"Apăia (lib. VII. 5. 2), pe care însă densul o confundă cu o parte a Dalmației. De ase- 

menea după cum ne spune Strabo (XI. 6. 2) vechii autori mai vorbiaă de Sarmatii, 

de Arimaspii scă Hyperboreii, ce locuiaii de asupra Istrului și a Adriei, o re- 

giune, care în tot casul nu putea să fie lângă marea adriatică, unde nu se aflai nici 

Sarmați, nici Arimaspi. 

2 Herodoti lib. 1. c. 14. 25. 51. 70. 

5) Stephanus Byz., v. Aw36.
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XXIV. ZTHAH XPYZH MECAAH.— COLUMNA CEA MARE DE AUR 

CONSECRATĂ LUI URAN, SATURN ȘI J0E. 

1. Fvhomer despre Columna de aur dedicată lui Urau, ete. 

Un alt monument de o importanţă capitală istorică, ce a esistat în timpurile 

vechi pe teritoriul locuit de Daci, a fost Columna cea mare de aur, 

ridicată în ondrea lui Uran, Saturn și Joe, despre care ne vorbesce istoricul 

Evhemer din Mesena, bărbat de o vastă erudiţiune, care după Pliniu a trăit 

în epoca după Herodot 1), er după alții pe la a. 316 a. Chr. 

Acest Evhemer, un discipul al șcâlei filosofice Cyrenaice, scrisese o istoriă 

sacră (iepă ăvoporțij) pe basa documentelor şi inscripțiunilor, ce le culesese 

în diferite călătorii ale sale. 

În literatura antică cartea lui Evhemer se bucurase de o mare vedă, și 

după cum ne spune Varro, poetul Enniu făcuse o traducere de pe ea ?). Din 

nefericire însă din acâstă importantă istoriă sacră a lui Evhemer nu ne-a 

rămas de cât puţine estrase, dar și aceste transformate și interpolate de cei 

ce s'a folosit de ele, fie, că nu cunosceai regiunile, de cari vorbia Evhemer, 

fie că nu erai de ajuns familiarisaţi cu numirile geografice obscure, ce le 

întrebuința acest filosof. 

În acestă scriere a sa, Evhemer vorbia de o columnă de aur dedicată 

lui Uran, lui Saturn, Joe, Apollo și Dianei, în o regiune numită de 

densul <Arabia de la Ocean», sii «Arabia fericită», și locuită de 

Doi, de Scythi, Oceaniţi și Panchei (Peucini). 

Vom reproduce mai ântâiii aici o parte din pasagele lui Evhemer, ast-fel 

după cum le aflăm estrase și intercalate în istoria lui Diodor Sicul 3): «În 

acestă regiune» — autorul ne vorbesce de Arabia de la Ocean — «se află 

mai multe sate și orașe însemnate, din cari o parte sunt aședate pe valuri 

mari de pământ (spre a fi apărate de esundari), er altele pe coline, ori pe 

câmpii. Orașele cele mai mari ai palate magnifice, o mare mulțime de lo- 

cuitori şi abundanță de averi. Întreg ţinutul acesta ([lăsa 1) pa) e plin de 

1 Plinii H. N, lib. XXXVI. 17. 2. 

2) Varro, De agricultura, IL. 43. 

3) Diodori Siculi lib. V. c. 41—46.
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turme numerâse de diferite genuri. EI produce o recoltă copi6să, 
dar tot-o-dată este abundant în locuri de păşune pentru turme de oi 
și ciredi de vite. Ţinutul acesta este traversat de o mulțime de rîuri, 
cari umedesc în un mod favorabil suprafața pământului și contribue ast-fel 
la o deplină desvoltare a fructelor. Acâsta este causa, pentru care acâstă. 
parte a Arabiei, care prin bunătatea sa întrece cele-l-alte părți, se numesce 
Fericită (e5âxiuoy), o numire, ce i corespunde întru adevăr. La estre- 
mitățile acestui ţinut, din partea de jos a Oceanului, se află mai multe insule, 
din cari trei anume merită o descriere istorică. Cea de ântâii se numesce 
insula sfântă (leps) şi în care nu e permis de a înmormânta pe cei 
decedați. Altă insulă (a dâua) e depărtată de cea de ântâiii numai cu 
7 stadie (1 chilom. 470 m.), și în acesta se transportă și înmormânteză cei 
decedați a. Afară de aceste (due insule) mai esistă încă o insulă 
mare (a treia) depărtată la 30 stadie (6 chilom. 300 m.) de cea prece- 
dentă . . . Ea este situată în partea de r&sărit a Oceanului (sis ră 2pds îv 
pepns Toi "Ouenvoă xerutvr]) şi are o lungime de mai multe stadie. De pe 
promontoriul, ce se întinde spre răsărit se dice, că se vede regiunea In- 
dică (Iy5w4) ca şi cum ar fi învăluită în ceță din causa depărtării sale 
celei mari. În Panchea (acesta este numele insulei celei mari și al regiunii 
din apropiere) se află mai multe lucruri demne, ca să fie memorate în o 
descriere istorică. Locuitorii din Panchea parte sunt autochtoni (a5r6y/%oveg) 
și aceştia se numesc Panchei, parte sunt veniți acolo, anume Oceaniţi, 
Indieni, Creteni şi Scythi. În Panchea se afla un oraș celebru numit 
Panara şi care în privinţa prosperității sale întrece pe tote cele-l-alte orașe. 
Locuitorii de aici se numesc rugătorii lui Joe Trifyliu (ro As z0d Tpr- 
țodioo) și sunt singurii din tâtă populațiunea Pancheei, cari trăesc după 
legile lor (adrâvowot) şi fără să aibă vre un rege (âfasidevro) . ... Pe o 
câmpie deschisă, la o depărtare cam de 60 stadii (12 chilom. 600 m.) de 
acest oraș se află templul lui Joe Trifyliu și care se bucură de o mare 
Veherațiune pentru anticitatea şi construcțiunea sa cea magnifică. ..... 
Acest sanctuarii e construit din petră albă, are o lungiine de dâue pletre 
(70 m.) şi o lăţime potrivită cu lungimea sa. El este aședat pe columne 
înalte și masive decorate cu sculpturi esecutate de maestrii celebrii, Aci se 
află şi statuele cele memorabile ale deilor, sculptate cu cea mai mare artă 
și admirabile prin colosele lor ..... De la templu se întinde un drum 
âşternut cu petre având o lungime de 4 stadie “(840 m.) și o lăţime de 
un pletru-(35 m:). Pe ambele margini ale acestui drum sunt asedate vase 
mari de aramă (jodneia ueyă)a) pe base patrate ..... - Dincolo de
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câmpul acesta se afla un munte înalt consecrat deilor și care se nu- 

mesce Scaunul lui Uran și Olympul Trifyliu (O0bpayoi dippos xal 

Tpupbătos "Ohvpnos). Anume se spune, că Uran cel bătrân, în timpul când 

ținuse densul imperiul lumi, petrecea cu plăcere în locurile aceste și că din 

verful cel mai înalt al acestui munte densul observa ceriul și stelele. Mai 

târdi însă acest munte a primit numele de Olympul Trifyliu, fiind-că 

locuitorii eraii compuși din trei ginți, anume din Panchei, Oceaniţi și 

Doi, cari mai târditi aii fost espulsați de aici de Ammon. Anume se spune 

că acest Ammon, nu numai că a alungat de aici pe poporul acesta, dar 

a și distrus cu totul și asemănat cu pământul orașele lor Doia și Aste- 

rusa. În fie-care an preoții fac pe muntele acesta o festivitate Gre-care cu 

multă sfințeniă . . . . Se mai află în acestă insulă trei orașe mari însemnate 

anume Hyracia, Dalis şi Oceanis. Întregă regiunea acâsta (Thy 28 po 

6)%y) produce fructe în abundență. Cu deosebire se face aici vin mult de 

tâte felurile. Bărbaţii sunt resboinici și se folosesc în lupta de care. după 

obiceiul cel vechiii. Întregă otganisarea lor socială se compune din trei părți. 

Clasa csa de ântâiii este a preoților (lepets) și tot de clasa acesta se țin 

şi meseriaşii. Clasa a doua e compusă din agricultori (ewpţoi), €r în clasa 

a treia sunt ostașii (orpomârar); de acâstă clasă se ţin şi păstorii (vopele). 

Conducătorii tuturor sunt preoții. Aceştia desbat judecățile asupra contro- 

verselor, ce se ivesc și ai putere peste tâte lucrurile, ce se petrec în popor. 

Agricultorii lucreză pământul, însă fructele le adună și pun în comun. Er 

când se împărțesce recolta, acela care a lucrat pământul mai bine capttă 

partea cea mare (după judecata preoților) . . . . De asemenea și păstorii 

dati în comun cu tot devotamentul victimele și cele-l-alte lucruri destinate 

pentru usu! public ... .. În general nu e permis nimerui să aibă ceva ca 

proprietate particulară, afară numai de casă și de grădină. Preoții primesc 

tot ce fată dobitocele, tâte productele, și dânșii distribue apoi fie-cărui, 

ce i se cuvine după drept... . Ca îmbrăcăminte locuitorii întrebuințeză 

vestminte moi, fiind-că oile lor se disting prin o lână de calitate fină. Atât 

bărbații, cât și femeile, pârtă ornamente de aur. Anume î-și pun lanţuri 

împletite în jurul gâtului și brățare la mâni ..... Ostașii primesc jefă 

pentru serviciile ordinare, ce le fac; ei sunt împărțiți în cete, apără patria, 

o întăresc cu castre şi propugnacule . . . Preoții îndeplinesc serviciul re- 

ligios pentru dei mai mult cu imne și encomii, lăudând prin versuri faptele 

săvârşite de ei și bine-facerile lor pentru 6meni. Nâmul lor după cum po 

vestesc ei, se trage din Creta, de unde ai fost aduși de Joe în Panchea 

pe când acesta trăia între 6meni și ţinea domnia pământului. Ca o probă
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despre acesta ei aduc modul lor de vorbire, arătând, că în limba lor sunt 

multe cuvinte rămase de la Creteni. Buna-voinţă și ospitalitatea, ce o ai 

față de aceștia, spun că le-a rămas de la strămoși, şi acâstă tradiţiune s'a 

propagat din generațiune în generaţiune la urmași. Ei mai arată chiar şi 

inscripțiuni (Gvapapăs), după cum spun redactate chiar de Joe, în timpul 

când acesta trăia cu muritorii și pusese fundamentul templului de acolo. 

Se mai află în ţinutul acesta (45%) mine abundente de aur, de ar- 

gint, de aramă, de staniă şi de fer, însă din aceste nu e permis de 

a se esporta nimic afară din insulă . . . . Se mai află în templul acela o 

mare mulțime de daruri sfinte de aur și de argint consecrate în onrea 

deilor și cari se conservă adunate în grămedi din o vechime depărtată . ... . 

Patul sei Scaunul deului (7 xAivn rod 9e05) este lung de 6 coți, lat de 

4 coți; el este întreg de aur și fie-care parte a sa e lucrată cu multă artă. 

Lângă pat se află aședată masa deului, tot ast-fel de magnifică și sumptuosă 

ca şi cele-l-alte aparate. La mijlocul patului se află aședată o columnă 

enormă de aur, scrisă cu litere, pe cari Egiptenii le numesc sacre. Cu 

aceste litere sunt descrise faptele lui Uran și ale lui Joe, şi la acestă in- 

scripțiune Mercur a adaus şi descrierea faptelor Dianei şi ale lui Apollo» 1). 

1) Diodori Siculi lib. V. c. 46.7: Kpră 82 pen zv xhiwnv Eorrjze arii Apus) net, 

1păupata Exovoa ră map” Aonriote tepă vudobptva, d dv av ai. npâteis Obpavod ze vai 

Ac ăvaţețprappăvat, ne eră mubrug oi "Apriuidoc val 'Azbhhuvoc 59 “Eppob mpocuya= 

TepappEveat. — În alt loc Diodor Sicul resumă de noii descrierea lui Evhemer despre 

Arabia fericită, despre insula Panchea şi Columna lui Uran cu următârele cuvinte: «Cei 

vechi», dice Diodor, «ai lăsat urmaşilor săi dâue concepțiuni diferite despre dei, 

anume, că unii sunt eterni, cari nu vor peri nici o-dată, cum sunt srele, luna 

și cele-l-alte astre ale ceriului, de asemenea venturile şi altele de natura acâsta, 

de 6re-ce fie-care din acestea are o origine și durată eternă. Er alți dei, ne spun denşii, 

sunt pământeni, cari aii câștigat cult şi onori divine pentru bine-facerile aduse 6menilor, 

cum sunt Hercule, Bach, Aristeu și alții asemenea acestora . .. . Anume Evhemer, 

amicul regelui Cassandru (din Macedonia), care avuse să îndeplinescă în interesul acestui 

rege, Gre-cari legaţiuni și să facă călătorii depărtate, spune, că îmbarcându-se din Arabia 

fericită a navigat mai multe dile pe Ocean, și în fine a sosit Ja nisce insule încunjurate de 

ape mari, din cari una este mai însemnată și care se numesce Panchea. Acolo densul a 

vedut pe locuitorii numiţi Panchei, cari esceleză prin pietatea lor şi venereză pe dei cu 

pregătiri şi sacrificii magnifice precum şi cu cele mai alese daruri de aur și de argint. 

Acâstă insulă este sfântă (lepă) deilor şi are mai multe lucruri demne de admirat, 

atât pentru vechimea lor cât şi pentru escelența artei, lucruri pe cari noi le-am descris 

în particular în cartea nâstră precedentă. Anume se află în acestă insulă un del înalt, 

er pe vârful săă templul lui Joe Trifyliu, construit de el însuși pe când trăia între 

Smeni şi ținea imperiul lumii pămentesci. În acel templu se vede o columnă de aur,
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Aceste sunt datele principale geografice şi etnografice, ce ne-ati rămas 
de la Evhemer cu privire la «Arabia fericită» de lângă Oceanos şi la 

regiunea ori insula numită Panchea. 

Istoria sacră a lui Evhemer avuse în anticitate mulți adversari din causa 
tendințelor, ce le urmăria acest filosof cyrenaic, care voia să esplice mi- 
tologia prin istoriă și cu deosebire voia să probeze, că o parte din deii 

cei mari ai religiunii vechi ai fost simpli muritori, cari pentru meritele şi 
puterea lor câștigase onori divine. 

Acești antagoniști ai sistemului, ce-l introdusese Evhemer în istoria sfântă 
a vechimii, declarară de mincinsă întregă descrierea, ce o făcuse dânsul 
despre regiunea numită Panchea, despre poporul cel fericit și model de 
pietate, ce locuia în aceste estremităţi ale lumii vechi 1). Motivele lor aveaii 
Gre cari aparențe convingătâre. Ca probă, acești adversari ai doctrinelor 
cyrenaice aduceaii împrejurarea, că în Oceanul arabic, acolo unde căutat 
denșii acest pământ fericit al lui Evhemer, nu ai esistat nici popsrele, nici 

orașele, nici instituțiunile, nică insulele, de cari vorbia acest filosof ateist, 

care în definitiv nu voia nici mai mult, nici mai puţin, de cât s& răstorne 
vechia religiune grecescă. 

Noi vom esamina aici acestă importantă relatare a lui Evhemer, din punct 

de vedere istoric și geografic, spre a ne pute da s6mă de esistența și si- 

tuațiunea adevărată a acestei memorabile regiuni. 

care conţine o descriere sumară cu litere Pancesci a faptelor ilustre săverșite de 

Uran, de Saturn și de Joe (Ey zodrp ră fep army eva wav îv 4] roi 
[lazy tos pdppurzaty Saâgzstv ferpappăvas ns me Odpavod ua Kpovob ut Ac mpitets 
vegolatwâăs). Densul (Evhemer) mai adauge, că Uran a domnit cel de ântâiă dintre 
toţi, fiind un bărbat cu înalte sentimente de dreptate, cu o bună-voinţă fârte mare și 
forte instruit în ce privesce cursul stelelor. EI cel de ântâiă a adorat divinităţile ce- 
resci cu victime şi din acestă causă a fost numit Odpuvăs, Ceriie (Diod. Sic. Ed. 
Didot. lib. VI. c 2). — Punend faţă în faţă aceste doue estrase făcute de Diodor 
unul în cartea a V și altul îa cartea a VI a istoriei sale, avem înaintea nâstră o mică 
imagine despre confusiunea, ce s'a introdus în textul original al lui Evhemer chiar și 
numai din partea lui Diodor Sicul. În primul estras insula Sfântă este diferită de Pan- 

chea, în al doilea ele sunt identice. În primul estras columna lui Uran era scrisă cu 

litere, pe cari Egiptenii le numiaă sacre, în al doilea cu litere naţionale Pan- 

cesci, În cartea a V-a Diodor spune, că templul lui Joe Trifyliu se afla pe o câmpiă; 

Er în cartea a VI-a pe un del, confundând ast-fel magnificul sanctuariă cu muntele 

dedicat deilor sâă cu Olympul Trifyliu. 

1) Polybii lib. XXXIV. 5, 9. — Strabonis lib. II. 4. 2. — Plutarque, D'Isis et d'Osiris. 

Cităm traducțiunea francesă din 1784, Tome XI, p.:309: qui seroit ouvrir de grandes 

portes ă la tourbe des mescreants atheistes ..... et donner manifeste ouverture <t .
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2. Patria lui Uran în regiunea munţilor Atlas. 

Arabia fericită a lui Evhemer lângă riul Oceanos (5. Îstru). 

După cum ne spune Evhemer, bătrânul rege Uran, pe când dânsul ținea 
imperiul lumii, petrecea adese-ori în regiunea numită P anchea, ce forma 
o parte din Arabia fericită. 

Care era însă patria lui Uran? Este prima cestiune, cei se presintă aici * 
spre a ne pute orienta asupra situațiunii geografice a Arabiei fericite. 
După cum ne spune Diodor, locuitorii de lângă muntele Atlas (Oltului), 

stăpânitorii «ţării fericite» (4opa edatuwv), cari escelaă prin pietatea lor 
deosebită şi prin ospitalitatea lor faţă cu toţi vecinii, se glorificaă, ca deii 
lumii vechi s'ai născut la dânșii. 

Anume ei spuneaii, că cel de ântâiă rege al lor a fost Uran 1), adecă 
Ceriul în înțelesul posterior al cuvântului, în realitate însă «Muntean» 2), 
că acest Uran a adunat mai ântâiă în societate pe Omenii răslățiți și i-a 
făcut să constitue comune; că el le-a dat legi și i-a oprit să trăiâscă în 
fără-de-legi, oră după modul ferelor s&lbatece; el i-a înve&țat să cultive fructele 
bune și s& le conserve; că cl a supus cea mai mare parte a lumii, cu deo- 
sebire ținuturile despre apus și nord; că el devotându-se cu un zel parti- 
cular în a observa cursul stelelor, ajunsese să pâtă predice multe, ce se 
puteaii întempla în univers, că ela stabilit legile anului după cursul sârelui 
și le-a adus la cunoscința Gmenilor; densul a împărţit anul în luni după 
cursul lunei şi după anumite ore ... . Numele lui apoi a fost aplicat la 
ceriii, nu numai din causă, că el cunoscuse adânc răsăritul și apusul stelelor 
și alte fenomene ceresci, dar tot-o-dată pentru a face cunoscute lumii 
meritele sale». 

RI px , va Domnia lui Uran în părțile de nord ale Istrului ne apare nu numai în 
tradițiunea Hy perboreilor de lângă muntele Atlas, pe care ne-o comunică 

grande licence aux impostures et tromperies de Evemerus le Messenien, lequel... 

a tespandu par le monde universel toute impiete, transmuant et changeant tous 

Ceulx que nous estimons dieux, en noms d'admiraulx, grands capitains, et de roys... 
1) Diodori Siculi lib. III. 56: "Achvriot robs nugă rdy "Oxeavăv monobe vuninbyree val 

og ebâaipova vepâpevot . . . my 85 geveatwy mâv Seâv map” abroic eviodat cuci .... 
Mo9o)orţvăt î mpâroy map abroic Obpavby Bosthebaue, 

') Numele deului Uran (0ăpuyâc) derivă de la căpoc (în formă ionică) munte.
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Diodor, dar ea formeză tot-o-dată fundamentul celor mai vechi legende 

pelasge cuprinse în poemele lui Homer și Hesiod. Originea tuturor deilor, 

ne spune Homer, era la Oceanos potamos 2). 

Arabia cea fericită a lui Evhemer, traversată de o mulțime «de: riuri, o 

țeră, ce se caracterisa prin recoltele sale abundente, avută de turme, de 

mine de aur, de argint, de aramă și de staniii, cu Gmenii s&i cei pă și cu 

organisarea sa cea patriarchală, este una şi aceeași cu popa ebâaiţuwy, s6ii 

cu regiunea cea fericită a locuitorilor de lângă muntele Atlas, unde era 

patria şi reședința lui Uran, primul întemetătoriii al marelui imperii pelasg. 

Ca o regiune geografică, Arabia de la Istru, sâi de la Pontul 

euxin, o întânipinăm adese ori amintită la autorii anticității. 

Încă în cele mai vechi legende grecesci Istrul, ”Irpos, ne apare ca un 

fit al Egipetului şi al Arabiei 2). Esista așa dar o Arabiă lângă Istru încă 

în timpurile mitologice. 

De altă parte ia poetul Eschyl, mulțimea cea belicâsă de lângă muntele 

Caucas, unde suferise Prometheu, și pe unde curgea riul Oceanos, este nu- 

mită «fl6rea marțială a Arabiei» ?). 

Tot ast-fel poetul latin Plaut, care trăise în seculul al III-lea a. Chr. 

amintesce de o Arabia lângă Pontul euxin, o ţâră, dice densul, unde 

cresce în abundență absintul sei pelinul 4. Arabia Pontică a lui Plaut se 

întindea de la muntele Hem pe lângă ț&rmurii mării negre în sus până 

către apele riului Borysthene sci Nipru, o regiune despre care poetul Ovidiu 

scrie: că-l înfiâră, câmpurile ei cele deşerte acoperite numai cu absintul 

cel trist, seceriș amar, demn de pământul, ce l'a produs 5). Aceeași Arabiă 

europeană a lui Plaut o mai aflăm și în seculul al XVil-lea tot ast-fel de- 

scrisă de archidiaconul Paul din Alepp. «În Moldova» dice dânsul, «în Ţera- 

românescă și până la Moscova, spâţiul câmpiilor dintre tâte erburile e 

acoperit mai ales cu absint» €). 

1) Homeri Ilias, XIV. v. 201. 

2 Apollodori Bibl. lib. II. 1. 5. 4. 

3) Aeschyli Prom. vinct. v, 420: *Apufinc răpatov ăyYoc. 

4) Plauti Comoediae, Trinumus. Actul al III-lea: Syc. Omnium primum in Pontum 

aduecti ad Arabiam terram sumus. Charm. Eho, An etiam in Ponto Arabiast. Sv. 

Est: non illa ubi tus gignitur. Set ubi apsinthuim fit ac cunila gallinacea. 

5) Ovidii Ep. ex Ponto. III. 1. 23-24: 

Tristia per vacuos horrent absinthia campos 

Conveniensque suo messis amara loco. 

s) Hasdeu Arch. ist. 1. 2. 79.
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Afară de genealogia mitologică a Istrului, fiii al Arabiei, şi afară de notițele 

geografice, ce ni le-a transmis Eschyl și Plaut, noi mat aflăm unele amintiri 

obscure despre Arabia din părţile de nord-vest ale mării-negre și la alți autori. 

La geograful Ptolemeu litoralul Mării-negre începând de la brațul de: 

nord al Dunării până la gurile rîului Borysthene și mărginit la apus cu rîul 

Hierasus s€ă Siret, era locuit de o populaţiune, ce purta numele de Arpii D, 
Er la Ammian Marcellin același ţinut ne apare sub numele de Arabia 2, 

În fine eruditul archeolog Bessonov din Rusia mai scrie următârele : 

«Tot ce se numesce din vechime, însă într'o epocă deja istorică Kara- 

Vlachiă în înțelesul cel mai larg al cuvântului, pârtă în poesia poporală a 

Bulgarilor numele de Arab, €r poesia poporală a Serbilor este și mai es- 

plicită». D. Bessonov citeză mai multe legende sârbe și bulgare, prin cari 

iși întăresce aserțiunca. Bună ră. Într'o baladă, făimosul crăișor Marcu, 

eroul favorit al eposului bulgaro-sârb, și inimic înverșunat al marelui Mircea, 

este descris răpind de la Arabi tâte orașele până la Pont?) 

La tote aceste fântâni geografice vechi despre Arabia de lângă Istru, noi 

vom adauge aici încă o împrejurare caracteristică, că în evul de mijloc in- 

semnele eraldice ale Țărei-românescă crai trei capete negre, âr ale Mol- 

dovei dâue capete negre, adecă arabe 4). 

După cum. vedem, numele de Arabia era aplicat la regiunea dintre Car- 

pați, Istru şi Pontul euxin încă din timpuri fârte obscure. Partea principală 

a acestei Arabie pontice ori oceamce (strice), şi anume aceea de lângă 

muntele Atlas ne apare la Evhemer ca Arabia fericită (7) ehâoiuov "Apafia). 

Conumele de «fericită» i se atribuise acestei regiuni favorisate de ceriii 

încă din timpuri fârte depărtate 5). La acâstă numire face alusiune Pliniu 

când scrie: gens felix, si credimus, quos Hyperboreos appellavere ?), și 
tot de acest titlu consecrat prin tradițiuni vechi î-și adusese aminte împăratul 

Aurelian, când bătuse monetele cu inscripțiunea DACIA FELIX 3). 

1) Ptolemaei Geogr. lib. III. c, 10. 3.7. 

?) Ammiani lib. XXXI c. 3: Athanaricus Therwingorum dux .... castris denique 

prope Danasti (Nistru) margines . . . metatis, Munderichum ducem limitis postea per 

Arabiam .. . misit hostium (Hunnorum) speculaturos adventum. 

*) Hasdeu, Ist. crit. Vol. 1 (Ed. 2.) p. 9%. 

% La Homer Hyperboreii cei pii de lângă Oceanos apar sub numele de Ethiopi 

(is, 1, 22, — Cf. Aeschyli Prom. vinct. v. 808). 

:) Odyss. IV, 563 seqq. LX. v. 109 seqq. — Aesehyli Chocph. v. 373—374: peăhnc 

d 2b4s m bnevfontov peitova. 

%) Plinii lib. IV. 26. 11. 

?) Eckhel, Doctr. numm. VIil. 481.
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Avem de a mulțămi numai confusiunii, ce o făcuse autorii grecesci din 

epoca de decadență a geografiei, că numele de «Arabia fericită» a fost 

atribuit unei părți a Arabiei asiatice. Dar însuși Pliniu cel bătrân constată, 

că acest conume era fals 1). Arabia asiatică, acoperită de deșerturi vaste, 

cu o climă ardătore, cu munți stâncoși și sterpi, cu un pământ puţin pro- 

ductiv chiar pe lângă mare, lipsită chiar și de pășuni, unde nu esistă nici 

un rii, care să aibă un curs continuii de apă, de cât numai când pl6uă,; 

lipsită de metale nobile, şi peste tot regiunea cea mai săracă a Asiei afară 
de Iranul oriental, o ţeră, pe care nici Romanii nu avură ambiţiunea sto 
cucerescă, și care încă până astă-di este în mare parte un pământ necu- 

noscut, nu a putut nici o-dată s€& capete numele de Arabia «fericită». 

3. Insula numită Panchea (Peuce) în istoria sacră a Iui Evhemer. 

Lângă regiunea, pe care Evhemer o numesce «Arabia fericită» dânsul 
mai face amintire de un teritorii cu oraşe însemnate, cu munți și câmpii 

întinse numit Panchea (Iloy/aiz) și care se afla în partea de răsărit 
a apei Oceanos. 

Textul lui Evhemer cu privire la acestă parte a Arabiei fericite nu este 
destul de clar. Panchea figureză la densul acum ca xpa, sâti ca regiune con- 
tinentală, acum ca vijzos, sei insulă. O probă că Panchea lui Evhemer 
forma de fapt numai o continuitate geografică a Arabiei fericite, și nu se 
afla situată în apele cele deschise ale mării mari. 

Cei vechi, cu tâte că avuse înainte întreg textul acestui istoric-filosof, 
însă nu erai nici dânșii pe deplin orientaţi în ce privesce caracterul geo- 
grafic a acestei regiuni. 

La Polybiu, Panchea lui Evhemer este numita regiune 2), la Strabo ţera?, 
er la Diodor Sicul ea ne apare ca Xbpa şi ca vijoos. În tot casul Panchea 
lui Evhemer este o insulă, însă nu maritimă. 

Delta Dunării ne apare în literatura geografică grecâscă, încă începând 

*) Plinii lib. XII. e, 41: et tamen Felix appellatur Arabia, falsa et ingrata 
cognominis. 

2) Polybii Hist. lib. XXXIV. 5. 9: *0 (Ebmpepos Mesztwoc) păvot ge sic piav xbgav, 
TRY Ilaggatay, Mjet mhebaat, 

3) Strabonis Geogr.' lib, IL. c. 4. 2; Xepuy my Iaspgntay. — Ibid.:lib, VII. 3. 6: xp 
Rămpipw 23 rw Noxalay ăy
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din seculul al III-lea a. Chr., sub numele de Peuce (ile), o numire, pe 
care Eratosthene o derivă de la specia de arbori ze5x (brad), ce crescea 
în acâstă insulă 1). În realitate însă Ileyxn era numai o formă grecisată a 
unei numiri indigene. 

În poema epică despre Argonauţi, ce se atribue lui Orpheu, se amintesce 
lângă gurile riului Oceanos sc ale Istrului de locuitorii așa numiți Pacti 2), 
și cari nu eraii alții de cât Pancheii lui Evhemer. 

Diferite numiri topografice similare ni se presintă până în dilele nâstre 
în părțile de jos ale Dunării. Din aceste vom aminti aici următârele: Pan- 
galia, unui din orașele cele mai însemnate ale Dobrogei în evul de mijloc, 
situat spre sud de Constanţa pe ruinele vechiului Calatis %; Panga, vale spre 
nord de comuna Dăieni; Păncesci, târg în judeţul Roman; alte trei co- 
mune numite Păncesci în județele Putna, Bacăi, Roman; Panciu, o 
comună urbană în judeţul Roman; Pancea, del în judeţul Prahova. 
Putem așa dar stabili cu o deplină convingere istorică, că numirea de 

Peuce, pe care geografii grecesci din timpurile din urmă ale anticităţii o 
atribuise insulei formate de braţele Dunării, este una și aceeași numire geo- 
grafică cu Panchea lui Evhemer. Însă filosoful Cyrenaic estinde acestă nu- 
mire și la o parte însemnată din Scythia mică, sei Dobrogea 4), 

Se mai presintă aici încă o circumstanță geografică, pe care nu putem 
trece cu vederea. După cum scrie Evhemer, regiunea, sâii insula, numită 
Panchea, se afla situată în apropiere de altă insulă mai mică, considerată însă 
de sfântă, şi care nu pote fi alta de cât insula Leuce, căreia până în 
timpurile din urmă ale anticității i se atribuise epitetul de sacră 5), divină 
și luminâsă $). 

1) Stephanus, Thesaurus gr. L. v. Ile5xm. Nomen insulae ab arboris nomine derivat 
Eratosth. ap. schol. Apoll. Rh.: tă ză a6h)ie Eetv nebrag. — Cf. Scymnus, v. 785-790. 

') Orphei Argonautica (Ed. Schneider, 1803) v. 1070-1073: 
„Gu Grâparos niev Apo... 

Metnopev Ev9a ua Ev%a Poorăv Urma pă 
Tlaxrâvy "Agureiuy me Evo Achiuy e ep ywv. 

rotovâpove ms Subduc ..., 

?) Jirecek, Gesch. d. Bulg. 1876, p. 400.— În un portulan manuscris din a. 1351 în 
Biblioteca Laurenciană din Florenţia: Pan galla. 

4) Într*o vechime fârte depărtată gura principală a Dunării se afla mult mai spre 
Sud. Ast-tel Herodot (IL. 34), care după cum se vede avuse înaintea sa nisce fântâni 
Scografice mult mai vechi, ne spune, că Istrul sc vărsa în mare în față de oraşul 
Sinope al Asiei mici. — Cf, Aristoteie, Meteor. d. I. 13; si De generat. anim. VIII. 28. : 

5) Scylacis Periplus c. 68: Acvxh, tepă zoă Ayhsoc. ” 
%) A se vede mai sus p 97. 
NIC, DE NSUŞIANU. 
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Regiunea, oră insula, Panchea, situată în apropiere de mare, între Scyţi şi 

Geţi, ne apare încă din timpurile lui Evhemer ca un colț fericit de pământ, unde 

interesele economice și interesele comerciale făceaii să se întâlnescă și stabi- 

lescă diferite grupe de locuitori din ținuturile vecine şi din insulele mării egee. 

Populaţiunea Pancheei, ne spune Evhemer, afară de locuitorii autochtoni, 

cari se numiaă Panchei, se mai compunea din următorele triburi, ce 

imigrase mai târditi acolo, anume Scythi, Oceaniţi (sc locuitori din părțile 

superidre ale Oceanului, Istrului), Creteni, Indieni şi în fine Doi. 

Acești Doi, despre cari ne spune Evhemer, că locuise o-dată în numer 

considerabil în Panchea, de unde ei ai fost apoi espulsaţi, nu sunt de cât 

Daii lui Strabo 1), un nume, sub care cei vechi înțelegeai pe Daci, sei 

triburile pastorale de la Carpaţi. Tot ale lor ai fost după cum resultă din 

Evhemer oraşele Doia și Dalis, din cari cel de ântâiii se pare a fi identic 

cu Dausdava al lui Ptolemei, situat între brațele Dunării 2), 6r al doilea 

a fost probabil comuna cea însemnată de păstori, numită astă-di Dăieni în 

Dobrogea. 

În ce privesce pe Cretenii imigrați în Panchea, ei nu sunt de cât pre- 

mergătorii preistorică ai cotonielor comerciale Milesiene de la Dunărea de 

jos. Însuși Miletul, acest oraș înfloritoriă şi puternic de pe țărmurii Asiei 

mici, a fost la început numai o coloniă Cretenă. 

În fine lvhemer în descrierea Pancheei mai face amintire de o grupă 

de locuitori imigrați, pe cari dânsul i numesce In di. După Apolloniu Rhodiu, 

pe câmpul cel vast şi deșert, ce se întindea. de la gurile Istrului în sus, 

locuiaă în timpurile mai vechi așa numiții Sin di î). Indi lui Evhemer imi- 

grați în insula Panchea și Sindi lui Apolloniu Rhodiu din sus de gurile 

Dunării ne apar ca unul și același popor de rasă pelasgă. După cum ne 

spune Pliniu, rîul cel mare al Asiei, Indus, era numit de locuitorii indigeni 

Sindus 4). De aici se esplică pentru ce geografii vechi identifica numirea de 

Sindi cu Indi. Despre locuitorii numiți 1 n di de la Istru mai avem și o tra- 

1) Strabonis lib. VII. 3. 12: Aaxobs ... 0dc otpat Adoo6 xaheiodar ră nudatby 9 05 xai 

mapă 06 "Acminolg Enenohuaz ră râv oivetv OvOputa Tera mal Aant. 

2) Ptolemaci Geogr. Il. 10. 6: Mezutd 3: mod notauod mile ate: Anobsdava vf! pă! 

0%; "Tegicua ve? ul! 7. | 

3) Apollonii Rhodii lib. IV. v. 322. — După istoricul Timonax câmpul Sindilo! 

(câ Livduy zeâtov) se întindea până la punctul, unde Istrul se despărția în dâue albii 

s6ă până la cataracte, după cum vom vede mai târdiiă (Fragm. Hist. graec. 1V. 522. 1) 

O altă grupă de Sindi locuia după Scylax ($. 72) lângă lacul Meotic: Mamă 38 Maur 

Xivdov 29vos. La aceștia se refere pasagiul lui Evhemer, unde scrie, că după cum s€ 

spune, din Panchea se pâte vede Indica (lyâ:x4), ca şi învăluită în ceță. 

4) Plinii lib. VI. 23. 1: Indus încolis Sindus appellatur.
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dițiune geografică. În o vechiă baladă sârbâscă teritoriul actual al Ţerei- 
românesci pârtă numele de India!). 

Ca centre mai însemnate ale populaţiunii din Panchea, afară de Doia 
şi Datis, Evhemer mai amintesce orașele Hyracia, Oceanis și Panara. 

Hyracia pare a fi vechiul oraș încunjurat cu muri Heraclea, ce esistase 
o-dată în apropiere de gurile Istrului, care însă în timpurile lui Pliniu era 
dispărut 2). Er Oceanis este probabil vechiul Axium si Axiopolis, de 
pe țErmurele drept al Dunării, lângă Rașova de astă-di. În fond Oceanis și 
Axium era una și aceeași numire. 

În ce privesce organisaţiunea politică și socială a locuitorilor din Panchea, 
ca ne presintă întru tâte caracterele instituțiunilor tradiţionale ale Hyper- 
boreilor și Dacilor. 

În tote orașele Pancheei, după cum ne spune Evhemer, clasa ori casta 
dominantă o formaii preoții. Fi eraă nu numai miniștrii altarelor, dar tot- 
o-dată și cârmuitorii poporului. Pe lângă funcțiunile sacerdotale, preoții din 
Panchea mai concentrase în mânile lor tâte puterile politice și juridice. 

Aceeași formă de guvernare a aflăm şi la Hyperborei. După cum ne 
spune Hecateu, descendenţii regelui Boreas aveai nu numai domnia po- 

ltică peste insula cea sfântă a Hyperboreilor, dar era tot-o-dată și admi- 
nistratorii templului celui mare al lui Apollo 3). Aceleași instituțiuni naționale 
teocratice le aveai și Dacii 4). 

În fine comuniunea de averi, ce o aflăm Ia triburile agricole și pastorale 
din Panchea, are între tâte caracterul vechilor instituțiuni pelasgo-gete. 

') Hasdeu, Etymologicum magnum Romaniae. Tom. IV. Introducere, p. CXXXV. 
:) Plinii lib. 1V. 18. 5: Jamque Thracia altero latere a Pontico littore incipiens, 

ubi Ister amnis immergitur, vel pulcherrimas in eo parte urbes habet. ;... Hera- 
cleam habuit, et Bizonen terrae hiatu xaptam. — Acestă Heracleă pare a fi fost situată 
lângă brațul de sud al Istrului, numit astă-di al Sf. George, er la Ptolemeu (II. 10. 2) 
Inariacion stoma, unde regele Filip II al Macedoniei voise să ridice o statuă lui Hercule 
(Justini lib, 1X. 2: vovisse se (Philippum] statuam Herculi, ad quam in ostio Istri 
ponendam se venire). Conferesce şi notița lui Arrian despre sacrificiul, ce-l face Ale- 
Sandru cel Mare lângă Delta Dunării lui Joe Soteros, lui Hercule și Istrului (De exp. 
Alex, |. 4- 5). — Mai este de notat aici, că una din gurile Nilului încă cra conscerată lui 
Hercule și purta numele de stoma Heracleoticon (Taciti Ann. II. 60. — Strabo, 
II. 1. 35, — Diodor, 1. 3. 37). 

') Diodori Siculi lib. II. 47: Bosthabey 28 mic ntheuwe rabrms ai 05 r=utvove Ezâpyety 

tus bvouatoutyong Bopeâas, 

*) Strabonis lib. VII. 3, 11; XVI. 2. 39. — Jornandis De Get. orig. c. 5. — O consti- 
luțiune anal6gă o aflăm și la triburile pelasge ale Cappadociei (Strabo, XII. 2. 3).
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Ne sunt cunoscute următârele versuri ale lui Horaţiu: Mai bine trăesce 

poporul cel rigid al Geţilor, ale căror moşii nehotărnicite produc recolte 

pentru toți. Aici nime nu cultivă pământul mai mult de un an; €r după 

ce unul şi-a îndeplinit munca sa, până când el se odihnesce, vine altul și-l 

inlocuiesce cu asemenea îndatorire 1). Er Criton, care trăise în timpul lui 

Traian şi scrisese o istoriă a Geţilor, ne spune într'un fragment al s&ă, ce 

a r&mas la Suida, că o parte din Geţi aveai să îndeplinescă lucrările de 

agricultură, iar cei ce urmaii pe rege în r&sboii, adecă militarii, îngrijiai 

de castele 2). 

Originea comuniunii de averi la poporul pelasg se reducea la timpurile 

cele fericite ale lui Saturn. 

În acâstă privință scrie Trog Pompeii: că Saturn a fost un rege cu 

sentimente de dreptate așa de înalte, în cât în timpul, când domnise densul, 

nime nu a servit unul altuia, și nici nu a avut cine-va vre-o avere particulară, 

ci tâte eraii comune și neîmpărţite, ca un singur patrimoniu al tuturor 2). 

4. Olympul Triphyliu din insula Pancheei. 

În insula Panchea, după cum ne spune Evhemer, se afla un munte con- 

secrat deilor, care mai ântâiii se numise Scaunul lui Uran, €r mai târdii 

Olympul Triphyliu. 

Acest munte sfânt al Pancheei purta după Evhemer conumele de Tpurbos, 

fiind-că locuitorii acestei memorabile insule se compunea din trei ginți, 

pis şi ev, trib. O etimologiă vici6să. Triphylul din insula Panchea nu putea 

să fie de cât un Trimonţiu sit Tpizohhov, de la 7pis și gb)ov, f6ia, în casul 

de față verf sâi pisc, după cum în timpurile lui Pliniu un munte al 

1) Horatii Od. lib. III. 24: 

Campestres melius Scythac... 

Vivunt ct rigidi Gotac; 

Immetata quibus jugera liberas 

Fruges ct Cercrcm ferunt .... 

2) Suidas, v. Dowrinte. 

5) Justini Hist. ex Trogo Pompeio, lib. XLIII. 1: rex Saturnus tantae justitiae fuisse 

traditur, ut neque scrvierit sub illo quisquam, neque quicquam privatae rei ha: 

buerit: sed omnia communia et indivisa omnibus fucrint, veluti unum cunclis 

patrimonium esset.
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Campaniei se numia Trifolium!) şi după cum un munte cu numirea de 
Trifoiă se află în judeţul Prahova (România) spre nord-vest de cătunul 
Scurtesci 2). 

Încă din cea mai obscură anticitate, credințele poporale atribuise o pu- 
tere mistică numărului combinat de trei. Trinitatea este o vechiă dogmă 
religi6să, pe care o aflăm esprimată în mod simbolic în formele rituale și 
pe diferite monumente ale epocei pelasge. Marele dcii din Panchea se nu- 
mise TpuzbAoc, sei mai corect Tpwpbhos, nu după numtrul ginţilor din 
Panchea, ci după cele trei înălțimi ale muntelui sfânt, întocmai, după cum 
la Greci Joe avea conumele de "Odbuztoc, la Troiani Idaeus şi la Romani 
Capitolinus, după munţii, ce erai consecrați maiestăţii divine ca o re- 
şedinţă demnă pe păment. | 

O reminiscență religi6să despre Olympul Triphylliu din părţile de jos ale 
Istrului, o aflăm şi astă-di în tradiţiunile locuitorilor români din Dobrogea. 
Colindele române din acestă parte a Dunării de jos celebreză cu deosebită 
pietate pe Maica Domnului, care luând în braţe pe fiul de curend născut, 
plecă s& urce cei trei munţi sfinți, vechia reședință a divinităților ante- 
creștine din acâstă regiune. 

Reproducem aici un specimen din aceste colinde particulare ale Dobrogei: 

Er Maica sfântă Maria 

Fiu la braţe că-și lua, 

Cărăruia și-o lua, 

Cărăruia la trii munţi, 
Urcă-și munte, urcă-și doi, 

Când fuse la munte de trii 
Puse jos să s'odihnescă, 
Coconaș să-și premenâscă. . . 5). 

De asemenea mai aflăm şi astă-di în aceste părți ale Istrului de jos unele 
resturi importante din vechiul cult al lui Zede Tpwpbihos. Tradiţiunile popo- 
rale de pe teritoriul Dobrogei, cum și din unele părți ale judeţelor vecine, 
Brăila și Covurlui, atribue o deosebită importanță religi6să unui sfânt cu 
numele de Trif să Triful, ale cărui caractere însă sunt cu totul ante- 
Creștine, Acest sfânt Trif sâă Triful este după credințele poporale române 
divinitatea, care dă rod pământului. EI fructifică țerinele s6i câmpurile de 

) Plinii HN, lib. XIV. 8, 9. 
3 Un oraş cu numele de Tpizovhoy este aminţit la Ptolemeă (UL. 8) în Dacia, în re- 

giunea de sus a Prutului, 
:) Comunicată de înv, 1, Negrescu, com. Parachioi, jud. Constanţa. O variantă la Bu- 

rada (O căl&toriă în Dobrogea, p. 51—53), er alte variante din același județ în colec- 
țiunea nâstră inedită,
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arătură, grădinile, pomii, viile; le apără de distrugerea gadinilor și a ferelor 

sălbatece; el este mai mare peste turme şi vite, favoriseză producțiunea li- 

vedilor, peste tot el este protectorul întregei economii rurale și pastorale 1). 

Cultul lui Trif sei Triful întrece după cum vedem pe al tuturor celor- 

alalți sfinți creștini. EL este un fel, de conducătoriii al naturei. El mai are 

şi astă-di o parte din atributele divinități supreme, a lui Zebg epbona, care 

după Hesiod, face pământul s& producă cele trebuinci6se pentru traiul 

&menilor, face să crâscă în munte ghinda pe stejari, înmulțesce albinele, 

face ca oile să fie încărcate cu lâna, și câmpurile să producă recolte abun- 

dente 2). Atât după nume, cum şi după caracterele cultului săi, Trif sci 

Triful este identic cu marea divinitate, pe care Evhemer o numesce Ze 

Tpupbhos. 

În fine în alte colinde române, cari se ocupă cu lucrările și bine-facerile 

agriculturei, s'a mai conservat o importantă reminiscență despre un stâlp 

misterios de aur, unde se adunati și trierai recoltele de pe câmpurile arate: 

Apoi carele pornia 

La stâlpul de aur 

Cu aria de argint, 
Ca şi care nu mai sunt; 

Grâul pe ariă-l întindea ...?) 

Sei în altă variantă: 

S'o dus la stâlpul de aur, 

La aria de argint, 

Unde boieri nu mai sunt .. .4) 

Este afară de ori-ce îndoi€lă, că acest stâlp de aur, de care fac amintire 

colindele agrare române, nu era o ficțiune poetică, ci o columnă reală istorică 

de o însemnătate particulară, ridicată în timpurile preistorice lângă un templu 

Gre-care. Agricultorii din Panchea, ne spune Evhemer, lucreză pământul, 

er fructele le aduc și pun în comun, pe cari apoi preoții le împărţesc între 

agricultori după meritele şi activitatea fie-cărui. Însă dacă acest stâlp de 

aur al tradițiunilor române este identic cu columna de aur, de care ne 

vorbesce Evhemer, nu putem sci. Noi ne mărginim a constata aici numai 

1) După respunsurile primite la Cestionariul nostru istoric din comunele Gârliciă, 

Gârdănesci, Oltina, Seimenii-mari, j. Constanţa, şi Gârla-mare, j. Mehedinți. 

=) Hesiodi Opera et Dies, v. 230 seqq. 

3) Mândresca, Literatură şi obiceiuri poporane, p. 220. 

) Reteganul, Colecţiune inedită, Partea I. Datinele Crăciunului, p. 435, în Biblioțeca 

Academiei române,
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faptul, că în ţările române mai esistă şi astă-di reminiscența unui celebru 
stâlp de aur al timpurilor archaice, cântat în colindele plugarilor 1). 

Inscripţiunea de pe columna cea memorabilă de aur, de lângă riul Ocea- 
nos, sii ÎIstru, consecrată marilor divinități pelasge, lui Uran, Saturn, Joe, 
Apollo şi Dianei, conţinea, după Evhemer, o descriere sumară a evenimen- 
telor mari politice şi religise, ce se petrecuse în timpurile acestei dinastii 

* divinisate. Cu alte cuvinte acestă inscripțiune cuprindea istoria întemeiării 
marelui imperii pelasg, despre care vom vorbi mai târditi; monument de 
o estremă importanță pentru civilisațiunea vechiă europenă, și care fârte 
probabil a dispărut pentru tot-de-una. 

4) În colindele române, în cari se cântă magnificența Mănă stirii albe, din insula 
de lângă gurile Dunării, se mai face amintire, în unele de un «jeț de aur scris», în 
care șede Dumnedeii, €r în altele de «jeţuri de aur scrise», în cari șed Bunul Dum- 
nedei și Moș Crăciun. În Babilon, după cum ne spune Herodot (|. 183) încă se afla un 
mare simulacru de aur, ce representa pe Joe ședând. Lângă dei se afla aședată o 
masă mare de aur, un scăunel pentru picidre și un tron, tot de aur.



, 
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XXV. XPYZEA MHAA —MERELE DE AUR ALE GAEEI. 

După vechile tradițiuni grecescă a un-spre-decea lucrare, pe care regele 

Eurystheu din Mycena o impusese lui Hercule a fost săi aducă merele 

de aur, yphsza vâda, din grădina deilor, ce se afla lângă muntele 

Atlaș din țera Hyperboreilor. 

Despre originea tradițională a acestor mere istoricul Pherecyde din 

sec. V a. Chr. scrie următorele: că la căsătoria lui Joe cu Junona, Gaea, 

sâii “Terra, adusese ca dar nisce mere de aur cu ramuri, pe cari deița Ju- 

nona admirându-te fârte mult a dat ordin să le planteze în grădina 

deilor!), numită și grădina Hesperidelor?), de lângă muntele Atlas, în țra 

Hyperboreilor, şi fiind-că fetele lui Atlas culegeaii în continu merele acestea 

pe furiș, deița Junona puse un bălaur gigantic, ca păditoriă al grădinei. 

Hercule, după ce primesce de la Eurysteu însărcinarea, ca să-i aducă 

merele de aur de lângă muntele Atlas, plecă din Argos, căl&toresce peste 

Macedonia, Iilyria, şi vine în țâra Hyperboreilor, unde libereză mai ântâii 

pe Prometheu din catenele sale. În semn de mulțumire Prometheu sfătuesce 

pe Hercule, ca să nu mergă în pers6nă după mere, ci să r6ge pe Atlas, 

ca să i le aducă. Hercule plecă la Atlas, i enarâză însărcinarea, ce o pri- 

mise de la Eurysteu și-l râgă să-i aducă cele trei mere de la Hesperide. 

Atlas i îndeplinesce dorința, er Hercule ia merele şi le duce la Eurystheu ?). 

Acum însă începe o nduă fasă în istoria răpirii acestor mere de aur. 

Regele Eurystheu, se convinge în fine, că s'a săvârșit un act de impietate 

cu răpirea acestor mere şi le dăruesce lui Hercule. Acesta la rândul sti 

avend aceleași scrupule nu voiesce să țină merele pentru sine, ci le dă Mi- 

nervei, care le aduce înapoi la locul de unde at fost luate, fiind-că era 

un sacrilegii, dice Apollodor, că acele mere să fie duse în altă parte. 

După alte tradițiuni Hercule plecă din Argos cu oştire numerâsă ca st 

pâtă lua de la Hyperborei aceste daruri prețidse și sfinte. 

Era o espediţiune formală de r&sboiii, orparsiz 4), întocma precum a fost 

1) Pherecydis lib. |. frag. 33a: eîc mdv zâv Vev vino, 6 îjv zopă mă "Arhi. — 

Cf. ibid. fragm. 33 in Fragmenta Hist. graec. |. p. 78—79. 

2) Despre Hesperidele de lângă riul Oceanos, ori de lângă Atlas și Rhipaci, 

vom vorbi mai la vale, întrun capitul special. 

2) Apollodori Bibl. II. 5. 11. — A se vede mai sus la pag. 453 figura lui Hercule 

ţinând merele luate de la Hesperide. 

4) Strabonis Geogr. lib. III, 2. 14,
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espedițiunea pentru luarea ciredilor lui Geryon și a Argonauţilor pentru 
răpirea și transportarea în Thesalia a lânei de aur. 

Acâsta este pe scurt istoria legendară a merelor de aur din țera Fly- 
perboreilor. 

După cum ne spune Pherecyde, aceste făimâse mere de aur, ce se păstraii 
întrun loc sfânt de lângă muntele Atlas, constituiaă un dar nupțial, ce-l 
făcuse Gaea la căsătoria nepoților să, Joe cu Junona. Avem aici un act 
caracteristic din vechile ceremonii ale căsătoriei pelasge. 

Datina de a se da miresei la încredințare unul sâii dâue mere s'a mai 
păstrat până în diua de astă-di la poporul român, cu deosebire în ţinuturile 

de peste Carpați. 

În acestă privință părintele FI. Marian din Bucovina scrie următârele : 

“În alte părți ale Transilvaniei, și anume despre Maramureş, peţitorii (adecă 
Smenii de încredere ai tinărului, care voiesce a se căsători) după ce mai 
ântâiii ia pe departe pe părinții fetei și cunosc din vorbele acestora, că 

ar voi să-şi mărite fata, unul scâte de sub suman o ploscă de rachiii, 6r 

cel alalt un măr şi le pun pe masă. Plosca e ca tâte ploscele, însă mărul 

se deosibesce mult de alte mere. În el sunt băgați de regulă vreo doi, trei, 

taleri, vr'o câţi-va puișori (bani mărunți de argint) şi cel puţin un galbin... 

și fie-care ban trebue să fie noii. La vederea acestora toți cei din casă se 

conving pe deplin, că 6speţii aceştia sunt peţitori. Toţi o sciă, că mărul 

e semnul încredințării .. .. în aceste părți încredințarea se face 

printrun măr. Peţitorii daiă fetei în mână un măr înzestrat cu bani)». 

Se presință acum cestiunea, dacă aceste mere, cărora vechimea le mai 

atribuia și o putere fermecătdriă, ati fost întru adevăr de aur, adecă obiecte 

preţi6se consecrate deilor, oră dacă ele aii fost numai simple fructe naturale. 

Chiar şi istoria răpirii acestor trei mere, trimiterea unei espediţiuni, în 

frunte cu cel mai celebru eroii al vechimii; ca să le potă lua; ducerea lor în 

părțile meridionale ale Greciei și în fine aducerea lor &răși înapoi, ne pun în 
evidență faptul, că aceste mere nu eraă nisce frucie naturale, supuse stri- 

') Marian, Nunta la Români, p. 104. -- În Bucovina acestă ceremoniă se face cu 

ddue mere: 

Constantine Bălucele ! Şi-l adapă în covăţele, 
Legă calul de zebrele Și ia 'n mână dâue mere 

Şi-i dă fen cu floricele, Vin” la mama și m€ cere. 

Măriani, Nunta la Români, p. 152. 

În alte părţi ale 'Fransilvaniei sub decursul ospățului mai face nunul încă o cinste 

finei sale, predându-i adecă un măr mare și chindisit cu cruceri (Ibid. p. 253).
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căciunii, ci obiecte preţidse de artă cu tradiţiuni vechi și cu o însemnătate 

religi6să particulară 1). 

În cântecele tradiţionale române se mai face şi astă-di amintire de obi- 

ceiul, ce era introdus la familiele princiare de a se da miresei oră mi- 

relui ca semn de încredințare un măr întru adevăr de aur?). 

Tot de aur ait fost ast-fel şi merele, pe cari le dăruise Gaea Junonei în 

aceste timpuri vechi ale fericirii pelasge, numite alt-cum și vâcul de aur. 

Memoria acestor mere de aur, ca dar făcut din partea unei divinități, 

s'a mai păstrat încă până astă-di în tradiţiunile române. 

Ast-fel într'o colindă poporală română, Hercule figureză sub numele de 

Troian, după cum tot ast-fel figureză și în alte tradițiuni de la Carpaţi și 

Balcani 3). Acest Hercule-Troian după ce se închină diminâța la icână, Dum- 

nedeii i aruncă în pâlă due mere de aur, întocma cum Jupiter Elicius, în 

urma rugăciunilor lui Numa, face s&-i cadă din ceriii scutul cel memorabil, 

de care era legată sârtea imperiului roman. 

- 3) Tradiţiunea despre cele dâue ori trei mere de aur din ţera Hyperboreilor nu 

este identică cu legenda despre arborele mitologic, ce producea mere de aur; 9: con- 

fusiune, care de altmintrelea se făcuse și în anticitatea clasică. 

) Marienescu, Balade II, p. "1—72: 

  

Dară socrul mare vine Măr de aur 'mi scotea 

Cu trii fete ca şi dine Şi pe masă î-l punea; 

Și la mire s€ uita P'urmă sabia trăgea, 

Şi din graiă i cuvânta: Către fete așa dicea: 

— «Numai una e miresă „—.<Care e din voi miresă 

Pentru Răducan al€să, SE ic mărul de pe masă, 

Dacă vrea s'o dobândâscă, Dară care nu mi fină 

Trebuie să şi-o cunâscă».! SE-şi ia sema dea sa mână; 

— Răducan în griji se bagă, | Şi mirâsa mâna întinde, 

Că nui lucru cam de şagă. .. Mărul be pe masă-l prinde. 

— Apoi lancu Sibinian — Toţi privia se minuna, 

(Dascălul lui Răducan), . SE trăescă le striga, 

Om vitez dar cam iclen, „De ospăț se apuca 

Multe dile s'ospăta . ... 

Din contra obiceiul, ca fetele să dee mere de aur celui ales, î-l aflăm amintit în 

următoriul cântec tradițional: 

Ștefan Vodă ce-mi făcea? Şi el că le 'mvăţa: 

Fetele că le 'mbrăca, — Care vouă vi s'o părea 

Tote la un port era, Merișore le veți da... 

Mere de aur le da Tocilescu, Mater. folkl. I. 180.   
De asemenea mai aflăm într'o colindă, ce ni s'a comunicat din com. Grind, j. Ialomiță, 

şi refrenul: MEr de aur junilor. 

3) A se vede mai sus p. 427. 

o c
r
e
a
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Dar mai an s'a sculat 

Bădică Troian, 

Pe ochi negri s'a spălat, 

La icână so închinat, 

Dumnedeii că i-ajutat, 

Due mere de aur 

În pâlă i-a aruncat . . . ) 

Sâi în altă variantă: 

Bucuraţi-v& boieri mari, 

Cum s'a bucurat Troian împărat, 

Când cele trei mere de aur 
În p6lă la Sfântul George le-a aruncat . . . 2) 

După acâstă variantă din urmă Troian primesce de la Dumnedett merele 
de aur, pe cari densul le dăruiesce apoi Sfântului George. După cum vedem, 
sub numele de Sfântul George, ca protector al agriculturei (Lewoprreg), fi- 
gureză în acestă colindă Eurystheu, celebrul rege al Mycenei. 

În fine, în alte variante același Eurystheu ne apare sub numele de Irod, 
şi el dăruesce merele de aur plugarilor: 

Dar când a înserat 

Pe la Irod împărat am umblat, 

El în odae ne-a chemat 

Și mâna în busnariii a băgat, 

Şi a scos dâue mere de aur înfundate, 
Pe de o parte ne-a făcut și nouă dreptate 
Ca s& umblăm cu plugul pân' la mârte.. „5 

Că aceste mere legendare de aur au fost o-dată obiecte consecrate în un 
templu Gre-care, probabil al lui Apollo (Helios, Phoebus, Srele) din țera 
Hyperboreilor, mai resultă din următârea colindă. 

Maica Domnului (Latona pelasgă) dice către fiul s&ă: 

Taci copile, nu mai plânge, 
- Că mama ţie ţi-a da 

Due mere într'aurele, 

Ca să te tot joci cu ele .. .4) 

1) Comunicată de înv. G. Năstăsescu din com. Puiesci, j. Tutova. 
1) Comunicată de înv. G. Urechiă din com. Buda, j. Tecuci. 
%) Comunicată de înv. Pr. 1, Ştefănescu, com. Havârna, j. Dorohoi. — În altă variantă 

primită din com. Rădeni, j. Botoşani: 

Er Irod împărat s'a bucurat, 

Plugărașii a numărat 

Due mere de aur le-a aruncat... 
4 Bârșeann, Cinci-deci de colinde, p. 7.—Gazeta Transilvaniei, Nr. 268 din 1895.—
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Faima despre merele de aur din țările Daciei străbătuse departe în epoca 

preistorică, nu numai până la Mycena din Pelopones, dar încă până la Pe- 

lasgii de la Marea baltică. 

La Litvani, popor vechii pelasg, se mai cânta încă din prima jumătate 

a seculului trecut, și pâte că se mai cântă și astă-di următorea doină 

poporală: | 

Astă-di noi bem alus (olavină), 

Er mâne plecăm de aici 

Și mergem în Ţera-ungurescă, 

Acolo riurile sunt de vin, 

Acolo-s merele de aur 

Şi pădurile-s grădini 1). 

După cum ni se comunică din com. Hăngulesci (j. Râmnicul-sărat) unele colinde poporale 

din ținutul de acolo sunt adresate «Mărului, merişor de aure, cuvinte, sub cari este 

a se înțelege, nu pomul, ci un obiect consecrat de aur, în forma unui măr. — În alte 

colinde religi6se române se mai amintesce, cum Iuda biruind a intrat în raiă şi a luat 

luna, s6rele, crucea și bulzul, să mărul, de aur, al junilor (Bârseanu, Colinde p. 11. 3). 

1) Rhesa, Dainos, oder Litthauische Volkslieder, Berlin, 1843, p. 57: 

Heute trinken wir Alus; Wo die Strâme Wein sind, 

Morgen zieh'n wir wandernd Wo die goldnen Acpfel 

In das Land der Ungarn (Aukso Obolâczei,, 

(1 Wengeriji Zeme); Und die Wâlder Gărten. 

  

| 
| 

| 

| 

| 
ui
t 
r
a



LÂNA DE AUR DIN COLCHIS. 525 

XĂVI. XPYZEION KOAZ.— LÂNA DE AUR 

CONSECRATĂ DEULUI MARTE ÎN REGIUNEA MUNTOSA 
NUMITĂ COLCHIS (COLȚI). 

|. Legenda grecfscă despre Phrizus și Helle. 

Argonauţii plecă spre Colchis. 

Legenda Argonauţilor se reduce la o vechime forte depărtată. Însuși 
Homer amintesce de acestă espedițiune ca de un eveniment archaic. 

De legenda Argonauţilor sunt legate o mulțime de cestiuni istorice, etnice 
și gcografice cu privire la ţările din partea de jos a Istrului. Cu deosebire 
se face amintire în legenda Argonauţilor de o stare de cultură fârte înaintată 
a populațiunii de la Istru (Oceanos potamos), şi de o serie de monumente 
forte remarcabile din punct de vedere al artei, al religiunii și al moravurilor. 

Conţinutul acestei legende cste următoriul: 

Athamas, un rege vechiă pelasg din Theba Beoţiei, ținuse mai ântâiă în 
căsătoriă pe Ino, fica lui Cadm. Însă după un timp Gre-care densul repu- 
dieză pe Ino din ordinul oraculului, apoi ia în căsătoriă pe Ne phele şi are 
cu densa un fii cu numele Phrixus şi o fică cu numele Helle. Însă 
Nephele m6re, €r Ino, care ajunge de noi soția lui Athamas și la putere 
în casa dânsului, începe să persecute pe copiii Nephelei. În aceste timpuri 
o secetă şi fomete mare întemplându-se în Beoţia, Ino sfătuesce pe Athamas 
sE consulte oraculul din Delphi. Pe de altă parte însă, Ino lucreză pe sub 
mână ca oraculul să dee respunsul, pe care-l doria dânsa, și anume că acestă 
calamitate, ce bântuie Beoţia, nu va înceta de cât numai atunci, când regele 
Athamas va sacrifica pe unul din copiii s&. Athamas, după ce primesce 
răspunsul oraculului, chiâmă de la câmp pe fiiul săi Phrixus, €r pentru 
formă i dice s& aducă tot-o-dată și berbecele cel mai frumos din turmă. 
Acest berbece însă, după darul unei divinități, începe să vosbescă și desco- 
pere lui Phrixus și surorci sale tâte planurile insidiâse ale mamei lor ma- 
scere, și apoi îndemnă pe copii s& încalece pe dânsul, ca să le scape vița 
din pericul. 

După altă variantă a acestei vechi legende, regele Athamas silit de lucră- 
torii câmpurilor, cari suferiat din causa acestei secete,. duce pe Phrixus la 

altarit, însă Nephele trimite un berbece cu lâna de aur, ce-l primise ca 
dar de la Mercuriu, ca săi transpârte copiii prin aer, peste păment şi mare,
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până în ţinutul numit Colchis. Helle cade în mare la strimt6rea dintre 

Europa şi Asia, care în urma acestei nefericiri primesce numele de Hel- 

lespont, &r Phrixus ajunge în ţinutul Colchilor. Aici densul în semn de 

mulțămire pentru scăparea sa, sacrifică berbecele lui Joe Phyxio s, er pelea 

o dăruiesce regelui Aiete, din țâra numită Aia, care apoi o ţintuesce în 

Colchis pe un stejariii din pădurea consecrată deului Marte și unde era 

pădită de un bălaur neadormit 1). 

Acâsta este pe scurt tradițiunea legendară, grecescă, despre originea 

lânei sei; pelcelei de aur din ţinutul Colchilor. 

În timpurile aceste domnia peste Iolcus din partea de sud-ost a Thesaliei 

regele Pelias, care usurpase corâna acestui mic ținut înlăturând pe fratele 

săi vitreg Eson. Ca să scape însă și de fiul acestuia Iason, Pelias î-l 

trimite, ca s&-i aducă lâna cea sfântă de aur din pădurea cea umbrâsă a 

deului Marte .din Colchis. 

lason se adreseză către cei mai celebri eroi ai epocei sale, ca să-l în- 

soțescă în acestă călătoriă. După vechile legende luară parte la acestă espe- 

dițiune: Hercule, Castor și Pollux fiii lui Joe, Theseu fiul lui Egeu, Anceu 

fiul lui Lycurg, Leit fiul lui Alector, Orpheu marele cântăreț, Zete. şi 

Calais fiii lui Boreas din regiunea Geţilor 2) și în fine alți eroi tineri din 

Iolcus, din Orchomen și Pylos. 

Toţi aceşti eroi doritori de gloriă, 54 la număr, numiţi de altmintrelea 

și Minyi?), se imbarcă pe corabia numită Argo, ceo construise spre 

acest scop Iason cu ajutoriul Athenei, şi în care deița pusese o bucată din 

stejariul cel profetic al Pelasgilor de la Dodona. 

Înainte de plecare eroii argonauți depun cu toții jurământul de credință 

și supunere față de lason. În acest jurământ ei invâcă mai ântâiii divini- 

tatea vechiului Oceanos să Istrului, a Pontului şi ale apei celei estreme 

Thetys, apoi pe Proteu și Triton, divinități de o ordine secundară de lângă 

același Ocean homeric 4). 

2) Apollodori Bibl. I. cap. 9. — Apollonii Rhodii Argonauticon. Ed. Didot. 1878. — 

Orphei' Argonautica, Ed. Schneider, Jenae, 1803. —- Diodori Siculi lib. IV. c. 40 seqq: — 

Philostephani Cyrenaei fragm. 37 in Fragmenta Hist. graec. Vol. III (Ed. Didot). p. 34. 

2) Silii Italici Punica, lib. VIII. v. 501—502. 

Calais, Boreae quem rapta per auras 

Orithyia vago Geticis nutrivit în antris. 

3) Cei mai mulţi Argonauţi î-și reduceaă originea lor la Minyas, un vechii și 

avut rege, care întemeiase oraşul Orchomenos din Beoţia, și a cărui mamă a fost 

Callirrhoe, fica Oceanului (Istrului). 

1) Orphei Argonautica, v. 333.
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2. Regiunea muntosă numită Colchis lângă Îstrul de jos. 

Evenimentul din timpurile eroice cunoscut sub numele de espedițiunea 
Argonauților pentru cucerirea lânei de aur avuse în lumea antică un mare 
resunet. 

În fond acestă legendă se referia la o ţră miracul6să, superidră în civi- 
lisaţiune ținuturilor meridionale. Locuitorii regiunii, peste care domnia făi- 
mosul rege Aiete, se bucurati de o escelentă bună-stare economică, pastorală 
și agricolă, precum și de avuţii enorme metalice 3). 

Avuţiele de aur ale regelui Aiete, ce domnia peste Colchis, ati fost fa- 
bul6se în tâtă anticitatea. 

Pliniu amintesce de camerele de aur ale acestui rege, de grindile, de co- 
lumnele și stâlpii de argint ai palatului s&ă 2). În camerele sale de aur, dice 
Mimnermus, erai închise radele sârelui 3). 

Er Argonauții, după cum ne spune poema orphică, sosind la capitala 
lui Aiete, r&ămaseră uimiţi, când vEdură pe acest rege preumblându-se pe 
malul rîului într'un car de aur, pe care dânsul strălucia întocmai ca un s6re, 
că-ci hainele sale revărsaii numai lumină 4, E 
Vom esamina mai ântâiă legenda argonautică din punct de vedere al 

vadiţiunilor geografice, pentru ca să putem pătrunde în secretele istorice 
ale acestui eveniment legendar. 

Încă în anticitatea grecescă se observase, că cele mai vechi date geo- 

grafice despre espediţiunea -Argonauţilor nu corespundea la părțile de 

tăsărit ale Mării-negre, si la ţinuturile de lângă Caucasul aşiatic. 

După vechile legende, mama regelui Aiete era fica marelui fluviu Oceanos, 
sii a Istrului. Însuşi regele Aiete ia în căsătoriă pe Idyia o fică a Oceanului 5); 

cr splendida sa reşedinţă se afla tot lângă riul Oceanos si Istru €). 

Phrixus, după cum ne spune Hesiod, fugind de persecuțiunile mamei. 

sale mascere vine în Scythia 7); cr nici de cum în Colchis .din părțile 

meridionale a Caucasului asiatic, care de fapt nu aparținea .nici Scythici 
curopene, nici Scythiei asiatice. a 

1) Strahonis Geogr. lib. 1. 2. 39. 

% Plinii H. N. lib. XXXIII. 15. 

) Strabonis Geogr. lib. 1. 2.140. 

1) Orphei Argonautica, v. 811 seqq. 

:) Hesiodi Theog. v. 956 seqq. — Apollodori Bibl. . 9. 23. 6. 

?) Homeri Odyss. X. 137. — Strabonis Geogr. I. 2. 10. 
) Hesiodi Fragm. LIX.
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În poema epică a lui Valeriu Flacc teatrul evenimentelor celor mai în- 

semnate din legenda argonautică este Scythia europeană. Aiete este 

un rege al Scythiei 1), regatul său se afla sub Ursa cea mare, ori cu alte 

cuvinte în aceeași parte din regiunea nordului 2), pe care vechile geografi 

o atribuiaii Geţilor. | 

În templul cel magnific al S6relui, ce forma cu deosebire splendârea 

capitalei lui Aiete, Argonauţii văd statua robustului Atlas, de ai cărui 

genunchi se frângeati undele Oceanului, €r.pe porţile de aramă ale acestui 

templu era representată învingerea, ce o reportase Geţii asupra regelui 

egiptean Sesostris 5). Capitala regelui Aiete se afla așa dar în țera popo- 

rului celui vitez al Geţilor, de lângă Istru. 

Regiunea geografică, peste care domnia regele Aicte, pârtă la autorii 

vechi numele de Aia, adecă «ră» ). Însuşi numele regelui Atijens este 

numai o formă derivată din Aia 5), cu înțelesul de <«Tă&ran» 6). Acestă 

1) Valerii Flacei Arg. 1.2: Scythici... Phasidis oras-—lbid. I. v, 43—44; 

ferus Aeetes Scythiam Phasinque rigentem Qui colit. —- 1bid. v. 345: scythicus 

rex.—ILbid. v. 503.— lIbid. VIII. 185: ingens Scythici ruit exitus Istri. 

2) Valerii Flacei Arg. lib. V. v. 318: Soligenam Acetem media regnaresub Arcto. 

2) Valerii Flacci Argon. lib. V. v. 408 seqq.: 

„ „ast 'illi propere monstrata capessunt 

Limina. . cc... 

„stat ferreus Atlas 

Ocean o, genibusque tumens infringitur unda . .. . 

Ad geminas fert ora fores, cunabula gentis 

Colchidos hic ortusque tuens: ut prima Sesostris 

Intulerat rex bella Getis;.... 

4) Pauly-Wissowa, R. E. v. Aia. — Stephanus Byz., v. Paots: Paoic zis ze Ains 

5) Stephanus Byz., v. Air. 

8) Cuvântul de <aian», pl. eaieni», cu înţelesul de pământeni, autochtoni, ni se 

mai presintă și astă-di în poesiele eroice române din Dobrogea: 

Er aenii Chiustengii | Carte mândă că scria: 

Și boerii Dobrogii.... De-i găsi oi aenesci 

Haraciii mare că-mi dedea.... Să le scrii împărătesci. 

— Da "mperatul ce făcca? Burada, O călătorie în Dobrogea, p. 120-125. 

În altă baladă, la Buradă p. 127: 

Cărucer m'oiă face 

Şi pe drum oii trece 

Cu mărfuri aenesci, 

Aenesci și domnesci, 

Cuvântul <aian» introdus probabil de coloniile comerciale Milesiene, a trecut şi în 

limba turcescă, însă perdându-și înțelesul primitiv şi având numai semnificațiunea de 
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Aia sâii «era» renumită pentru avuţiele sale fabulâse este ţinta espediţiuniă 
Argonauţilor ?). 

Însă unde era Colchis? 

În tradiţiunile argonautice Colchis ne apare numai ca o regiune muntâsă 
din regatul cel întins al lui Aiete, numit în particular Aia, sâii Ţeră, şi în 
general Scythia 2), | 

După poetul Ovidiu, poporul cel marţial al Colchilor locuia în partea de nord 
a Dunării de jos. Numai acest fluviu mare, ne spune dânsul, separă regiunea 
oraşului Tomis de regiunea Colchilor, unde o-dată venise eroul cel legendar 
Iason, ca să răpescă lâna de aur. « Aruncat în mijlocul unor populaţiuni ostile, 
scrie Ovidiă din esiliul săă, ei sufer aici cele mai estreme chinuri și nici 
nu este vre un esilat mai departe de patria sa de cum sunt ei. Numai eiă 
singur sunt trimis la gurile Istrului celui cu șepte braţe, unde polul de 
ghiaţă al nordului se radimă pe umerii mei. Apele Istrului de abia mai pot 
s& formeze o barieră între mine și între Iasigi, Colchi, ârdele Meteree 

și Geţi» 5). 

«notabil». Că acest termin esistase pe teritoriul Dobrogei încă înainte de invasiunea 
turcescă, avem o probă la geograful Ptolemeu, care amintesce spre sud de gurile Du- 

nării, să de insula Peuce, pe așa numiții Oizijyeto: (III. 10. 4), unde avem o formă 

greco-latină a cuvântului românesc păstrat în Dobrogea de Aieni (Atac). 

1) În legendele posteridre despre Argonauți, teritoriul, unde se afla reședința Aiete, 

mai portă și numele de Cytaea,adecă Cutaea (Koraric yaiz. Apoli. Rh. IV. 511); Cytaea 
terra (Val. Fiac, VI. 693); Cytaeis (Kuraric, Steph. Byz. v. K5ra). Aceeași populaţiune 
este amintită la Ptolemeiă (III. 8) sub numele de Korijveto:, având locuințele sale pe teri- 
toriul Daciei, în părţile din jos ale Siretului. Pe o inscripţiune romană (C.I. L. VI. nr. 
2831) ne mai apar și Cives Cotini ex provincia ..... Mommsen suplinesce: Moesia 

superiore, în loc de inferiore, căreia i se atribuise în timpurile din urmă ale imperiului 

și părțile de răsărit ale Daciei. Chiar și astă-di mai întimpinăm în Moldova conumele de 

Cotin (Şezătoarea, Fălticeni, An. II. p. 14). — Se mai presintă în regiunile Buzeului și 

Siretului încă o numire topografică analgă cu forma vechiă de Korauic. Ast-fel aflăm în 
apropiere de Colţi, pe teritoriul comunei Păltineni, un munte însemnat având numirea 

de Cătiaş, Tot acolo un părâă Cătiaş și un sat Cătiaș, cătun al comunei Chiosd, 

situat spre S. V. de comuna Colţi; er pe teritoriul com. Filesci lângă gura Siretului avem 

balta Cătușa. În fine Cătieşeni este numele unei cete de moșneni din com. Păltineni. 

:) După poema orphică (v. 821—824, 1006 —1012) Aiete avea domnia peste ţ&ra Cytea, 

Korda, zaiuv, şi peste ținutul Colchilor, Kâhyuwv xâgoy. Numai ca un simplu ţinut 

din regiunea Aia ne apare Colchis şi la Stephan Byzantinul (v. Phare). 

3) Ovidii Trist. lib. 1. 1. v. 191—192: 

lazyges, et Colchi, Metereaque turba, Getaeque 

Danubii mediis vix prohibentur aquis. 

Tot ast-fel, în părțile de apus ale Mării-negre, sâiă între munții Riphaci şi 

NIC, DENSUŞIANU. 34
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Er în alt loc același poet latin se esprimă astfel: «Consideră, că în 

părțile aceste venise o-dată fiul lui Eson, şi cu ce laude masi 

î-l încărcase posteritatea, cu tâte că greutăţile lui ai fost mult mai ușdre 

și mai mici de cât ale nâstre>1). 

În fine în altă poemă a sa, Ovidiu ne înfăţișeză pe Medea rostind urmă- 

târele cuvinte către Iason: «er tatăl mei (Aiete) domnesce peste întregă 

regiunea din partea stângă a Pontului până în Scythia cea aco- 

perită de ncuă>?). 

Colchii poetului Ovidiu, cară locuiaii lângă un alt trib resboinic numit 

de dânsul Meterea turba, eraă ast-fel identici cu făimoşii Colchi din 

legendele argonautice. 

Originea și înţelesul numirii topice de Colchis ai r&nas până astă-di 

neesplicate. 

În regiunile supericre ale Carpaţilor, locuite o-dată de tribură pastorale 

pelasge, noi întimpinăm fârte adese ori numirea orografică de Colţi, un 

cuvânt a cărui semnificaţiune este: vârfuri de stâncă ascuţite și proeminente. 

Același înțeleş î-l avuse în timpurile preistorice și numirea grecescă de 

Colchis, ce ne apare în legenda Argonauților 3). 

Ceraunii (Cernei), ne apare posițiunca geografică a Colchilor la Mela (. 19) și la 

Pliniu (VI. 11. 1). Însă față de confusiunea enormă geografică, ce o făcuse autorii gre- 

cescă dela Herodot încâce, nici Pliniu, nici Mela, nu mai sciai cu siguranță, în ce 

parte a Mării-negre se aflaii Riphaei şi Ceraunii, 

1) Ovidii Ep. ex Ponto. Î. 4. v. 23—26. | 

Adspice, in has partes quod venerit Aesone natus, 

Quam laudem a sera posteritate ferat. 

„At labor illius nostro leviorque minorque. 

2) Ovidii Heroid. XII. v. 27. | 

„...„ Seythia tenus ille (pater meus Acetes) nivosa 

Omne tenet Ponti qua plaga laeva jacet. 

La Ovidiu, ca şi la cei alalți geografi grecesci, partea stângă a Pontului euxin 

era cea de apus. (Trist. |. 8. v. 39. —L. 11. v. 31.). 

2 Limba grecescă ne având sunetele pelasge, să barbare, de « şi u, le esprima forte 

adese ori prin litera 3. Ast-fel autorii grecesci scriaă Kohyic, un cuvânt, care în limba 

română se pronunţă astă-di Colţi și care de sigur tot ast-fel se pronunțase de indigeni 

şi în vechime. Un alt esemplu analog î-l aflăm la istoricul Nicolae Damascenul din 

timpul împăratului August. Pe lângă legaţii, pe cari i trimesese regele Por (Pandion) 

din India, ca să încheie un tractat de alianţă cu Romanii, se afla, după cum ne spune 

acest autor, şi un Indian, care ajungând la Athena şi acum urindu-i-se să mai trăiescă, 

or- 
ridend se desbracă în pelea g6lă, se unse, apoi se urcă pe rog şi se arse, €r pen 

In- 
mentul săă a fost pusă următârea inscripțiune în limba grecescă: «Sărmanul ŢEga», 

dian din Bargosa (Zhapavos viiiţrav, 'vdăs nb Bupyâsme), care urmând obiceiul strămoșesc    
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După Apolloniu Rhodiu, eruditul poet alexandrin, poporul cel resboinic 
al Colchilor locuia pe colțurile, grânsăo, muntelui Caucas 1). Intimpinăm 

  

  

  
204. — Colţii (ox5medot), stânci enorme cu forme piramidale în comuna Colţi (Kâhzot, 
Colchi) din jud. Buzăii în România. După o fotografiă din a. 1900. A se vede pag. 532. 

aici acelaşi Caucas, celebru în legendele și tradițiunile vechimii. Este Cau- 
casul de lângă Istru, set din părțile de nord ale Thraciei. 

al Indienilor s'a trecut singur la Dumaedei» (Strabo, Ed. Didot, lib. XV. 1. 74 fine. Cf. 
ibid, p. 1034). După cum resultă din textul satiric al acestei inscripţiuni cuvântul Ţ Egan 
ori Cegan (Xiiţuy) nu este un nume proprii personal, ci un cuvânt etnic, identic î în 
ormă şi în înțeles cu numirea de Ţigan. 

*) Apollonii Rhodii lib. III. v, 1275-6.
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O deosebită importanță economică și strategică o avuse în timpurile vechi 

zona cea muntâsă a judeţului Buzti, în apropiere de gurile Dunării și de 

orașele comerciale ale Scythiei mici (Dobrogei). Pe valea riului Buz &i, care 

taiă în două arcul de sud-ost al Carpaţilor se afla vechia liniă de comunicațiune 

între Marea-negră și între părțile interidre ale Transilvaniei, ale acestei corone 

făimâse de munți, avută de turme, de cereale, de vinuri escelente și metale. 

În acestă regiune a Buzăului, acoperită de păduri seculare, cu pășuni esce- 

lente, fânaţe și islasuri întinse, cu stânci prăpăsti6se, piscuri înalte şi ascuțite, 

se află situată o comună însemnată românescă, ce pârtă numele de Colţi, 

având o populaţiune de 2080 locuitori şi 4 biserici. Legănul acestei comune 

i-l formeză satul aşa numit Colţi, aședat la picidrele unor stânci sElbatece 

cu formele de colți (fig. 204) şi cari de fapt portă acestă numire D. Un alt 

cătun al acestei comune Colţi pârtă numele de Măţerea, €r în partea de 

sud a comunei Colţi se află muntele numit de asemenea Măţerea acoperit 

numai cu puţină pădure?). 

Aceste dâue sate, Colţi şi -Măţerea, din plaiul Buzăului, sunt «Colchi, 

Metereaque turba» ai lui Ovidiu, triburi pastorale, cari trecând cu tur- 

mele lor pe teritoriul Scythiei mici, inspira o-dată atâta terdre poetului 

obicinuit să trăiescă numai în vicța cea moleșită a Romei imperiale, de- 

parte de populaţiunile cele severe și belicâse ale munţilor. 

Phasis. — Pe lângă teritoriul Colchilor, după cum ne spun legendele an- 

ticității, curgea rîul cel repede numit Phasis şi care avea o deosebită 

importanță economică şi comercială. Lângă Phasis, ne spune Suida, se pro- 

ducea rasa cea frumâsă de cai 2), admirată de Greci. Lângă Phasis se stabilise 

încă din timpuri fârte depărtate anumite colonii comerciale ioniene (Milesiene). 

După cum am avut ocasiunea a ne convinge mai adese ori, o mulțirie 

infinită de numiri topografice, de cursuri de apă, triburi, comune și orașe de 

pe teritoriul Barbarilor, aii fost alterate în literatura geografică grecâscă, unele 

modificate numai în formă, €&r altele schimbate cu totul, vechii geografi, 

istorici și poeți, întrebuinţând în locul numirilor originale numai simple 

1) Teritoriul comunei Colţi ne apare locuit şi în epoca neolitică. Lângă stâncile 

de la fig. 204 țăranii găsesc adese ori aschii de silex şi hârburi cu cenușă. Un 

monument, ce aparține de asemenea timpurilor primitive, se află în cătunul Aluniș per 

ă de 

ă de 
dente de comuna Colţi. Este o bisericuţă săpată din întregul în o stânc 

pâtră. După tradițiunea poporală, acest vechii sanctuariă a fost săpat în stânc 

către un păcurariă (cioban). 

2 Iorgulescu, Dicţ. geogr. jud. Buză&ă, p. 317. 

3) Snidas, v. Pactavot. 
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traducțiuni grecesci, ceea ce a causat şi va causa Şi în seculele viitâre difi- 

cultăţi enorme sciinței istorice. 

Același cas ni se presintă și cu numirea riului Phasis în geografia Argo- 
nauţilor. Phrixus sosind în Colchis, ne spun legendele vechi, sacrifică ber- 

becele cel miraculos lui Zebs Potos (Phyxios, Phuxios 1), adecă lui «Joe 
protectorul fugei», cum ne esplică autorii grecesci acest epitet; €r pelea 
Phrixus o dăruesce regelui Aiete, care o ţintuesce în templul, s€ă în pă- 

durea consecrată deului Marte. 

Acest epitet, ori conume, de Phuxios, ce se atribuia lui Joe, ne apare 

pentru prima Gră în legenda Argonauţilor. E! este fără îndoiclă un epitet local 

al marii divinităţi, pe care o adora Colchii, o numire după altarele, sei tem- 

plul, unde Phrixus sacrificase berbecele. De fapt, originea cuvântului Phuxios 

se reduce, atât după formă cât şi după circumstanţiele geografice, la aceeași 

numire topică indigenă, ce în literatura grecescă ni se presintă sub forma 

de Phasis, fiind-că, după cum ne spun vechii geografi mai esista și un oraș 

cu numele Phasis, situat la punctul, unde riul Phasis eşia din strimtorile 

munţilor, oraș întemeiat de Milesieni 2), Grecii cei vechi schimbati fârte 

adese oră sunetul $ cu &, cu deosebire în cuvintele Pelasgilor din părțile de 

nord ale Eladei. Ast-fel ei diceati Ppbyes în loc de Bpiyes 3), Philippos în loc de 

Bilippos, Phalacros în loc de Balacros, Pherenice în loc de Berenice, după cum 

de fapt pronunța Macedonenii. Ei mai diceaii Photos în loc de Bosos la luna 
scă timpul, în care era usul de a se consulta oracul hyperboreu de la Delphi 4). 

Numele adevărat al riului Phasis, atât după situațiunea geografică a teri- 
toriului Colchis, după posiţiunea orașului Phasis, cum şi după epitetul local 
de Phuxios, ce se atribuia marelui dei de la Colchis, nu putea să fie în limba 
grecescă de cât Buxios, ori mai corect Buzios, adecă Buzăul de 

astă-di, rîul cel important, ce trece din o țeră în alta prin arcul de sud-ost 

al Carpaţilor. 

Acestă identitate între rîul Phasis şi Buz&ă se mai confirmă şi prin poema 
ârgonautică a lui Apolloniu Rhodiu, care amintesce ca popor vecin cu 
Colchii, sei lângă Phasis, pe B(pec (Buzeres 5), la Pliniu și Mela Buxeri €), 
0 numire fără îndoi€lă formată după numele riului Buzăii. Se mai confirmă 

1) Apollodori Bibl. lib. 1. 9. 1. 6. 

”) Melae lib. 1. c. 19. — Stephanus Byz., v. Dacie. — După Scylax (Peripl. 81.) Phasis era un oraș grecesc. 

2) Herodoti lib. VII. 73. 
“) Plutarque, Ocuvres. (Ed. 1784) Tome XIII. Demandes gr. p. 105. 

*) Apollonii Rhodii lib. IL. v. 396. 1244. 
*) Plinii lib. VI, 11. — Melae lib. I. 107. La Pauly-Wissowa, R. E. v. Buxeri.
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şi prin împrejurarea, că rîul Phasis în regiunile sale superidre, avea numele 

de Boas!), și în fine, că orașul Phasis se afla situat la punctul unde riul 

Phasis eșia din strimtorile munților 2), adecă acolo unde noi avem astă-di 

orașul Buzău. 

Saranges. — Făimosul Phasis din geografia Argonauţilor mai avea și un 

afluent important, care purta numele de Saranges:). Amendoue aceste rîuri 

ne apar aprâpe de aceeași mărime, cu deosebire, că Phasis era repede 4), lat 

și cu vultori 5), er Saranges domol. 

Riul Saranges din poema orphică ne apare la Pliniu sub numele de 

Surius6), de fapt unul și același cu Siretul de astă-di, al cărui curs se 

împreună cu Buzăul lângă comuna Măxineni, pe câmpia cea vastă de lângă 

Dunărea de jos. 

Aceeași fisionomiă, pe care o avuse în vechime Phasis și Saranges, 

ne o presintă astă-di Buzăul şi Siretul. Panta, pe care curge riul Buzti, 

ne spune Dicţionarul Societăţii geografice române, fiind forte înclinată, face 

ca Buzăul să fie unul din riurile cele mai repedi ale ţărei 7). Albia sa fiind 

acoperită cu bolovani mari face dificilă trecerea prin vad. Lărgimea albiei 

sale atinge 300 şi 400 metri). Er despre Siret, ne spune colonelul Iannescu 

în Geografia sa militară: Fundul rîului Siret nisipos în partea superidră, 

devine nămolos în partea inferidră a cursului s&uă. Inclinarea albiei este 

mică, din care causă cursul rîului este domol 3). 

Mai este de remarcat, că în județul Buzăului noi mai întimpinăm și astă-di 

o comună, ce pârtă numele de Şarînga !”). O probă destul de evidentă, că 

în nomenclatura geografică din ținuturile aceste, Saranges era o formă usitată. 

1) Procopii Bell. Pers. II. 29. — Ibid. Bell. Goth. 1V. 2. — Lectiunea corectă se pare 

a fi Bosa nu Boas, după cum Ungurii din Transilvania numesc şi astă-di Bodza cursul 

superior al acestui riă. 

2) Plinii lib. VL. 4. 4: (Oppidum habuit) in faucibus Phasin. 

3 Orphei Arg. v. 1052, 

+) Ovidii Met. lib. VII. v. 6. 

5) Apollonii Rhodii lib. []. v. 400--401. 1261. — Eustathii Comm. in Dionys. v. 689: 

8 Plinii lib. VI. 4. 5; IL. 106. 5.—Riul numit de Pliniu Surius și care se vărsa în 

Phasis la punctul, de unde corăbiile mari nu puteaă merge mai departe în sus, core” 

spunde ast-fel numai la Siret şi nu este in nici un cas de a se confunda cu Șiriu, Un 

alt afluent al Buztului în munți şi în apropiere de isvârele acestuia. 

?) Marele Dicţ. geogr. al României. Vol. II p. 130. 

3) lannescu, Geografia militară, 1 (1889), p. 126. 

2) Iannescu, ibid. p. 162. 

1) Iorgulescu, Dicţ. p. 477.
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Lângă Saranges, acest afluent considerabil al rtului Phasis, ne spune 

poema orphică, se afla stabilită și o grupă de Sindi1). Este aceeași po- 

pulaţiune numită și la Apolloniu Rhodiu Sindi, care î-și avea locuințele 

sale din sus de gurile Dunării?). 

În fine încă o circumstanță hidrografică. După Hecateu şi Pindar, rîul 

Phasis (împreunat cu Saranges) nu se vărsa de a dreptul în mare (ic rîjv 

9ilaG6av), ci în fluviul cel admirabil şi gingantic al lumii vechi, Oceanos5), 

sâii Istru. Tot în Dunăre se varsă și apele Buztului unite cu ale Siretului. 

Este însă de remarcat, că Siretul cel domol, îndată de la confluența sa cu 

Buzăul cel repede, î-și schimbă direcțiunea sud-ostică și curge de aci înainte 

spre răsărit pe albia naturală a Buzăului. Acesta este causa, că în anticitate 

Phasis, scii Buztul de astă-di, a fost considerat ca riii principal, €r Saranges, 

s6i Siretul, numai ca un afluent al s&ă 4). 

1) Orphei Arg. v. 1046. 

:) Apollonii Rhodii lib. 1V. v. 322. 

3) Hecataei fragm. 187. 339 în Frag. Hist. graec. |. p. 13. 26. — Pindari Pyth. IV. 

241. 251. — La Hesiod (Theog. v. 340) Phasis este un fiă al fluviului Oceanos. 

'4) Alte date geografice cu privire la regiunea vechilor Colchi. După 

Apolloniu Rhodiu riul Phasis isvoria departe din munții Amarantilor (II. v. 399—400: 

"Anaganâv mj59ev 28 âptwy) Amaranți lui Apolloniu Rhodiu sunt un popor, un trib 

Numele lor ni s'a conservat până astă-di sub forma de Mărunţiș, comună situată în sînul 

Carpaţilor pe ambele maluri ale rîului Buz. După Eratosthene însă, riul Phasis isvoria din 

munții așa numiți Mosci (Pliniu, VI. 4. 4: Phasis... Oriturin Moschis. La Strabo, XI. 

14.1: Mocytxă pa. La Mela, I. 19: Moschici). În părţile superidre ale jud. Buzăă, lângă 

frontiera Transilvaniei, o grupă însemnată de munți pârtă şi astă-di numirile de Mușa 

mare, Muşa mică și Muşica. Pe lângă acești munţii curge unul din afluenții rîului Buzăă, 

numit Bâsca mică (Iorgulescu, Dicţ. geogr. Buzăi, p. 343—344). După cum ne spune 

Scylax (c. 82) dincolo de poporul Colchilor î-şi avea locuințele sale tribul numit Buzeres, 

la Pliniu și Mela Buxeri. Ei locuia după Strabo (XII. 3. 18) pe muntele cet stâncos 
Iodicas, ale cărui ramificațiuni se împreuna cu munţii numiți Moschica, situaţi de asupra 
Colchilor. Scudises din Geografia lui Strabo, după nume şi posițiune, se vede a fi unul 

Și același cu muntele cel vast din sus de Cheile Buzăului, numit Spediş. Dincolo de 

Buzeres locuia, după cum ne spune tot Scylax (c. 83), un alt trib numit 'Exexerpreis 

(Ekechiries). Avem aici o formă etnică după numele unei localităţi. Întru adevăr din sus 
de muntele Spediş, în partea stângă a riului Buzăă, aprâpe de frontiera Transilvaniei, 

se află muntele numit astă-di Tehereu (Charta României meridionale, 1856, scara: 57,600, 

ÎOia 72). Un alt munte din apropiere și care face parte din masivul Tătarului ne apare 

be Charta specială a Statului major austriac cu numele de Chichereu. Locuitorii nu- 

miţi de Scylax Ekechiries sunt așa dar grupele pastorale de pe munții Tehereu ori 
| Chichereu, Gin părțile superidre ale rîului Buzăă. În poema lui Valeriu Flacc despre 

Argonauţi (VI. 130. 155) se mai face amintire de triburile colchice Cesszeaz”şi Coastes,
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3. Capitala şi reşedinţa regelui Aiete 

(Dia, Dioscurias, Sevastopolis, astă-di Tirighina). 

Capitala și reședința regelui Aiete, se afla după cele mai esacte fântâne 

istorice, situată la gurile rîului Phasis!), al cărui afluent important era 

Saranges. 

Poema orphică ne descrie ast-fel splendârea acestui memorabil oraș: 

«Din aintea palatului și a rîului celui încântătoriii se ridică împreșmuirea 

neaccesibilă a cetății, înaltă de 9 stânjeni, apărată de turnuri și mase pu- 

ternice de petre tăiate frumos, și încunjurată cu 7 muri circulari. Trei porți 

urieșe de aramă se află în zidurile cetăţii, €r murul, ce trece pe dea- 

supra lor, e încoronat cu crenele aurite. De asupra pe grinda porţilor se 

Aceştia se par a fi vechii locuitori din comunele numite astă-di Tisău şi Chiosd, 

situate în părțile muntâse ale Buzăului. Riul Phasis coborîndu-se din munţii Amarantilor, 

ne spune Apolloniu Rhodiu, trecea prin câmpul Circeu (n:5toy Krpatov. Il. 400—401). 

Este o numire, ce ni se presintă adese-ori în regiunea, unde rîul Buzăă ese din strimtorile 

munţilor. O <poână Cârcea» se află pe teritoriul comunei Viperesci de lângă riul 

Buzăului. <Chirculesca» este numele uns moșii de pe teritoriul comunei Similesca 

situată pe malul drept al Buzăului. O altă moșiă «<Chirculesca» în apropiere de cea 

de ântâiii se află pe teritoriul comunei Costesci. Tot in aceste părţi amintesce istoricul 

T'otino de un rii numit Cârcea, ce isvoria din plaiul Slănicului şi se varsa în Buztă 

(Iorgulescu, Dict, geogr. Buzăiă, 179. 162. 564). Pliniu (VI. 4. 5) şi Stephan Byzantinul 

(v. Atu) amintesc încă de doue afluente ale rîului Phasis, unul cu numele de Hippos 

și altul Cyaneos, şi cari para fiidentice cu Valea Calului (probabil o albiă vechiă 

a Slănicului) şi Călnău, ce amândâue se varsă în Buzăi. În apropiere de orașul 

Phasis şi de rîul Toys (Cyaneos). Scylax ($. 81) mai noteză încă doue ape curgătere, 

Xepoprog norupbs şi Xopaos morauds, ce par a corespunde la păreiele de astă-di Ru- 

şaveți şi Ursde, de pe teritoriul satelor cu aceleaşi numiri. Stephan Byzantinul mai 

face amintire de o localitate, din regiunea Colchilor, numită Tous. Este fără îndoiclă 

aceeași comună, care ne apare astă-di sub numele de Tohani în partea de sud-vest 

a jud. Buze. La acestă localitate se pot aplica cuvintele lui Arrian (Peripl. 6), că Tyana 

din Cappadocia (?) a fost o-dată numită Thoana. O altă localitate din ţinutul Colchilor 

avea după Stephan Byzantinul numele de Iloâjs. În regiunea Carpaţilor numirea topică 

de Poieni este forte usitată. Un cătun al comunei Colţi mai pârtă şi astă-di numele 

de Poi6nă, având 35 case. Regiunea de jos a rîului Phasis ne apare la autorii vechi plină 

de mlaștini şi lacuri fluviale, întocma după cum este şi astă-di câmpia Buzăului. Apolloniu 

Rhodiu face amintire de unul din aceste lacuri prin cuvintele: Pâstioc etupeviy "Apa- 

puwmtov (III. 1220). Fără îndoielă, că fântânele geografice, de cari se folosise Apollonit, 

se referiaii la cel mai considerabil lac de lângă tErmurii riului Phasis, sc Buzăă, un lac, 

care mai pârtă şi în timpurile nâstre numirea de «Balta Amară», 

1) Apollonii Rhodii Argon. lib. IL v, 402-403. 1267.— Orphei Argon. v. 763-764.
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află aședată statua divinității, pe care Colchii o adorâză sub numele de 

Diana (Artemis). Ea este deiţa Portilor, călăreţa cea sgomotâsă, ațintită cu 
privirile în depărtare și revărsând o lumină tremurătâre întocma ca o văpaiă 

de foc» 1)..Când Iason sosesce cu soții săi la gurile rîului Phasis, Aiete cu 
ficele sale, Chalciope, văduva decedatului Phrixus şi cu Medea încă nemă- 

ritată, eşise la preumblare pe câmpul de lângă riii întrun car de aur, pe 

care Aiete strălucia întocma ca un s6re, că-ci aurul de pe hainele sale re- 

vărsa numai lumină; pe cap el purta o corână de rade strălucitore, scep- 

trul sei lucea întocma ca un fulger, €r de ambele sale laturi ședeaii 

ficele sale». 2). 

Despre cetatea și palatul cel magnific al lui Aiete mai aflăm încă urmă- 

târele notițe la Apolloniu Rhodiu?): 

Iason, însoţit de copiii lui Phrixus şi de doi eroi ai trupei sale, intră în 

orașul și în palatul lui Aiete. «Ei se opresc mai ântâiii în vestibul și Iason 

admiră aici murii lui Aiete, porţile cele largi, columnele, ce se înălțaii pe 

lângă păreţii de petră ai palatului decorat în partea superidră cu triglife de 
aramă (capete de grindi). Apoi ei trec în tăcere peste prag, de lângă care 

se ridica în sus vițe de viă cu foi verdi şi pline de flori, &r de sub vițe 
Curgeaii în continui patru fântâni săpate și construite de Vulcan, una de 
lapte, alta de vin, a treia de mir frumos mirositoriiă și a patra de apă. Din 

partea de apus a acestei fântâni din urmă curgea apă caldă, în care se scăldau 

figurele Pleiadelor, &r din partea de răsărit curgea din o stâncă apa rece 

ca ghiața, Ast-fel de lucruri divine, sciuse se esecute măiestrul Vulcan în 
palatul regelui Aiete» +). 

„În fine, în orașul lui Aiete, ne spune Valeriu Flacc, se aflati şi altarele 

*) Orphei Argon. v. 89. 

*) Orphei /.rgon, v. 798 seqq. 
- 

2) Apollonii Rhodii lib. III. v. 210 seqq. 
4) În diferite colinde religi6se române, ce le avem din părţile de jos ale Danării, cu 

deosebire din județele Buze, Brăila şi Constanța, se mai celebreză și astă-di magnifi- 
Cența unor «curţi», unor «domnii», unor «înalte împErăţii», în cari erai făcute 
“trei riuri, trei pâreuri», unul de vin, altul de mir, și al treilea de apă limpe- 
gi6ră; în acest din urmă se scăldă şi băisză Bunul Dumnedeii (Teodorescu, Poesii 
Pop. p. 33, — Alte variante din județele Brăila și Constanţa în colecțiunea nstra inedită). 
În o colindă românescă din Bucovina acestă baiă legendară este localisată lângă Buzăi: 

Colo'n vale la Buz&ă Şi se scaldă Dumnedeiă, 
Este un mândru feredeă Dumnedei cu fiul săi... 

i Marianii, Sărbătorile la Români, I. 2x. 
] i oieri a . , . a n fine maj esistă și un cântec nupţial despre unele curți sumptudse, construite în
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Sârelui, &r templul acesta era atât de strălucitoriii, atât de inundat de lu- 

mină, în cât se putea crede, că este însuși palatul S6relui!). 

Acesta era aspectul miraculos al capitalei lui Aiete, domn peste regiunea 

numită «Aia», sâii «eră» şi peste ţinuturile cele muntâse ale Colchilor. 

Ne putem acum întreba, în ce parte a vechiului Oceanos potamos, sei a 

Istrului, se afla situată acestă magnifică capitală, ale cărei fortificațiuni, palate 

şi temple, prin modul lor de construcțiune și splendârea lor fabul6să, uimise 

lumea eroică, o reședință a unui rege atât de glorios, de avut și luxos, 

în cât el căpătase ilustrul titlu de «fiii al Sorelui». 

Făimosa capitală a regelui Aiete se afla, după cum am amintit mai sus, 

situată pe înălțimile, unde cele due rîuri memorabile, Phasis unit cu Saranges, 

(adecă Buzăul împreunat cu Siretul) se vărsa în Oceanos potamos sei Îstru. 

  

  

      
205. — Charta împrejurimilor Tirighinei. După Charta României meridio- 

nale din a. 1856, scara 1: 57,600. Col. XIII. Ser. 2. 

Întradevăr pe țărmurele stâng al Siretului aprâpe de punctul, unde apele 

sale se unesc cu ale Dunării, se aflati încă până în dilele nâstre ruinele 

unei vechi și puternice cetăți, ce mai pârtă şi astă-di numele de Tirighina. 

În a. 1836 şi 1837 profesorul Seulescul din Iași, unul dintre cei mai erudiți 

bărbați români ai epocei sale, studiase cu deosebit interes aceste ruine antice 

acelaşi gen ca şi palatul regelui Aiete, numit şi «Fiul Srelui»: 

Unde șede nunul mare 

Parcă sârele răsare... 

De la porta nunului | De la pârta finului 

Pân' la porta finului Pân' la porta nunului 

Merge un rii de lapte dulce. Curge rîu de vin roșu... 

Marian, Nunta la Români, p. 753 

:) Valerii Flacci Argon. lib. V. v. 404.
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de la gura Siretului și densului avem de a-i mulțumi prețissele date, ce le 

avem astă-di despre resturile architectonice ale acestei cetăți atât de glori6se!). 

Spre meqă-di de Galaţi, scrie dânsul, la o depărtare de o jumătate de 

mil de acest oraș, se află ruinele situate pe ț&rmurele stâng al Siretului, 

aprâpe de gura, unde acest rii se varsă în Dunăre. Aceste ruine pârtă 

în dilele nâstre numele de Tiglina, sâi Triclina (mai corect însă Tiri- 

ghina). Acest oraș prin posițiunea sa cea favorabilă și prin lucrările de 

fortificaţiune, ce-l încunjuraii, se pare, că a fost capitala acestei provincie. 

Abia numai în seculul al XVIll-lea ai început a se ataca ruinele acestui 

oraș spre a se construi cu materialele de aci fortificaţiunile dela Brăila și 
NI 4 

unele biserici din Galaţi; tot asemenea se aii folosit 6menii și în dilele nostre, 

ca să estragă din aceste ruine petrele trebuinci6se pentru a pava stradele și 

calea națională a acestui oraș din urmă. Lucrări de construcțiune esecutate 

întrun gen cu totul particular încunjurai acest vechii oraș. După temeliele 

descoperite cu ocasiunea ultimelor săpături, vechia Tirighină se compunea 

dintr'o cetăţuiă și oraș, ce se împărția în orașul vechii situat sub castel și în 

oraşul noii, alăturea cu cel vechiit, în partea de apus. Cetăţuia se află pe o 

movilă (fig. 206, A), a cărei înălțime, după cum se afla surpată pe la a. 1837 

era cam de 40 stânjeni, &r padina formată de ruinele cetăţii presintă o esten- 

siune cam de 35 stânjeni în diametru. P6lele ca și zarea acestei movile aii fost 

încunjurate şi întărite cu zid. Movila, pe care se afla cetăţuia, este eşită spre 

amedi ca un promontoriii către șesul Siretului şi împreunată cu podișul 

vecin prin un istm închis între dâue ziduri paralele. Pe culmea podișului 

din partea dreptă și din partea stângă a istmului (fig. 206, 2) se vedeaii de 

asemenea temelii de ziduri și valuri. În partea de medă-npte, pe unde 

apropiarea era mai îndemânatică, cetățuia Tirighinei era încunjurată cu 

4 valuri semi-cerculare (fig. 206, 13). De lângă valul cercular al doilea se 

întindea în partea de răsărit, pe coboriș în jos, un zid drept până în apa 

Siretului (fig. 206, 15). Un al doilea mur asemenea celui de ântâii începea 

în partea de apus din sprâncena dâlului prelungindu-se și acesta până în 

rîpa Siretului (flg. 206, 4). Er la o depărtare cam de 100 stânjeni se afla 

construite alte due ziduri în direcțiunea celor precedente, unul la răsărit 

şi altul la apus, întindendu-se de la culmea dâlului până în țărmurele Si- 

retului (fig. 206, 3. 16), ast-fel, că orașul rămânea închis şi apărat Spre 

1) Seulescul, Descrierea istorico-geografică a cetății... Ghertina. (Iași) 1837. — AsakY 
. . , , 2 Il 

Nouvelles historiques de la Moldo-Roumanie, 1 Partie, lassy, 1859, p. 23, — Seulesci 

era însă de părere, că aceste ruine ar representa vechiul oraș al Daciei romane numit 

Caput Bubali (Caput Bovis). O erâre de altmintrelea scusabilă pentru timpurile sale.  
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meză-nâpte, spre răsărit și apus de înălțimea delurilor, a castelului și de 

fortificațiunile pe uscat, €r în partea de medă-di se află încins cu apa Si- 

retului, care aici în mărimea sa cea mai cumplită face un semi-cerce și o 

insulă (fig. 206, 22) dinaintea Tirighinei. În interiorul castelului, ale cărui 

temelii până la a. 1837 încă nu se sfărimase, sa descoperit, după cum ne 

spune Seulescul, o criptă suterană alcătuită din catacombe (fig. 206, 10). 

Forma acestei cripte era patrată, cu laturele de câte 2 stânjini, în care din 

lipsa spațiului mormintele erai clădite renduri, unele peste altele, cum sunt 

celulele fagurului. Însă pe la a. 1837 bolțile catacombelor eraii surpate şi 

tote rămășițele împrăsciate. Baso-reliefuri, urne, lămpi și alte ornamente 

preți6se, aflate în catacombe, probâză, că persânele ale căror resturi fusese 

depuse aici aparținea claselor mai înalte ale societății. În partea de apus 

a orașului vechiii se mai vedeai încă pe la a. 1836 temeliele unui templu 

(fig. 206, 18), pe ale cărui ruine zăcea împrăsciate trunchiuri de columne 

şi diferite bucăţi de capiteluri, de ordine ionică şi corintică. Se at mai 

descoperit aci o mică columnă de marmură porfiriă, o statuetă de aramă 

a Cybelei ținend în mâna stângă cornul abundenței, și mai multe lespedi 

dreptunghiulare de marmoră (12 X 24 cm.) cu reliefuri, ce representa 

diferite scene din resbâiele, ce le avuse acest oraș. Probabil. că aceste table 

servise o-dată spre a decora păreții templului. Lustrul, măiestritatea Şi 

mărimea acestor clasice bucăţi, continuă Seulescul, dovedesc magnificența 

templului, ce înfățișa re când maiestatea unei divinități. 

Alte notițe, cu privire la construcţiunile și opulența acestei cetăți dis- 

părute, ne comunică învățătoriul G. A. Murgeanu din comuna Filesci, 

pe al cărei teritorii se află aceste ruine. După cum scrie densul: «în jurul 

cetății Tirighina se află un şanţ adânc, având aceeași formă ca şi șanțul 
numit Troian. Cetatea are conturnul rotund și ocupă capul unui del. 

Bătrânii, de la cară am luat aceste informațiuni, ati săpat înșiși de beilic 

(din ordinul autorităţii) găsind aici bani vechi, petre cu inscripțiuni şi alte 

odâre, cari le-ai luat Rușii și în parte Părcălabia Galaţilor. La cetatea 
Tirighina poporul bătrân i-ar fi dis Cetatea urieşilor». 

Am espus aici principalele resultate ale cercetărilor seridse făcute de 

profesorul Seulescul la Tirighina în anii 1836—1837. Ele ne presintă o va- 

l6re reală neprețuită pentru sciința istorică, cu atât mai mult, că aspectul 

terenului de aici astă-di s'a schimbat cu desăvârșire, resturile acestor inte- 

tesante fortificațiuni ai dispărut de pe suprafața pământului, chiar și rîul 

Siretului și-a schimbat aici cursul s&ă. 
Prin descrierea sinceră și fidelă, cc o face Seulescul, se constată în mod
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destul de clar, că vechia cetate de lângă gurile Siretului, încunjurată cu 

9 muri de diferite sisteme, representa metropolă o-dată fericită a regelui 

Aiete de lângă gurile riului Phasis, încinsă, după cum ne spune poema 

orphică, cu 7 rânduri de muri circulati. | 

O deosebită considerare în studiul acestor ruine o merită împrejurarea, 

că vechile tradițiuni din poema orphică, despre avuţiele imense ale regelui 

Aiete, mai resună și aştă-di în narațiunile locuitorilor de lângă Tirighina. «Am 

audit de la mai mulți locuitori bătrâni, ne scrie învățătoriul G. A. Murgeanu 

din comuna Filesci, că în partea de răsărit a cetății Tirighina, în față de 

gara Bărboși, se află un beciii cu porți strașnice, că în lăuntrul acestui beci 

ar fi statue de -aur, înfățișând pe împăratul ședend în trăsură și cai de aur» !). 

Rămâne acum a ne da sâmă despre numele vechii al acestui important 

oraş de la confluența Siretului cu Dunărea. 

În tradiţiunile poporale române ruinele orașului și ale cetății de lângă 

gurile Siretului pârtă numele de Tirighina (la Seulescul Terighina) 

și Gherghina 2). Adevărata și singura esplicaţiune a acestor numiri archaice 

o aflăm numai în legenda Argonauţilor. | 

După diferitele versiuni argonautice, așa cum le aflăm la Pindar, la 

Apolloniu Rhodiu 3) și la gramaticul Apollodor, Iason sosind la rîul Phasis 

trage corabia în port și se duce la regele Aiete, ca să-i espună însărcinarea, 

ce o primise de la Pelias, cerând lâna de aur. Aiete promite lui Iason a 

i-o da, dacă dânsul va fi în stare se îndeplinâscă anumite lucrări, ce i le va 

impune. Ast-fel mai întâiti regele Aiete aduse un plug de oțel, fabricat de 

Vulcan, și doi tauri renumiți pentru selbătăcia și mărimea lor, ce-i primise 

ca dar de la Vulcan. Acești tauri aveai unghiele de aramă şi suflaii foc 

pe nări. Aiete i prinse mai ântâii singur în jug și trase câte-va brasde 

drepte, înalte de un stânjin pe suprafața pământului (o alusiune la brasda 

cea uriașă dintre Şerbesci și Tulucesci, ce acopere spre apus și spre mâdă- 

nâpte cetatea 'Tirighinii, şi care se consideră ca o prelungire a brasdei lui 

Novac din Tera-românescă). Apoi Aiete rostesce următârele cuvinte: când 

conducătoriul corăbiei va face acesta, atunci pâte lua cu dânsul lâna cea 

de aur, care nici o-dată nu se strică. Iason, ajutat în secret de farmecele 

Medeei, supune taurii în jug și ară 4 iugere din câmpul numit al lui Marte 

1) Din ReEspunsurile la Cestionariul nostru istoric. 

2) Cantemirii Descr, Mold. Ed. 1877, p. 13. — Seulescul, Descrierea istorico- „geogra- 

fică a Ghertinei p. 2. 4. 

3) Pindari Pyth. IV. — Apollodori Bibl lib. 1, 9. 20.   

i 

| 
| 
| 
“i
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(zsâtov "Apijiov). Acum regele Aiete impune lui Iason o n6uă lucrare, să 

semene peste brasdele arate dinți de bălaur, din aceia, pe cari i semănase 

Cadm la Theba. Medea însă aprinsă de iubire către Iason, care i promisese, 

că o va lua și duce ca soţiă în Thesalia, i descopere eroului, că din dinții 

de bălaur, ce-i va semăna peste brasde, vor răsări din pământ 6meni 

urieși înarmați, cari vor cerca să-l atace, însă dânsul s& arunce petre 

între Gmenii aceștia, cari apoi vor începe a se bate între sine, și atunci 

densul s& atace pe fie-care în parte, până i va ucide pe toți. Lucrurile după 

legende se şi petrec ast-fel 1). Acești urieși eșiți din sînul pământului, pe 

câmpul de lângă capitala lui Aiete, sunt numiți în legenda argonautică 

Dvpţevtec 2), €r la autorii latini Terrigenae?), adecă 6meni născuți din pă- 

ment. Numirea de Tirighina sâi Terighina, ce o mai pârtă și astă-di ceta- 

tea ruinată de lângă gurile Siretului, este ast-fel numai o formă archaică 

poporală a cuvântului pelasgo-latin Terrigena 4). În fine încă o circumstanță. 

În tradițiunile poporale române Tirighina se mai numesce şi «Cetatea urie- 

şilor>, și tot cu epitetul de cetate a urieșilor, Travis 5), ne apare capitala 

lui Aiete și la Apolloniu Rhodiu. 

Putem ast-fel stabili cu o deplină convingere istorică, că făimâsa capitală 

și reşedinţă a lui Aiete se afla situată pe malul stâng al Siretului, acolo 

unde până la a. 1837 se mai cunosceati împrejmuirile orașului şi ale cetății 

Tirighina, dispărută din istoriă și despoiată de monumentele și «de splen- 

d6rea sa, 

1) O legendă analogă o aflăm în cântecul tradiţional român despre Badiu (Prometheu): 

Turcii scrum că se făcea ... d'aici până'n lanina (Epir), 

scrum pe vânturi se ducea... din Ianina 'm Țarigrad 

pe câmpuri se semna, | și d'acolo la Bagdad, 

în cârduri că ră&săria, că Badiul i-a semenat 

Turci la loc că se făcea... și pămentul i-a înviat... 

De mergea și pomina 1 Teodorescu, Poesii pop. p. 549. 

) Apollonii Rhodii Argon. lib. IL. v. 799. 1338. 1342. 1355. 

2) Ovidii Met. lib. VII. v. 141: Terrigenae pereunt per mutua vulnera fratres. — 

Ibid. Heroid. VI. v. 35: Terrigenas populos civili marte peremtos. 

1) Prof. Vaillant (La Romanie. II. 1844. 456) încă derivă numele Tirighina de la 
terrigena, însă fără a cunâsce istoria legendară a acestei capitale de la Dunărea de jos. 

Pliniu amintesce lângă Phasis de un oraș celebru însă dispărut Tyndarida (Tyndaris), 

& la Arrian, care a localisat în mod frivol întregă geografia Colchilor în Asia, acelaşi 

Oraș este numit Tyndaridae. Herodot (IV. 145; IX. 73) are dâue tradiţiuni despre 

Tyndaridae. După una, ei aă fost aliați cu Argonauţii. După alta, ei ai năvălit cu Gste 

Mare în Attica, ca se ceră în apoi pe Helena, nesciind în care parte a fost dusă, 

;) Apollonii Rhodii lib. 1V. v. 131.
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Acestă cetate-regină de Ja gurile Siretului prin posițiunea sa favorabilă 

prin fortificaţiunile sale puternice între Delta Dunării şi Carpaţi. dominase 

o-dată întreg Pontul occidental, de la Hem și până în părțile superidre 

ale Moldovei de astă-di1). Capitala unui stat puternic riveran, ea a fost în 

timpurile eroice cheia “marei mișcări comerciale pe Dunăre; ea avuse chiar 

şi drepturi de suveranitate asupra Pontului euxin. 

Eruditul poet alexandrin, Apolloniu Rhodiu, amintesce de stâlpii cei 

vechi din orașul lui Aiete, pe cară se aflat descrise drumurile şi limitele 

mărilor şi ale țărilor pentru instruirea celor ce vor voi să călătorescă în ori-ce 

părți 2). Acestă preponderanţă particulară a cetății Tirighina asupra naviga- 

țiunii pe Pontul euxin o mai confirmă și monumentele numismatice. 

Pe o monetă de bronz, ce a fost descoperită în timpurile lui Seulescul 

în ruinele acestei cetăţi, se vede pe avers figurată o femeiă călăreță apă 

rându-se cu sabia recurbată (naţională Dacă) în contra unui eroi, ce 0 

persecută. Este lupta unei Amaz6ne cu Hercule. Lângă capul femeiei ne 

apare litera A, €r în jur inscripţiunea: 

MILTPO. NONTOY TOY EYK 

Mrpă(aoh+s) Ilâyov 70 Bxo(etvo».) 

Din fericire, spre a ne pute da semă de valdrea istorică a acestei monete 

Sa mai descoperit în derimăturile acestei cetăți încă un al doilea esemplar 

de bronz, cu calificațiunea de Metropolă a Pontului euxin. Acestă a d6ua 

monetă ne întățișeză pe avers bustul unui împerat roman cu inscripțiunea: 

AYTKMAYP>E. AAEZAN. 

Adr(oxpdrop) K(oisap) M(dpos) Adp(3jătos) Se (Bijpos) "AEGav (âpoc) [SeBaoric]. 

Er pe revers, figura unci divinități femenine, ținând în mâna stângă cornul 

abundenței, și în -drepta o pateră. Este Cybele, sci Dea Mater 5). Sub 

picidrele deiţei ne apare litera A, €r în jur inscripțiunea: 

MH'TPO. NONTOY TOHN EY= 

Mqrp(mos) llovrov 60 Eoe(eivov 4). 

1) Ovidii Heroid. XII. v. 27-28: 

„..„. Scythia tenus ille (pater meus Aeetes) nivosa 

Omne tenet Ponti qua plaga laeva jacet. 

2) Apollonii Rhodii Argon. lib. IV. v. 277 seqqg. 

3) O inscripțiune descoperită la Filesci (în Moldova, dar nu Fiizesd în Transilvania) 

conține dedicaţiunea: TERRzE MATRI (C.I L. III. nr. 1559). lason, ne mai spune Apol- 

loniu Rodiu (Il. 1273), îndată ce sosesce lângă capitala lui Aiete, face Jibaţiuni în 

onsrea divinității Gaea (Terra), a deiior indigeni și a sufletelor eroilor decedați. 

4) A se vede figurile acestor dâue monete reproduse la Seulescul în Descrierea 

Ghertinci. Tab. 3. ă 
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Diferite orașe autonome ale anticităţii, cu deosebire din provinciele Asiei 
mici şi ale Syriei, purtaă numele, ori titlul, de Metropolis, unele fiind-că 
se aflaii sub tutela particulară a divinității Cybele, a Mamei deilor, altele 
fiind-că erai cetăți-mame ale colonielor, ori capitale ale provincielor. 

Demnitatea de MHTPOII. HONTOY ne apare mai ântâiti pe monetele. 
împăratului Traian, însă fără altă indicaţiune locală. Mai târdiă acest titlu 

de Metropola a Pontului şi-l atribuiră orașele Amasia și Neocaesarea din 

Asia mică, precum și Tomis din Mesia 1). Nu trebue însă să perdem din vedere, 

că nici unul din aceste orașe, nici Tomis, nici Amasia, nici Neocaesarea, nu 

se numesc Metropole ale Pontului euxin, ci simplu numai metropole 

ale Pontului, adecă ale litoralului sei Provinciei de lângă Marea nâgră 

(Pontica terra 2). 

Cu totul altă semnificațiune o avea titlul de metropolă a Pontului euxin 

şi pe care î-l aflăm esclusiv numai pe monumentele descoperite la Tirighina. 

Aici avem un titlu de suveranitate maritimă. Aiete ne apare ca cel mai 

puternic rege al Scythiei vechi. El era în stare, după cum ni-l descrie 

Apolloniu Rhodiu, să se ridice cu răsboiti și asupra Greciei. Renumele săi 

străbătuse departe în apus până la marea adriatică. De altă parte, Pontul euxin 

este adese-ori numit de autorii anticității Scythicus Pontus, Scythicum 

şi Sarmaticum mare ), adecă supus suveranității regilor Scythiei. 

Însă cum se esplică litera isolată A, pe aceste monete descoperite în 

ruinele Tirighinei. Ea este fără îndoi€lă litera iniţială din numele orașului 

autonom ori suveran, care bătuse aceste monete. 

Glori6sa capitală a lui Aiete ne apare la geografii anticităţii sub numele de 

Dia 4), Dioscurias 5), Sebastopolis, adecă osfaori nâhs, orașul venerabil, 

1) Eckhel, Doctr. num. Pars 1, Vol. II. p. 344. 

1) Pe o inscripțiune romană din a. 161—168 d. Chr. Tomis ne apare ca Civitas 

Pontica Tomitanorum (C. 1. L. III, nr, 753). 

2) Valerii Flacci Argon. I. v. 331: seythicum pontum polumque metuens. Ibid. II. 

Y. 576. — Statii Thebaid, XI. v. 436-437: Scytha Pontus.— Ovidii Ex Ponto. lib. 

IV. 10. 39: Sarmaticum mare. 

*) Stephanus Byz., v. Aia, mâhs ... ExoSius megi râ Dăctâr. —. Dia era o vechiă 

divinitate pelasgă, deița protectâră a câmpurilor, identică cu Rhea (Cybele) sci Mama 

deilor. La Romani cultul ci era administrat de colegiul Fraților arvali. În literatura grecescă 

ca ne apare sub numele de Amo (Apoll. Rh, IL. 413; IV. 896), însă era considerată 
ca identică cu Demeter (Ceres). Templul principal din orașul pustiit de la gurile Siretului 

era dedicat Cybelei, adecă Diei. 

:) Stephanus Byz., v. Atocxoogrăc. — Plinii lib. VI. 5. 1: urbe Colchoram Dioscu- 

riade. — Cf. Ibid. VI, 4. 6. 

NIC. DENSUȘIANU, 35
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sfânt, sâii august. Acest oraș ruinat de lângă gurile Siretului. mai esista și 

în epoca romană, însă despre numele stii adevărat avem numai simple 

variante. La Ptolemeu ne apare ca Dinogcetia, Diogetia, Dinogenia, 

Diogenia!); în itinerarul lui Antonin Diniguttia 2), in Notitia Orientis 

Dirigothia 2); la Ravennas Dinogessia 4). 

Putem presupune aşa dar, că litera A, de pe monetele descoperite la 

Tirighina cu inscripţiunile de paprpenos Ilevrov 105 Ebăetvov, ne indică numele 

vechiii al acestui oraș, Dia, prefăcut de geografii grecesci în Dioscurias, 

&r în epoca romană în Dinogetia, Dinogenia, Diniguttia, Dirigothia 5, 

În fine mai avem încă un important monument numismatic cu privire la 

capitala regelui Aiete. Este o monetă autonomă aflată în țările române și 

probabil în părţile Tirighinei. 

:) Ptotemaei Geogr. (Ed. Didot) 1 p. 458. 

2) ltinerarium Antonini Aug. (Ed. Parthey et Pinder) p. 105. 

3) Notitia Orientis (Ed. Boecking) p. 79. 

4 Ravennatis Cosmographia (Ed. Pinder et Parthey) p. 178. 

5) Într'un cântec eroic românesc mai aflăm și astă-di un resunet despre sosirea la 

gurile Siretului a uncă mici corăbii, cu intențiuni ostile. Se pare a fi numai un frag- 

ment modificat din o vechiă poemă poporală despre Argonauţi. Chiar şi numărul trupei 

de 50 eniceri este aprâpe același cu al eroilor argonauți, 

La gura Siretului | Cu cinci-deci de Eniceri, 

Pin postul sân Petrului, Care portă 'n brâă hangeri. 

Ean, mări, că s'a ivit Ei venia încet, încet, 

Un caic lung poleit (aurit), De la Dunărea m Siret, 

Cu postav verde 'nvelit. Vadurile străbătând 

Dar în el cine-mi era? Malurile cercetând . . . 

Era Suliman Aga Alecsandri, Poesit pop. p. 134: 

O altă baladă poporală română amintesce de curțile mari bezadesci (princiare) 

din părţile de jos ale Moldovei, de la întorsătura gârlei (scă Cotul Tirighinei): 

  

Jos în ţera Moldovei Pai-spre-qece mori de vânt 

La întorsătura gârlei Și nouă pe sub pământ, 

La curți mari, curți românesci, Care macină argint... 

La curțile bezedesci, Trei sute de moșidre 

La curtcă lui Tudurel Şi pe atâtea sătișâre... 

Multă jale-i și oltare . . . Şi cinci mii de iepuşâre 

Şi Tudur averi avea . . . Pe sub pâle rotogdle ... 

Avea turme, avea voinici... Curți de petră întărite 

Avea ciredi şi glotași, Cu podele poleite (aurite) ...: 

Avea lădi de gălbinaşi, Marianii, Poesii pop. Tom, Î, p: 3%: 

Notăm aici, că în legendele argonautice ne apar renumiți caii de lângă riul Phasis Și 

în particular caii lui Aiete, ce-i dăruise S6rele.
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Cesar Bolliac, distinsul archeolog și numismat român, publicase în Nr.939 
al « Trompetei Carpaţilor» din a. 1871, o serie de monete Dace, din cari 

una de argint (fig. 43) ne presintă un deosebit interes istoric. 

Pe avers, acâstă monetă ne înfăţișeză bustul unei divinități femenine, pe 
Cybele sâi Dea Mater, o figură, ce ca tip presintă o mare asemEnare 
cu statueta Cybelei descoperită de S&ulescul în ruinele Tirighinei. Er pe 
reversul monetei se vede figurat un leii, atributul particular al deiței Cybele. 
De asupra leului inscripţiunea mai mult de jumătate ștârsă: 

d... PA: 

Er sub picidrele leului: ALHT 

În tot casul acestă monetă nu este din timpul legendarului rege Aiete. 
Ea însă se raportă la capitala și la teritoriul peste care domnise o dată Aiete. 

Primul şir conţine fără îndoiclă numele particular al orașului și al doilea al 
poporului sâi confederațiunii. Noi vom restitui și ceti acâstă inscripțiune ast-fel: 

(Arconov)p(dâs S(eBaari) [n6hs] Airr(wv) 
adecă: Dioscurias, orașul venerabil al Aienilor. 

4. Lâna de aur un paladiu al triburilor pelasge 

pastorale şi agricole. 

Iason cu ajutorul Medeei, a celebrei fermecătâre, învinge și balaurul cel 
teribil din pădurea consecrată deului Marte și răpesce lâna de aur. 

Acestă lână avea după legende o origine divină 1). Ea avea o deosebită 
importanță religi6să, economică și politică, pentru vechile triburi pelasge 
de la Carpaţi şi pentru triburile, ce se stabilise pe pământul Eladei. 
După cum ne spune Pindar, oraculul pelasg din Castalia lângă Delphi 

ordonase lui Pelias se pregătescă o espediţiune, ca se aducă înapoi lâna de 
aur a berbecelui, cu câre fugise Phrixus 2). Er Valeriu Flacc ne înfățișeză 
pe Pelias adresând următârele cuvinte lui Iâson : <Tu, care ai energia și 
Curagiul bărbătesc, plecă scumpul mei, și adă înapoi pentru cupâla templului 
Srecesc pielea cu lâna oiei nephelee 3). În fine după un alt oracul, regele 
Aiete avea să-și pierdă domnia, când i se va fura lâna de aur 4. 

) Menecratis Tyrii fragm. in Fragm. Hist. graec. II. p. 344. 
') Pindari Pyth. IV. v. 164. 
') Valeri Flacei Argon. I. 55 seqq. 
*) Pauly-Wissowa, Real-Encyclopădie, v. Aietes. — Diodori Siculi lib. IV. 47. 6,
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După cum vedem, diferite destine, de bună stare economică 1) și politică 

eraii legate de posesiunea acestei lâne de aur. 

Ne aflăm aici în faţa unei cestiuni enigmatice istorice, dacă acestă lână de- 

dicată deului Marte în pădurile Colchilor era numai o simplă pelcea naturală 

de berbece 2), ori un obiect consecrat de metal și ast-fel nesupus stricăciuni. 

Aurul în cultul şi în sacrificiele pelasge a fost tot de una materialul cel 

mai preţios. 

Gaeea, marea divinitate a poporului pelasg, presintă la nunta lui Joe cu 

Junona merele tradiționale în aur, 

Vulcan divinul măiestru al anticităţii dăruesce lui Joe, părintelui deilor şi 

al 6menilor, o viță cu foi și cu struguri de aur, lucrată cu multă artă de 

dânsul 3). Croesus renumitul rege al Lydiei dăruesce templului din Ephes 

boi de aur %). 

Paladiul protector al Scythilor agricoli a fost, după cum ne spune He- 

rodot, un plug, o secure cu d6ue tăișuri și o fială de aur, obiecte, ce că- 

duse din ceriă 5). 

Din acest gen de obiecte preți6se de artă, cu origine divină, făcea parte 

şi lâna de aur dedicată deului Marte în țâra cea avută a regelui Aiete. 

Poetul Pindar numesce ăcâstă lână de aur a Colchilor ăpărov oTpâțw 

adecă nesupusă stricățiunii, neperitâre €). După Valeriu Flacc ea a fost un 

monument, din metalul, s6ă aurul, cel mai pur ?)- Er după altă tradițiune, 

ce o aflăm la poetul Ovidiu, nu numai lâna, dar și berbecele a fost de aur?) 

Şi întru adevăr, val6rea nepreţuită a acestei lâne o aflăm esprimată în forma 

alegorică prin cuvintele, că era pădită de un bălaur neadormit, întocmai ca 

și făimâsele mere de aur ale Gaeci. 

%) Marte (Mavors al poeţilor latini, Ares la Greci) cărui i era consecrată lâna de 

aur, a fost în timpurile vechi divinitatea protectâre a păstoriei și agriculturei. 

2) În cultul vechiă pelasg lâna, ori pielea de die cu lână, ai avut tot de una un 10 

însemnat (Cf. Pausania, VIII. 43. 11.— Polemonis Iliensis frag. 88 în Fragm. 

Hist. graec. III. 144. — Servius în Aen. IV. 374). — La poporul român mai esistă și 

astă-di usul religios, ca la pomana, ce se face după înmormântarea celui decedat, să Se 

dee preotului o piele de die seci de berbece (Marianiă, Înmormântarea, p. 363). 

3) Homeri Ilias parva, ed. Didot, fr. 3. p. 59%; 

4) Herodoti lib. 1. 92. 

5 Herodoti lib. IV. c. 5. 

6 Pindar] Pyth. IV. 23, 

?) Valerii Flacci Argon. lib. V. v. 231: ardenti quercum complexa metallo: 

s) Ovidii Heroid. XII. 202. 203. Medea către Iason: 

Aureus ille aries villo spectabilis aureo 

Dos mea.
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În fine nu trebue să perdem din vedere importanţa estra-ordinară a acestei 

lâne : celebrul oracul pelasg de la Delphi ordână aducerea acestei lâne și 

pentru esecutarea acestei sentințe se ali6ză tâte dinastiele pelasge de pe 

teritoriul Eladei 2). | 

Espediţiunea Argonauţilor în Colchis pentru aducerea lânei de aur face 

parte din seria cea legendară de misiuni şi acțiuni pentru luarea obiectelor 

sacre din țările de la nordul Istrului de jos, cum a fost însărcinarea dată 

lui Hercule de Eurysteu, ca să iee merele de aur de la Hyperboreii de 

lângă Atlas; se aducă din «<țera Istriană», sei din «Istria», cerboica 

cu cârnele de aur, pe care nimfa Taygeta o dedicase Dianei 5), şi se iee 

1) Lupta Argonauţilor cu bălaurul Colchic pentru lâna de aur (A se vede 

pictura de vas de la pag. 549 după Monum. del!” Instit. archeol., V. tav. XII). — În mijlocul 

scenei e înfățișat un arbore înalt şi puternic de stejari. Pe unul din ramurele sale, în partea 

stângă, e suspendată lâna de aur. Bălaurul, păditoriul lânei, vădend pe Argonauţi se 

inzolăcesce furios pe lângă trupina arborelui. În partea stangă Iason (FA SON) avend în 

fie-care mână câte o lance, atacă bălaurul. EI pare însă obosit de luptă, înfiorat şi desperat. În 

partea dreptă Hercule (HPA.LLV), având o atitudine dispusă pentru retragere, ridică 

maiul, ca să lovescă bălaurul. Pe marginele scenei, în partea de jos, se văd încă alți trei Argo- 

nauți, unul isbit la pământ, €r doi cercă să mai lupte din depărtare, însă cu puţin curagii. 

Lupta se pare aprâpe perdută pentru eroii Argonauți. În acest moment critic se vede în 

secțiunea supericră Medea (MHAEIA) într'un splendid costum istrian, alergând repede 

pe culmea dslului în jos în ajutoriu! Argonauților. În mâna stângă ea ține caseta cu farme- 

cele, er cu mâna dreptă aruncă due foi descântate asupra bălaurului, ca să-l adormă. În 

drâpta şi în stânga Medeei sunt eroii Geţi, fiii lui Boreas, purtând aripe în spate (pennas 

genitoris. Ovid. Met. VI. 713). Calais (BA A AIS) plin de resoluțiune şi cu o privire firmă 

aruncă asupra bălaurului arma cea înfricoșată națională, pilul cu fer lat. În dosul Medeei.se 

vede Zetes, fratele lui Calais, ţinend în mâna stângă o oglindă magică (simbolul lunei; 

Suidas, v. Borza “oy() şi avend privirile aţintite asupra vrăgitârii. În partea inferioră 

este înfățișat un rîă mare și lin curgătoriă (Oceanos potamos) cu ornamente de 

pesci fluviatili şi marini. 

2) Figura berbecelui lui Phrixus a fost pusă pe ceriii între constelațiunile 

sub cari se fac sămănăturile (Eratosthenis c. 19. — Hygini Fab. 138, — dem, Poet, 

astron. IL. 20. — Manilii Astron. III. v. 302; LV. v. 515; V. v. 33. — Columellae R.R. 

lib. X. v. 155). — După Dupuis (Origine de tous les cultes, VI. 274) berbecele lui 

Phrixus numit la autorii latini: aries, princeps zodiaci, ductor exercitus 20 

diaci, dux gregis, princeps signorum, ovis aurea, Jupiter libycus 

este faimosul miel al religiunii creştine și sub numele de «mielul Pascilor» în re 

ligiunea Jidovilor. Mai adăugem, că după Columella (XI. c. 2) în 16 ale Calendelor hi 

Aprilie (17 Martie) sârele intră în constelațiunea berbecelui. Cf. Isidori Hisp. lib. IUL. 24 

in Martio mense, qui est anni principium, solem in eo signo (arietis) cursum suum 

agere (Gentiles) dicunt. 

3) Pindari Olymp. III, 27 seqq. — Schol. Pindari, Olymp. II. 52: Ojhetwy eine (ci)
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de la Hippolyta, regina Amazânelor, brâul cel preţios (Coorijp), ce i-l dăruise 

deul Marte, ca simbol al ântâietăţii 1). 

5. Argonauţii răpind lâna de aur se întorc spre Elada. 

Cele doue cursuri preistorice ale Istrulul, 

unul spre Adria (Adrian), altul spre Pontul euziu. 

lason răpesce lâna de aur, ia cu densul și pe Medea, fica lui Aiete, apoi 

îmbarcându-se cu soţii săi pe corabia Argo plecă spre Elada. 

Despre întârcerea Argonauţilor spre părţile meridionale ale peninsulei, 

esistaii în anticitate mai multe versiuni. 

Cea mai vechiă tradiţiune este, că eroii Argonauţi se intorc cu corabia 

lor Argo, navigând spre apus, pe-apele frumosului rii Oceanos 2). Ei căl&- 

toresc pe valea munților Rhipaei, trec pe lângă stâncile cele periculdse ale 

fluviului Oceanos (cataracte), apoi prin strimtârea munților Rhipaei?), și prin 

Pontul erythreu (Podul Ruşavei 4); €r din Oceanos, Argonauţii transportă 

pe umeri renumita lor corabiă în timp de 12 dile trecând peste dsluri pustii 

până când ajung în apele mării interne (mediterane). 

După a d6ua versiune, pe care o aflăm la Apolloniu Rhodiu și la Valeriu 

Flacc, Argonauţii se întorc cu corabia lor către Elada pe apele Istrului 

în sus. 

Este una și aceeași tradițiune, numai cu numiri geografice mai moder- 

nisate. Oceanos potamos din timpurile ante-homerice şi Istrul din timpurile 

istorice, erai unul și același fluviă gigantic al lumei, vechi. Apele şi văile 

sale servise ca drum spre apus pentru triburile pelasge încă în epoca neo- 

litică, anteriâră Argonauţilor 5). 

În legenda despre întârcerea Argonauţilor pe Istru în sus ni se presintă 

îlutoy) vai poeâapuv ănd "orpiac: î văp Omomtda “păvas rotabrqy adry Met wa 

Ilzoavăgos 6 Kape:pede xl Degexdîns (Hesiodi Carmina. Ed. Didot. p. 7). 

3) Apollodori Bibl. lib. IL. 5. 9. 

:) Pindari Pyth, IV. — Schol. Apollonii Rhodii la IV. v. 259: “Ilor6dos 35 sai 

IiAupog n a 00 "Avriprajos îv Avâj dr 05 Oxervod wjoiv EAVav adrobe cic AQirv 

wi Pucrhaayus mii "App, ete mă “ptrepov nihrţos evtstat, 

) Orphei Argon. v. 1079. 1123. 
) Pindari Pyth. 1V. 251. — La Orpheu (Arg. 1048): ză sretvije "Bpodeiae. 

5) După o altă versiune, pe care o aflăm la Timacu (în Diodor Sic. 1V. 56) Ar- 

gonauții ar fi navigat pe fluviul Tanais în sus, Tanais, este aici numai o altă numire, 

sub care figureză Istrul în geografia vechiă. — A se ved6 mai sus p. 386 nota 2.
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d6ue cestiuni importante geografice, despre cari s'a scris mult, dar cari ai 

rămas obscure până în diua de astă-di. 

Istrul, ne spune acâstă versiune din urmă, avea dâue ramuri, scii brațe; 

din cari unul se vărsa în Pontul euxin, €r altul curgea spre interiorul 

Adriei, și fiind-că regele Aiete aflând de răpirea ficei sale, ocupase îndată 

gurile Pontului, Iason aducându-și aminte de învățăturile preoților din Theba 

Egipetului 1), că fluviul Istrului se compune din dâue braţe, din cari unul 

curge spre apus, dânsul a trecut cu corabia Argo din Pontul euxin dea- 

dreptul în Marea adriatică. Avem aici o simplă fabulă poetică. 

Acâstă ficțiune despre împreunarea Pontului euxin cu Marea adriatică 

prin mijlocirea Istrului î-și luase originea sa dintr'o simplă neînțelegere a 

vechilor fântâne geografice. Vom reproduce aici cele mai autentice texte. 

Istrul, ne spune geograful Scymnus, divisându-se în due albii, un ram 

al săi curge spre interiorul Adriei, eis mdv 'Aâpiay 2), Aceleaşi idei geo- 

grafice le vedem esprimate și la istoricul Theopomp din sec. IV a. Chr.?), 

la geograful Hipparch din sec. II a. Chr. 4) și la scholiastul lui Apolloniu 

Rhodiu 5), că una din gurile, ori unul din cursurile Istrului, se vărsa spre 

Adria, eis 7ăy "A3plov. 

Tâte aceste texte ai una și aceeași origine. Nici unul din geografi și literaţii 

amintiți mai sus nu vorbesc despre "Aprarizdv nsha'ţos, sâii de Marea adria- 

tică, ci numai despre o regiune enigmatică, nedefinită mai de aprâpe, £is 

Tv "A&play, tot-de-una cu forma semnificativă de acusativ €). 

Însă în ce parte a lumii vechi se afla situată acestă regiune, maritimă ori 

continentală, pe care autorii grecesci o numesc în mod constant numai 

"Adpioy, tot-de-una cu un fel de nesiguranță și precauţiune geografică? 

Vom cerca mai ântâiii se cunâscem în ce parte a vechiului continent 

european, fluviul cel mare, Dunărea, se despărția în dâue ramuri. 

Istrul, ne spune Apolloniu Rhodiu, îndată ce intră pe hotarele Thracilor 

1) Apollonii Rhodii Arg. IV. v. 260. 282 seqq. 

2) Scymni Orb. Descr. v, 776: xâ! dvs: 35 meptexitâpevos (6“Isrpoc) at eîc roy "A dptoy jel. 

3) Strabonis lib. VII. 5. 9: mot 38 6 Qeonoumoc ., . ut rd zdv ”larpoy 5 mi at0- 

părav sis ay Adpiav EpBăhew, 

4) Hippareh la Strabo lib. I. 2. 15. 

5) Schol. Apollonii Rhodii, IV. p. 321: Kară 3 rd râv Sivduwv nedtov opiterai d 

notapds “lorpos, xl ră ptv abtod febra ste my "Adpiav, mă di cicrăv Bătatwvov ndvro) flo 

Băle (Frag. Hist. Graec. IV. p. 522). — Diodori Siculi lib. IV, 56: Todrobe ăp 6 pp6%06 

“Negev bnohaBâvras, dv Ev r& Tlâvrp mhetoat orâpaaty ttepeoyâpevoy “lorpoy at 1dy 2% 7 

Ad ptav ExBăMovrea miv bbowv Egatv nd râv abrâv rănwv, 

6) A se vede mai sus pag. 392 nota 4 și pag. 355 nota 8. 
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şi ale Scythilor se diviseză în dâue brațe, din cari unul se varsă în marea 

Ionică 1). Mai clar ne vorbesce Jornande istoricul Geţilor şi al Goţilor. Mun- 

tele Caucas, scrie dânsul, începe de la Marea Indică, se prelungesce către 

Syria, &r din Syria întorcându-se spre mâdă-nâpte coboră la Pontul euxin, 

trece peste Scythia, unde se numesce Taurus, și atinge apoi și cursul Istrului 

la punctul, unde riul acesta se despărțesce în due ramuri ?). 

Resultă aşa dar din aceste date precise, ce le aflăm la Apolloniu Rhodiu 

şi Jornande, că regiunea geografică, unde Istrul se despărția în dâue cursuri 

de apă, se afla la strimtorile Carpaţilor lângă cataracte, și întru adevăr, că 

aici se începeaii în timpurile vechi hotarele geografice, de o parte ale Thra- 

ciei, de altă parte ale Scythiei vechi. 

Chiar și braţul al doilea al Dunării, care «se arunca în lăuntru (ori în afară) 

spre Adrian> portă la geografii grecesci numele de Istru. 

Ast-fel Hipparch scrie: <Esistă un riîii, ce pârtă același nume cu Istru, 

și care se aruncă în afară spre Adrian î». Er Strabo se esprimă ast-fel: 

«Unii cred, că un rii Gre-care Istru, luându-și începutul s&ă din Istrul 

cel mare, curge în afară spre Adrian 4)». 

Acest braţ mitologic al Istrului, care curgea prin regiunea numită Adria, 

Sei Adrian, se întorcea iarăși, după un circuit Gre-care, în albia fluviului 

principal. «Dunărea, ne spune Cosmografia lui Julit Honoriă, <isvoresce din 

Alpi şi urmându-și cursul săi înainte se desparte în due, apoi ambele 

aceste cursuri se împreună din noii: formând un singur fluvii 5)». 

Este așa dar evident: în vechile texte ale geografiei Istrului, ce se ocupati 

numai cu litoralul și cu afluenții acestui mare fluvii comercial, nu putea 

fi vorba de Marea adriatică, sâi de sinul Ionic, ci de o regiune re-care 

muntsă, numită Adria, si Adrian, a cărei posiţiune geografică se afla în 

nemijlocită apropiere de hotarele Thraciei și ale Scythiei. 

Intru adevăr din unul și același masiv vast, sei nod orografic, unde catena 

?) Apollonii Rhodii Arg. IV. v. 285. 

:) Jornandis De Get. orig. c. 8: Caucasus ab Indico mari surgens. . . ad Pontum 

usque descendit : consertisque collibus, Histri quogque fluenta contingit, quo 

amnis scissus dehiscens. 

) Hipparch la Strabo (|. 3. 15): etvai avu dpubyouov m “st zorapbv îxBNhoyza zis 

tv "A dgiav, 

| 1) Strabonis lib. [. 2. 39: ot 38 xai zorapdv larpov Ex rod peyăhov "lsrpov rijv 

îpțiy Exowa îxBrhhetv sic zby Adpimy gasi 

5) ulii Honorii Cosmographia (in Riese, Geographi latini minores, p. 38): Fluvius 
Danuvius nascitur ex Alpibus. procedens geminatur, hoc est, efficiuntur duo, [qui 
ntra se includunt Pannoniorum civitates]. redeunt ad unum qui fuerant facti duo, et
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Carpaţilor atinge Istrul, î-și ia începutul săi, un rîă însemnat al Ardelului 

(Transilvaniei) numit Streiii (g. Strell, m. Sztrigy), de fapt numai o formă 

diminutivă din Ister 1). El isvoresce în apropiere de basinul celor doue 

Jiuri ale Transilvaniei. De la comuna Petros cursul săi ia direcțiunea spre 

interiorul Ardelului, traverseză ţera Hațegului, se versă în Mureş, cu 

Mureșul în Tisa și apoi cu Tisa împreună în Dunăre. 

Acesta este riul cel enigmatic, numit de geografii grecesci al doilea 

Istru, ce «se arunca în lăuntru (oră în afară) spre Adrian» sâă Ardăl, 

și despre care se mai spunea, că se întorcea erăși în Istrul cel mare. 

Realitatea geografică este așa dar evidentă. Regiunea cea muntâsă din 

nordul Istrului de jos, scă Ardelul, figureză în tradițiunile argonautice 

sub numele de Adrian, în tocmai după cum tot cu acestă numire con- 

stantă de <Adrian» ni se presintă Ardclul și în geografia lui Scymnus 2 şi 

în istoria despre resbelul lui Alesandru cel Mare cu Geţii 5). 

Acestă confusiune geografică ' despre cele dâue braţe ale Dunării, unul cu 

direcțiunea spre Adrian şi altul spre Pontul euxin, s'a putut forma numai 

pe basa unei vechi charte topografice a preoţilor din Theba Egipetului, o 

chartă pe care Streiul, sâi Istrul cel mic din Arde€l, era înfățișat, din erdre, 

numai ca o simplă ramificațiune a Istrului celui mare. 

6. O multime enormă de locuitori din Regatul lui Aieie 

persecută pe Argonauli până la Adriatică. 

Ei remân și se stabilesc în Istria. 

Originea şi limba Românilor Istrieni. 

După tradițiunile, ce le aflăm la autorii grecescă și romani, vechii locuitori 

ai Istriei eraii de origine din regatul lui Aiete. Ei se stabilise acolo în tim- 

purile Argonauţilor. 

«Gintea Istrienilor», scrie Trog Pompeii, «i-și trage originea sa de 

la Colchii, pe cari i trimisese regele Aiete, ca să persecute pe Argonauți 

şi pe răpitorii ficei sale. Aceşti Colchi trecură din Pont în apele Istrului 

per non parva solus procurrens efficitur in oblongam rutunditatem, quae rutunditas 

oppidum Peuce includit. 

1) Ca şi costeiă (|. castellum), albeii, negreîă (L. nigellus din niger). 

2) A se vedE mai sus p. 389 nota 1. , 
s0y 

3) Strabonis lib. VII. 3. 8: si 32 Ilrohepztoc 6 Adepob mumă mur Ti STpat 

- Ă , , eu ua 
ooupitaa m PAdefâvâgw KEshrohe robe nept my "Adpimv prins at Eeviac jăpv. 
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apoi luând urmele Argonauţilor, ei înaintară pe albia rîului Sava până aprâpe 
de isvârele sale, €r din Sava î-și transportară corăbiele lor peste culmile 
munților până la ț&rmurii Mării adriatice, aflând că tot ast-fel făcuse mai 
înainte și Argonauții din causa corăbiei lor celei mari. Însă acești Colchi 
ne mai putând să găsescă pe Argonauți, și fie, că le era frică de mânia 
regelui Aiete, dacă se vor întârce înapoi fără resultat, fie, că li se urise de 

o căl&toriă atât de lungă și dificilă, ei se aședară lângă Aquileia și aii fost 
numiți Istri după numele rîului, pe care navigase de la mare încâce» 1). 

Aceeași tradițiune preistorică despre vechia populațiune a Istriei o aflăm 

reprodusă și la cronicariul Isidor din Sevilla (sec. VI—VII). «Gintea 

Istrienilor», scrie dânsul, «î-şi trage originea sa de la Colchii, cari ai 

fost trimeşi s& persecute pe Argonauţi. Ei, după ce eşiră din Pont, intrară 

în apele Istrului și după numele rîului, pe care venise de la mare încâce, 

ai fost numiţi Istri» 2). 

În acâstă tradițiune, aşa după cum ne-o comunică acești doi autori latini, 

intimpinăm due erori principale. 

Trog Pompeii şi Isidor din Sevilla, mai erai întru cât-va de părere, 

că vechile locuinţe ale Colchilor din regatul lui Aiete se-ar fi aflat în părțile 

de răsărit ale Mării negre. Aceste erai întru adevăr ideile geografice cele 

mai răspândite în timpurile din urmă ale anticității, cu privive la Colchii din 

legenda argonautică. O neesactitate, pentru care nu putem face responsabili 

nici pe Trog Pompeii, nici pe Isidor din Sevilla, cari nu se ocupase în 

special cu partea istorică a acestei legende. 

O a dâua erâre, ce ni se presintă în tradițiunea lui Trog Pompeii, este, 

că Colchii stabiliți lângă sînul mării Adriatice se ar fi numit Istri după 

Auviul Istrului, pe care navigase după ce eşise din Pont. Avem aici o simplă 

ipotesă lipsită de ori-ce valdre scientifică şi care de sigur, că nu mulțimea 

nici pe învățatul Trog Pompeiii. 

%) Justini Hist. Philipp. ex Trogo Pompeio, lib. XXXII c, 3: Istrorum gentem 

fama est origin-em a Colchis ducere, missis ab Aceta rege ad Argonautas, rap- 

toresque filiae persequendos: qui ut a Ponto intraverunt Istrum, alveo Savi fluminis 

penitus invecti, vestigia Argonautarum insequentes, naves suas humeris per juga montium 

usque ad littus Adriatici maris transtulerunt; cognito, quod Argonautae idem propter 

magnitudinem navis priores fecissent: quos ut avectos Colchi non reperiunt, sive metu regis, 

Sive taedio longae navigationis, juxta Aquileiam consedere; Istrique ex vocabulo 

âmnis, quo a mari concesserant, appellati. — Cf. Apollodori Bibi. lib. 1. 9, 24. 25. 

:) Isidori Origines, lib. IX. c. 83: Istrorum gens originem a Colchis ducit, qui 

missi ad Argonautas persequendos ut a ponto recesserunt intraverunt Istru m fluvium, 

a vocabulo amnis, quo a mari recesserunt appellati sunt.
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Numele de Istri ne apare, încă din o epocă fârte depărtată, ca un apt- 

lativ etnografic general pentru tâte triburile pelasge, ce locuiaii pe câmpiele, 

văile şi în regiunile cele muntâse ale Istrului de jos. 

În vechile genealogii ale popârelor preistorice se formase chiar un părinte 

mitologic, sub numele de Istros 1), pentru Istrienii din părţile de jos ale 

Dunării. Thracii și Geţii de la Dunărea de jos sunt numiți în poema geo- 

grafică a lui Scymnus, Istri 2); la Trog Pompeiii ei ne apar ca Istriani?) 

În fine la Mela sub numele de Istrici figureză locuitorii din părțile de jos 

ale Dunării până lângă riul Tyra sâă Nistru 4). 

Trupele, ce le trimise regele Aiete cu vasele plutitre, ca să persecute 

pe Argonauți, aii fost, după cum ne spune Apolloniu Rhodiu, întrun număr 

atât de enorm, în cât de mulțimea lo; cea mare resunaii tâte apele ?). 

Acești locuitori din regiunea cea muntâsă a Colchilor, ori mai bine dis 

din regatul lui Aiete, ne mai putând s& aducă înapoi pe Medea, r&ămaseră 

lângă Adriatică. O parte din ei se stabili în peninsula Istriei şi în cele dâue 

insule vecine numite în anticitate Apsoros €), astă-di Cherso şi Ossero ?), 

€r alții în insula cea fecundă și plăcută a Pheacilor, astă-di Veglia 8), 

şi în insula din apropiere numită Arbe 5). În fine o altă parte însemnată 

1) Apollodori Bibl. lib. II. 1.5. 4. 

2) Scymni Orb. Descr. v, 391: Opâxzc “Izrpot hezăpevot. —- Cf. mai sus p. 389. 
3) Justini lib. IX. 2: Istrianorum rex. 

1) Melae De situ Orbis, lib. [L. c. 1, 

5) Apollonii Rhodii lib. IV. v, 236—241. 1001. 

*) Ptolemaei Geogr. lib. II. 16. 8. —- Orphei Argon. v. 1033: "Avogridec. — Pliniu 
(IL. 140): insulae Absortium. — Stephanus Byz.: "Adogridec. 

?) Hygini Fab. XXIII: Colchi qui cum Absyrto venerant, timentes Acetam illic 
remanserunt, oppidumque condiderunt, quod Absyrti nomine Absorin appellaverunt. 

După vechile tradiţiuni Apsyrtos a fost fiul regelui Aiete din nimfa Asterodea. Este 

un nume familiar. În regiunea muntâsă a județului Buzăi mai esistă și astă-di în comu- 

nele Mănesci și Sărulesci doue cete și due cătune de moșneni, numite Apostari. 

La aceste triburi se reduce fără îndoielă numele locuitorilor stabiliți în insulele A p- 

sortides. 

3) În Odyssea lui Homer insula Pheacilor este numită Exegim (Scheria). La Apol- 

loniu Rhodiu (IV. v. 984—990) ea pârtă numele de Apenăyn (Secere), Amos &pnm (Se- 
cerea Diei, Cybelei), Kovpiâzis x%v (Curetum terra). În inscripţiunile romane insula 

Veglia este numită Curictae, la Strabo Ceryctice şi Cyrictice. Lucan (IV. 406) 

amintesce de populațiunea acestei insule sub numele de: belaci gente Curetum. Er 

la Cesar (B. C. III. 10) ea ne apare sub numele de Corcyra. 

% La Apolloniu Rhodiu ea figureză sub numele de A-q05s ăprm; o confundă însă cu 

insula Pheacilor (Veglia). În C. 1. L. Ul, nr. 2931 este numită Arba.
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din trupele cele numerâse ale regelui Aiete î-și alese locuinţe pe țărmurii 
Illyriei, unii pe teritoriul ocupat de Nestii 1), lângă gurile rîului Naro, 
astă-di Narenta, alții întemeiară oraşele Oricum lângă golful Avlonei 2) 
şi Cholchinium sâă Olchinium, astă-di Dulcigno în regiunea Monte- 
negrului 2). 

În ce privesce vechimea acestor Istrieni de lângă Marea adriatică, faptul 
este positiv, că ei ne apar stabiliți în acestă regiune încă din timpuri f6rte 
obscure. | 

Cea de ântâiii amintire geografică despre dânşii o aflăm la istoricul He- 
cateu din Milet născut pe la a. 549 a. Chr.4). 

Mai esistă însă o tradițiune importantă despre vechimea lor în părțile 
aceste la istoricul Timaeu din Sicilia (sec. IV a. Chr.). 
După căderea Troiei, ne spune acest autor, eroul Diomede (cel mai brav 

după Achile şi Aiax) întorcându-se la Argos, a scăpat numai cu mare greu- 
tate, ca să nu fie ucis de soţia sa. Atunci el se întârse spre Italia și avu 
sE lupte în părţile aceste cu bălaurul Colchic, care devasta insula 
Pheacilor 5). 

După istoricul Timaeu așa dar, migrațiunea și descălecarea Istrienilor în 
părțile de sus aie Adriaticei aparţinea timpurilor anteridre resboiului troian. 

Din acestă tradițiune, care de altmintrelea face parte din ciclul eroilor 
homerici, mai resultă tot-o-dată, că bălaurul cel legendar, care pădia merele 
de aur de la muntele Atlas în țera Hyperboreilor, băiaurul, cu care avură 
sE lupte Argonauţii pentru răpirea lânei de aur, bălaurul, care urmărise pe 
Argonauți până la Adriatică, și în contra căruia avu să lupte I)iomede, ca 
eroi mercenar în insula Pheacilor, a fost bălaurul cel glorios, cu o falcă 
în sus, cu alta în jos, de la Istru, stegul de r&sboiii al triburilor -Dace, în 

Contra căruia trimiseră și Romanii atâtea espedițiuni mari dincâce de 
Dunăre. 

Afară de tradițiuni şi afară de numirea etnografică de Istri, ce s'a dat 
acestor triburi pelasge de la Adriatică, noi mai aflăm încă unele urme im- 

1) Apollonii Rhodii lib. IV. v. 1215. 

*) Apollonii Rhodii Argon. IV. 1214. — Plinii lib. III. 26. 4: Oppidum Oricum 
a Colchis conditum. 

% Plinii fib. II. 26. 3: Olchinium, quod antea Colchinium dictum est, a Col- 
chis conditum. 

î) Stephanus Byz. v. >Iorgot. 

5) Timaei fragm. 13 în Fragm. Hist. graec. (Ed. Didot) 1. p. 195: zây Kohytby 3pd- 
kova hopntvâpevoy rijy Datunida Enretve.
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portante despre originea acestei populațiuni și în topografia istorică a Istriei. 

O vechiă localitate din părțile de răsărit ale Istriei, s6i din regiunile 

Albonei, pârtă la Pliniu numele de Alutae:). Un alt oraș pe ț&rmurele 

Adriaticei, nu departe de Aquileia, era numit în epoca romană Altinum ?). 

Sunt due apelative etnice pentru cele de ântâiă triburi, cari ati întemeiat 

aceste localități. Etimologia acestor numiri se reduce fără îndoi€lă la Aluta 

sâii Alutus fluvius din Dacia. 

O altă grupă stabilită în părţile de răsărit ale peninsulei pârtă la Pliniu 

numele de Mentores 2), adecă Munteni 4). Aici, în silaba din urmă avem 

un rotacism (7 în loc de 2), €r cea laltă parte a cuvântului este o formă 

coruptă de autorii grecesci 5). Însuşi Pliniu, atât de ilustru prin cunoscinţele 

sale cele vaste, se plânge, că-i este rușine, că dânsul trebue să se folosâscă 

în descrierea Italiei cu datele grecesci ?). 

Afară. de triburile numite la Pliniu Mentores în interiorul Istriei, navi- 

gatoriul și geograful grecesc Scylax, care trăise în timpurile lui Dariu Hy- 

staspe mai amintesce în golful Adriaticei și insulele Mentorides 7), adecă 

Muntenesci. 

Originea numirii etnografice de Mentores se reduce la Istrul de jos. În 

poema geografică a lui Scymnus din sec. Î a. Chr. figureză sub numele de 

Mentores o populațiuae, ale cărei locuinţe se aflati de asupra <Thra- 

cilor numiți Istri» 8. Aici fără îndoiclă e vorba de locuitorii din «Mun- 

tenia> geografică de la Istru (Țera muntenescă, Valachia montana, Trans- 

alpina, Multany la autorii poloni 3). 

1) Plinii lib. II. 25. -- Un sat cu numele de Altini se află astă-di în Istria spre 

nord-vest de valea Montonei (Special-Karte, f. Z. 24. C. 1X). 

2) Mai notăm aici o curi6să conexiune, Altinum era aședat lângă fluviul numit în 

vechime Silis, astă-di Sil şi Sille. Aceeași numire, ori mai bine dis aceeași etimologiă 

istorică, o are Jiul (germ. Schill, ung. Sill, Zsil), riul principal din regiunea 

centrală a Olteniei de la Istru. Se pare, că triburile de Olteni aședate la Altinun 

ai dus și localisat lângă Adriatică şi numele rîului Jiu. 

5) Plinii lib. UI. 25. a. | 
1) O formă anal6gă de muntari o aflăm la Românii din munţii apuseni ai Transil- 

vaniei. Muntari, sunt cei însărcinați cu pădirea vitelor la munte (Frâncu, Românii din 

munţii apuseni, p. 25), 

5) Ptolemeu (I1], 14. 35) amintesce de muntele Minthe (Miv9-q poe) în Pelopones- 

6) Plinii lib. III. 20. 8: Pudeta Graecis Italiae rationem mutuari. 

î) Seylacis Periplus, $. 21. 

5) Scymni Orb. Descr. v. 394. 

% O Munteniă în Dacia ne apare şi la Strabo (VII. 3. 1). Tera Geţilor, scrie dânsul,
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Terminul geografic de Munteni devenise în anticitate un apelativ etnic 
pentru diferite triburi pelasge, Liguri 1) și Istrieni, ce emigrase în timpuri 
depărtate de la Carpaţi și se stabilise în regiunile de sus ale peninsulei italice. 
În inscripțiunile romane mai aflăm și conumele familiare de Montanus 
în Montona, Montanus și Montania în Aquileia, Muntana în Verona 2), 
Montana în Senia în fața insulei Veglia, Montanus în lader (Zara), 
Muntana în Salona 3). Sunt apelative geografice ereditare, aplicate unor tri- 
buri s6ă familii emigrate. Ele ne indică, că originea primitivă a acestor familii 
a fost într'o regiune numită Montania, adecă Muntenia. Alăturea de Montanus 
și Montana noi mai aflăm pe teritoriul Istriei şi în regiunea vecină conumele 
geografice de Messius în Piquentum, un alt Messius pe teritoriul Vene- 
ților, un Messius, Dacco şi Decia în Aquileia și o femeiă supranumită 

Dacia în Verona 4). Mai notăm aici, că un vechiii oraș Istriei, situat în apro- 
piere de Pinguente, pârtă astă-di numele de Montona. În fine, Slavii din 
peninsula Istriei numesc până în dilele nâstre Bresani, adecă Munteni, 

pe locuitorii din districtul Capodistria şi pe cei din comunele vecine ale di- 
strictului Pinguente 5). O numire, pentru care literaţiă Istriei nu pot să afle nică 
o esplicaţiune, nici în configurațiunea terenului, nici în tradițiunile locale. 

O a treia numire geografică din regiunea Istriei, a cărei origine se reduce 
la Istrul de jos este Tergeste, cu variantele sale de Tregeste şi Tre- 
gesten 8), sei Triestul de astă-di. Tregeste a fost în epoca romană unul 
din oraşele maritime cele mai importante ale Istriei, o mare piață de deposite 
pentru importul, ce se făcea din regiunile barbarilor și esportul către ţinu- 

turile meridionale. 

Care era însă originea istorică a numelui de Tergeste, nici un autor nu 

ne pâte spune. 

care la început e ângustă, întindându-se pe lângă Istru cuprinde în partea sa meri- 
dională și o parte 6re care a munţilor (pEgoc v: râv 0pâv), apoi începe a se deschide 

spre medă-npte. 

1) Plinii lib. III. 24. 3: Vagienni Ligures, et qui Montani vocantur. — Ciceronis 
Agr. Îl. 35: Ligures, montani, duri atque agrestes. — În o inscripţiune din re- 
giunea Milanului Montunates vicani (C.1.L. V. nr. 5604). — Cf. Liviu (XXVII. 

46) şi Tacit (Hist. II. 12). 

3) C. 1. L. Vol. V, nr. 423. 1241. 1307. 3808. 

3) C.1. L. Vol. III. nr. 3017. 2927. 2624. 

1) C.1. L. Vol. V. nr. 449. 210. 1298. 1645. 1252. 3647. 

5) De-Franceschi, Sulle varie popolazioni del! Istria (în diariul «L'Istria» a. 1852, 
p. 225). — Numele de Berchini și Montanari se mai atribue și locuitorilor din 
districtul Ca stelnuovo (LI stria. 1851, p. 80; 1852, p. 231). 

*) Ravennatis Cosmographia. Ed. Pinder, p. 255. 257.
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Geografii Strabo și Ptolemeu amintesc în părțile de răsărit ale Daciei o 

grupă etnică însemnată cu numele de Tyregetae (cu variantele de Tyri- 

getae, Tyragetae, Tyrangitae, Tyrangotae 1). Locuinţele acestor Tyregeţi se 

aflati după Strabo mai depărtate de mare, &v 74) peooțaie, însă în apropiere 

de gurile Istrului, lângă Peucini, Britolagi ?) şi Harpi seu Carpi. 

Apelativul de Tyregetae, după cum o probeză terminațiunea geogra- 

fică de me şi za, este o formă grecescă și care corespunde la forma latină 

de Tyregenae. O probă decisivă în acestă privință o avem în numele 

oraşului de la gurile Siretului, care ne apare sub formele de Dinogetia 

şi Dinogenia, Diogetia şi Diogenia 3). Ast-fel, că după nume şi după 

posiţiunea lor geografică, Tyregeţii (s. Tyrangoţii) lui Strabo şi ai lui Pto- 

Jemeu, eraii locuitorii de lângă gurile Siretului, al căror centru politic a fost 

Dinogetia, numită în manuscriptele vechi şi Dirigothia, sei Tirighina, o-dată 

capitala cea opulentă şi puternică a regelui Aiete 4). . 

Oraşul numit Tergeste, s6ă Tregeste, al Istriei ne apare ast-fel întemeiat 

de anumite triburi de Tyregeţi, ce emigrase în timpurile preistorice de la 

Dunărea de jos. 

O inscripțiune romană din Pannonia infericră amintesce de un Domatius 

Tergitio (Tergitius) negociator 5) adecă un comerciant din Tergitia, si 

Tergeste. Un Trygetus libertus 8 ne apare pe o inscripțiune de la Milan. 

Un alt Trygetus este amintit pe o inscripțiune din Dyrrachium 7), oraș 

situat între Olchinium şi Oricum, în regiunea, unde după Apolloniu Rhodiu 

şi după Pliniu se stabilise o parte din Colchii, ce emigrase în timpurile 

Argonauţilor. 

În fine noi mai aflăm pe teritoriul Istriei vechi o localitate ce pârtă numirea, 

în formă grecescă de Peucetiae 8), 6r în formă latină de Paucinum și 

Pucinum ?). Peuce era, după cum scim, numele insulei celei mari din delta 

Dunării, er Peucini se numiaii locuitorii acestei insule. 

Cestiunea istorică, ce ne ocupă în casul de față, devine astfel clară. 

1) Strabonis Geogr. (Ed. Didot) lib. II. 5. 12; II. 4. 17; VIL 4. 17. — Ptolemati 

Geogr. (Ed. Didot) lib. III. 10. 7. 

:) Britolagii locuiaă «deasupra gurilor Dunării», probabil lângă lacul Brateș. 

3) Ptolemaei Geogr. Ed. Didot. Vol. Î. p. 458. 

1) Numele Tyregeţilor nu derivă de la rîul Tyra (Nistru), și nici nu erai stabiliți acolo: 

5) C.I. L. Vol. III. nr. 4251. 

5) C. 1. L. Vol. V. nr. 5891. 

7) C.I. L. Vol. III. nr. 619. 

s) Plinii lib. III. 25. 1. 

*) Ptolemaei Geogr. (Ed. Didot) lib. III. 1. 24.
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Vechii locuitori ai Istriei erai originari de la Dunărea de jos nu numai după 

tradițiuni, şi după numele lor geografic de Istri, dar și după topografia 

istorică a acestei peninsule 1). 

În ce privesce naționalitatea sci filiațiunea etnică a acestor Istrieni de la 

Adriatică, ei ne apar încă în timpul republicei romane ca un ram al fa- 

miliei latine, însă al familiei latine estra-italice. 

În anul 221 a. Chr. Romanii cuceriră peninsula Istriei și cea de ântâiii grijă 

a lor a fost s& consolideze în părțile aceste autoritatea statului roman și s& 

asigure calea cea mare de comunicaţiune pe uscat între Italia, Illyria și 

Pannonia. Pentru acest scop, senatul roman întemeiă în a. 182 lângă golful 

Triestului orașul Aquileia cu fortificaţiuni puternice, care însă după numele 

săi de 'Axvhyjiz (Achillea) se vede, că esistase şi mai înainte ca un port 

comercial al Adriaticei. 

Însă acum se ivi în sînul senatului roman o cestiune importantă politică: 

dacă e mai bine se trimită la Aquileia o coloniă latină, ori o coloniă ro- 

mană. În fine părinții conscriși se hotărîră pentru o coloniă lati nă 2). În cursul 

timpului Romanii mai acordară apoi «drepturile poporului latin» locuitorilor 

din Alutae şi Flanates în Istria 2), precum și orașelor Fertinates și 

Curictae din Veglia 4). 

Faptele în sine sunt destul de eloquente. Populaţiunea indigenă pe care 

Romanii o aflase stabilită în regiunea Aquileiei, în Istria și în insula Curictae, 

astă-di Veglia, era, în ce privesce religiunea, instituțiunile sale naționale și 

simpatiele politice, mai aprâpe de păstorii latini de cât de elementele hete- 

togene însă latinisate ale Romei. 

Vechile oraşe ale Istriei, cu tâte că nu erai întemeiate de Romani, pârtă 

1) Mai notăm aici următârele: Buzeres şi Sapires, după cum scim, forma doue triburi 

însemnate din regatul lui Aiete. Un sat numit Buzari și un cătun Puzzeri se află în 

distr. Capodistriei (Special-Orts-Repertorium d. oesterr.-illyr. Kistenlandes, 1894, p. 75. 80). 

Er Anonimul din Ravena amintesce în Istria orașul Siparis, la Guido Sapara. 

:) Titi Livii lib. XXXIX. c. 55: Ilud agitabant, uti colonia Aquileia deduceretur; 

nec satis constabat, utrum Latinam, an civium romanorum, deduci placeret. 

Postremo latinam potius coloniam deducendam Patres censuerunt. 

3) Flanaţii s€ă locuitorii din Flanona adoraă pe deul vechiă latin Ianus (C.I. L. Il. 

ar. 3030). 
*) Plinii lib. III. 25. — Alte orașe din Istria căpătară prerogativele cetățeniei 

Tomane. Oppida Istriae civium rom. Aegida, Parentium, colonia Pola... 

Quondam a Colchis condita (Pliniu, Il. 23. 2). De asemenea şi colonia Tergeste 

(Pliniu, II. 22, 2). Beneficiele cetățeniei romane ati mai fost acordate orașelor «întemeiate 

de Colchi> în Dalmația, Colchinium s. Olchinium (Pliniu, III. 26.2) și Oricum. 

NIC, DENSUŞIANU. 36
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însă aprâpe tote nume latine: Parentium, Capris, Albona, Ruginum (Ru- 

vigno, Ruigno), Ningum, Piranum, Flanona, Pola, Alutae, Silvum (Silvium) 

Arsia etc. 

În ce privesce numele vechi național al locuitorilor indigeni din Istria, 

acesta se pare a fi fost Râmi cu diferitele sale variante de Râmni, Remi, 

Rimi, Rumi, Râmleni, Armâni, Arimani. 

Aşt-fel noi întempinăm în inscripţiunile romane din regiunile aceste urmă- 

târele conume personale: Romulus în Montona 1), Romuius Bizegoni f. 

în Aquileia 2), Romulus și Romulianus în Concordia spre apus de 

Aquileia lângă rîul Romatinus 5, Rominus pe teritoriul Mediolanului 4, 

Remus în Vicetia și Trident 5), Remmius, Remmia în Patavium, Vicetia 

și Verona î), Remmia în Arbe î), Rhome în Salona 5) Rumno, Rumia fica 

lui Tatuca Vervex, și Roma în Noric 9%, Armonia în Pola 10) și Ar- 

minu 1!) în Brixia 12). 

3) C. 1. L. vol. V. nr. 423. 

2) C, 1. L. vol. V. nr. 1045. 

3) C. 1. L. vol. V. nr. 8669. 8662. 

1) C.I]. L. vol. V. nr. 5662. 

5) C. 1. L. vol. V. nr. 3180. 5033. 

s) C. 1. L. vol. V. nr. 2837. 8110, 255. 320. 321. 3701, 

2?) C.I. L. vol. II. nr. 3125. 

3 C.I. L. vol. II. nr. 2083. 

5) C. |. L. vol. III. nr. 4966. 5350. 5667. 

1) C.I. L. vol. V. nr. i. — Armonia este un nume familiar etnic întocma ca și 

Histria mater, Hister libertus (C. ]. L. vol. V. nr. 243. 1444). 

w) C.I. L vol. V. nr. 4844. — Numele de Arimanni și Aremanni î-l aflăm întrebuințat 

pentru populațiunea vechii romanică din Italia superidră până în sec. XII. Privil. Hear. 

II. reg. Germ. ann. 1014: Cunctos Aremannos în civitate Mantuae (Du Cange, Gloss, 

med. latin. v. Herrimanni). | 

12) Teritoriul cel vast al Veneţilor cu orașele Aquileia, Concordia, Pataviun, 

Vicetia, Verona şi cu ținuturile alpine ale Carnilor, forma în epoca romană, dim- 

preună cu Istria, una şi aceeași regiune etnografică, €r în evul de mijloc una și 

aceeaşi provinciă eclesiastică. Farlatus, Iliyrici sacri Tom. 1. (1751) p. 128-129: 

maritimam Venetiae partem, quae suberat Patriarchae Gradensi, olim denominatam 

fuisse Istriam supra mare. Nec vero dubium est quin Istria ctiam Aquilejan, 

cum universa Carnia, Venetiamque omnem comprehenderet; id quod vetustissima 

monumenta declarant ete. . .. Immo Hundius ex antiquis Chartophylaciis Veronan 

nominat alpestrem Istriae urbem.... Ferdinandus Ughellus tom. V. Ital. sac. 

de Patriarch. Aquil. Tridentum etiam. Istriae attributum fuisse existimat. — Despre 

numele Istriei estins și la Dalmația, Farlatus (I. 129) se esprimă ast-fel: Hoc tamen 

interest, quod in aliquibus Catalogis Istria supra mare in ipsam Dalmatiam II
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„Un vechii oraș din părţile aceste, probabil în Istria, care însă dispăruse 
în timpurile Romanilor, pârtă !a Pliniu numele de Iramine 1), De sigur, că 
forma vechiă națională a acestei numiri a fost Arimini, însă o localitate diferită 
de Ariminium din Umbria. Un sat de lângă Pola purta pe la a. 990 d. Chr. 
numele de Rumianu m ?); alte diferite cătune de pe teritoriul Istriei ne apar 
astă-di sub numele de Rim (Roma), Rimnjak, Rumaţi, Romeo 3), 

Sunt numiri, cari după cum vom vede mai târdii, nu derivă nici de 
la Roma, care cucerise. cu armele ținuturile aceste, nici de la vechiul trib 

Ramnes de lângă Tibru, ci de la un apelativ archaic al rasei pelasge, 
ale cărei centre puternice ai fost Arimi dela Istru *) și Aramaei (s6i 
Aramani în forma latină) de la nordul Mării negre 5). 

La acestă vechiă populaţiune pelasgă a Istriei se vede, că a aparținut şi 

grupa de locuitori, care începând de pe Ia finele sec. XVII-lea ne apare în 

literatura etnografică și linguistică sub numele de Românii Istrieni. 

Numărul acestor Români a fost o-dată forte însemnat, nu numai în pe- 

ninsula Istriei, dar și în regiunile vecine. Nu esistă un district în părțile 
Istriei, în care noi să nu întâmpinăm, aprâpe la tot pasul, numiri românesci 

de locuri, de dâluri, de munți şi de văi, ori urme de limbă românescă în 

dialectele Slaviior de acolo, în fine tradițiuni, că o-dată acestă populaţiune 

rustică pelasgă a fost respândită peste întrega Istriă. Astă-di acest ram vechii 

al trupinei române de la Istru este aprâpe dispărut. Pe la a. 1887 când noi 

am căl&torit o parte însemnată a Istriei, mai vorbiaii românesce toți locuitorii 

din satele Berdo, Șușneviţa, Gradine, Letai, Villanova, Jeiani 

(dejane), şi numai o parte din locuitorii de la Senovic și Posert î). 

Când ati emigrat aceşti Români din patria lor cea vechiă de la Istrul de 

jos, oră cu alte cuvinte, când s'a stabilit acești Români lângă Adriatică, nu 

aflăm nici o amintire istorică, nici în cronicele Țerilor românesci, nici în do- 

Iyricam..., jus suum ac nomen protendat... In ea quippe Notitia, cujus confectio 

ad Pontificatum Caelestini tertii refertur, una cum Gradensi Patriarchatu, duo Archie- 

piscopatus Dalmatici, Jadrensis et Spalatensis, în Istria supra mare 

positi este dicuntur, 

1) Plinii H. N. lib. III. 23. 4. 

?) Codice diplomatico Istriano. Tom. 1. an. 990. 

) Special-Orts-Repertorium d, oesterr.-illyr. Kiistenlandes, 1894, p. 89. 90. 92. 97. 

+) Hesiodi Theog. v. 304. — Homeri Ilias, II. v. 783. — Cf. mai sus pag. 139. 

) Plinii lib. VI. 19. 1: Ultra sunt Scytharum populi .. .illos... antiqui Ara- 

maeos (appellavere). 

£) Pe la a. 1698 se mai vorbia românesce în satele Opchiena (Opcina), Tribi- 

chiano (Tribiciano) și Gropada de lângă Triest (lreneo, Hist. di Trieste, p. 334),
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cumentele Transilvanici, Ungariei, Croaţici, strici, Veneţiei, nică în actele 

patriarchatului din Aquileia. | 

Opiniunile, ce le avem până astă-di despre originea geografică și despre 

"vechimea acestor Români din Istria — emigraţi, după unii în sec. al XIV-lea, 

&r după alții în seculul al X-lea al erei nstre 1) — sunt absolut lipsite de 

ori-ce fundament real. Ele nu se baseză nici pe cercetări istorice, nici pe 

studiul individualităţii etnice a acestui popor la fața locului. Din contra, 

până unde putem străbate înapoi cu făclia documentelor istorice, noi în- 

tâmpinăm în continuit urme de esistența acestei naționalități vlache pe teri- 

toriul Istriei și în insulele vecine. 

Încă în timpurile republicei romane esista în părţile de sus ale Italiei, 

cum şi în insula Veglia, o vechiă populaţiune blacă. 

Pe arcul de triumf de la Susa (Segusium), ridicat în ondrea împăratului 

August la a. 8 a. Chr., se amintesce o grupă însemnată de locuitori din 

Alpii Cottici, ce purtaii numele de Belaci?). Este fără îndoislă una și 

aceeași numire etnografică cu forma de Blaci, ce ne apare și în cursul 

evului de mijloc în diferite regiuni, în cari o-dată locuise națiunea cea mare 

şi puternică a Pelasgilor. 

Același cuvânt de <bellaci», însă cu un sens etnografic și etimologic 

tot-o-dată, î-l aflăm întrebuințat de poetul epic Lucan spre a caracterisa 

populaţiunea cea r&sboinică din insula Cureţilor sâii Veglia: 

Illic (Antonius) bellaci confisus gente Curetum, 

Quos alit Adriatico tellus circumflua ponto . . . . 5). 

Prin acest epitet de bellax, sâi în formă aplicată de bellaci gente 

Curetum, poetul Lucan voiesce să esprime, că populaţiunea indigenă din 

insula Veglia era din n6mul aşa numit al Belacilor, sâti că erai înșiși 

Belaci, sei Blaci 4). 

1) După Miklosich din Major Vlachia, o regiune de lângă frontierele Bosnici 

şi Corbaviei (Wanderung d. Rum. p. 6). După Hasdeu din Pannonia (Dict. + 

ist. II. p. XXX), er literatul istrian Kandler consideră pe Românii din Istria ca urmași 

ai colonielor militare romane (Istria, An. Î. nr. 11.12. An. VII. 18 19, 20), 

2) C. 1. L. vol. V. nr. 7231. 

% Lucani Phars. lib. IV. v. 406—407, 

2) O populaţiune blacă s€ă română a esistat și în insula A r be vecină cu Vegliă 

În o scrisâre cu data din Arbe, 10 luglio 1852, subsemnată D. Spiridone Murvar, Și 

anexată la Statutum Arbensis Civitatis din Biblioteca Academiei de Ja Agrar 

(nr. II. d. 4.) citim următârele: Se vi sono traccie in quest' isola della Popolaziot? 

Valacca o Rumena, cid si potră deduire dal linguaggio, comme anche dal 

vestito si di Maschi che di Femmine. Mai aflăm în «Statutum Arbensis Civi 

tatis» din a. 1331-—1336 şi unele disposițiuni, prin cari se interdice femeilor de pe (e
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Numele naţional al locuitorilor români din regiunile Triestului și din Val- 

darsa, a fost, după cum ne asigură literaţii Istrieni, până pe la finele secu- 

lului al XVil-lea Rumeri (Rumâri) şi Râmleni1). Astă-di însă ai dispărut 
și numirile aceste. S'a mai conservat însă apelativul de Rumăr numai ca un 

simplu conume familiar. 

Terminul de Romarius (Româr) începe să ne apară în părțile de sus 
ale Italiei încă din seculul al IX-lea încâce. O diplomă imperială din a. 895 
amintesce de satul numit Romariascum ca proprietate a mănăstirii Bobbio 
din provincia Paviei 2). Er în actele sinodului de la Campostella în Campania 

(a. 1114) se face amintire de «Mercatores Romarii et peregrini»> 3). Fără 
îndoi€lă, că acești Mercatores Romarii erai din părțile de sus ale Adriaticei, 

unde se aflait concentrate liniile cele mari comerciale ale Europei centrale 4), 

În alt document de la a. 1102 locuitorii din părțile de răsărit ale Istriei 

sunt numiți Latini5). În timpurile aceste sub numele de Latini se înțelegea 
în ținuturile Istriei și Dalmației o populaţiune deosebită de Slavi, şi care 
vorbia o limbă latină rustică. L.atinii Presbyterului Diocleas sunt Vlachi 6), 

Slavii din Istria numesc până în dilele nâstre Latini pe foștii Vlachi din 

toriul oraşului: pro mortuo boccare....et....ad plangendum supra 

monumentum mortuorum; plângeri funebre caracteristice ale poporului român. 

î) Ireneo della Croce, Historia della citta di Trieste. Venetia, 1698, p. 334: 1 nostri 

Chichi (locuitorii de pe Carsul Istriei) addimandansi nel proprio linguaggio Rumetri. — 
Antonio Covaz în Diariul L'Istria din 1846, p.7: Nela Valdarsa..... abita 

un popolo, che să stesso altravolta Rimgliani (Romani) chiamava, e che oggi adot- 

fando il nome, che gli estranei gli danno, si dice Vlahi. La lingua che parlava e che 
ancora parla famigliarmente non & slava, non titaliana, ma un latino rustico co- 

munque frammisto a voci slave . . . . e che essi (Cicci) dicevansi Rumeri (Rumeni). 

') Historiae patriae monumenta. Chartarum t. |. col. 81 D, 82 A (la Ju- 

bainville, Les premiers habitants de YEurope, Ii. p. 62). 

1) Du Cange, Glossarium med, et inf. latinitatis, v. Romarius: Synodus Campostell, 
ann. 1114 can. 23: Mercatores Romarii et peregrini non pignorentur. 

1) Forma de Rnmărul în loc de Românul o aflăm şi în regiunile de la Carpaţi, 

întrun document a! Moldovei din a. 1489 (Hasdeu, Arch. ist, |. 1. 155). Mai notăm aici, că 

un oraș din părţile de nord-ost ale Daciei pârtă la Anonimul din Ravenna numele de E r- 

merium (Ed. Pinder, p. 178). De sigur, că forma poporală indigenă a fost Armâri. 

5) Codice diplomatico Istriano, 1. an. 1102. Comitele Wodalrico dăruiesce 
Bisericei din Aquileia moşiele sale din Istria: castrum Pinquent,... castrum Ba- 

niol.. . et castrum Letai... et villa ubi dicitur cortalba inter latino s, castrum 

Veneris, villam cuculi, et villam mimilliani .. . et villam petre albe, 

) Preshyter Diocleas, Regn. Slav. c. 5: totam Provinciam Latinorum, qui illo 

tempore Romani vocabantur, modo vero Mauro-Vlachi, hocest Nigri Latini
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Dignano și pe cei din Valle), & literaţii Istriei ai considerat tot-de-una 

dialectul Românilor de la Adriatică ca o limbă latină rustică 2). În fine pe lângă 

forma de Rumâr (Romarius) ni se mai presintă în documentele, Albonei de la 

a. 1170, 1341, 1363 2), și conumele de Rumin, Rumen, er în documentele 

insulei Veglia Romanus (a. 1248 4), numiri ce sunt caracteristice pentru 

populaţiunea română sâii blacă din părţile de răsărit ale Iuropei meridionale. 

Din cele espuse până aici resulta așa dar, că vechia populaţiune a Istriei 

era de origine estra-italică, că ea aparținea la trupina cca puternică şi estinsă 

a Pelasgilor orientali, la naționalitatea Aimilor de la Istru 5), în fine, că Ro- 

mâniă așa numiţi Istrieni sunt a se considera din punct de vedere istoric numai 

ca descendenți din vechile triburi, ce în timpuri depărtate emigrase de la 

Carpaţi și cucerise Istria cu insulele vecine. 

Limba naţională a acestor Români de la Adriatică este și astă-di în formele 

sale fundamentale mult mai archaică de cât cele mai vechi texte, ce le cu- 

n6scem până astă-di din cărțile bisericesci române. 

În particular dialectul Românilor din Istria, se caracteriseză prin rotacismul 

consonantei între dâue vocale. Esistenţa acestui fenomen pe teritoriul Istriei, 

al Aquilesi şi al Veneţiei, o putem urmări până departe în timpurile romane. 

În actele sinodului de la Campostella (a. 1114 d. Chr.) se face amintire, 

după cum am vădut, de Mercatores Romarii din regiunile supericre ale 

Adriaticei. Cu due secule mai înainte, la a. 895, aflăm satul numit Ro- 

mariascum ca proprietate a mănăstirii Bobbio. O insulă din golful Adria- 

vocantur. — Ibid, c. 9: Igitur omnes congregati, tam latina, quam et sclavon ica 

lingua qui loquebantur. 

:) Biondelli, Studii linguistici, Milano, 1856, p. 57-59: Reliquie duna colonia vă- 

lacca sembrano ancora nell' Istria i 4080 abitanti di Dignano, non che i 1130 di 

Valle, i quali dagli Slavi che li circondano sono chiamati Latini. 

:) Kandler în L'Istria (A. 1848, p. 226): lingua romanica o valacca,la quale 

non & altra che la lingua romana rustica. — Biondelli, Studii linguistici, Miiano 

1856, p. 57--59: în alcune vallete, distinte nel linguaggio dell' isola (Veglia) col nofie 

di Poglizze . . . serbano tuttavia incerta tradizione, che un tempo gli avi loro par 

lassero un latino sermone. — Appunti storico-etnografici sull 

isola di Veglia. Trieste, 1882, p. 12: 1 Vegiiani parlavano fino allo scorso secolo 

un dialetto ladino o romancio. 

3; Codice dipl. Istriano, Vol. |. An. 1275. 1363. — L'Archeografo Trie- 

stino, N. S. vol. [. p.6. An. 1341. 

+, Kandler, Inscrizione romana del secolo IV. in Veglia. Trieste, 1862, p. 23. 

5) A mai esistat în Istria şi numirea etnică de Armâni. Unul din satele Istriei, în care 

o-dată se vorbia românesce, portă şi astă-di numele de Armani (Burada, p. 63. — Oris” 

Repertorium, 1894, p. 140) Er un cătun și munte de lângă Portole este numit A rmagn&
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ticei ne apare în Cosmograpbhia “lui Ravennas (sec. VII d. Chr.) sub numele 
de Tenaria şi Teraria 1). O grupă din vechii locuitori ai Istriei (probabil 
Montanari de astă-di) ne apar în fântânele geografice grecesci și romane 
sub numele de Mentores, unde 7 din ultima silabă represintă de sigur 
pe un 2 primitiv. 

Încă în epoca romană esista o disposiţiune particulară a limbei latine din 
Istria și din regiunile vecine pentru întrebuințarea literei 7. 

În cele mai bune manuscripte ale geografiei lui Ptolemeiii şi Mela, numele ora- 
șului Tergeste ne apare sub formele de Tergestron şi Tergrestum cu 
intercalarea unui 7 inutil 2). În inscripțiunile romane ale Veronei găsim cu- 
vintele cereberrimus în loc de celeberrimus 3) şi haustrum în loc de 
haustum 4), unde crăși avem un esemplu de influenţa spiritului dialectal. 

Acest dialect, în care litera 7 substitue fârte adese ori pe +, a fost o-dată 

forte respândit în părțile Moldovei și în regiunea superidră a Transilvaniei. 
O probă în acâstă privință ne sunt vechile monumente de limbă: Faptele 
Apostolilor de la Voroneţi, Psaltirea Scheiană, Psaltirea de la Voroneţi și 

fragmentele de la Măhaci. 

Originea acestui fenomen limbistic aparţine epocei ante-romane. Încă înainte 
de cucerirea Daciei dialectul pelasg (înţelegem daco-get) de la Dunărea de jos 
se caracteriseză prin o întrebuințare multiplă a sunetului 7. Litera 7 este 
care dă asprime cuvintelor, şi dâsa ei întrebuințare face ca o limbă să fie dură. 

La acestă, particularitate a limbei vorbite în regiunile de nord ale Istrului 
se refer cuvintele lui Ovidiu, când numesce limba Geţilor: vox fera, vox 
ferina, barbara verba, murmur in ore 5); când el întrebuinţâză 
pentru caracterisarea poporului Get espresiunile de: rigidos Getas, 
duros Getas, diros Getas, ferox Getes, feros Getas, trux Getes, fera 
sens, turba Getarum, barbara turba 5), su când combin&ză la adresa 

?) Ravenuatis Anonymi Cosmographia. Ed. Pinder, p. 408. 
3) Ptolemaci Geogr. lib. 11. 1. 23 (Ed. Didot, p. 336). 

5) C.I. L. vol. V, nr, 3332. — Un vechiă oraș din Veglia apare în codicii lui Pto- 
lemeu (Îl. 16. 8. Ed. Didot) sub numele de Fulfinion și Furfinion. 

4 C. LL. vol. V. nr. 3683, 

*) Ovidii Trist. V, 7. 17; V. 12. 55.— Ibid. Ex Ponto, IV. 13. 20. 36.— În acestă 
Privință mai sunt remarcabile următârele versuri ale lui Ovidiu: 

Sarmatico cogor plurima more loqui (Trist. V. 7. 56). 

Omnia barbariae loca sunt, vocisque ferinac, 

Omnia sunt Getici plena timore soni (Trist. V. 12. 55—56). 

% Ovidii Trist. lib. V. 1. 46; IL. 10. 5; 1V. 6. 47; NIL. 3. 48. — Ibid. Ex Ponto, lib. 1. 
5.1251. 2, 82; V1. 1. 66; IV. 15, 40; 1, 7. 12;1. 2. 38.
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Geţilor un vers plin de rotacisme : Vox fera, trux vultus, verissima 

Martis imago 1). 

Substituirea lui 7 în locul literei nasale z era în us și în dialectul, ce se 

vorbia în regatul preistoric al lui Aiete. Mai multe localități sei triburi si- 

tuate în apropierea capitalei acestui rege, portă numiri evident rotacisate: 

Philyres, Bechires, Sapires, Buzeres 2, unde litera 7 din terminațiunea 

geografică corespunde la un 7 original. 

Vechimea Românilor din Istria se reduce însă, nu numai după documente, 

dar şi după caracterul lor etnografic, la timpuri fârte obscure. 

Întru adevăr, dacă noi studiăm la fața locului condițiunile fisice și morale 

ale acestei grupe de Români, ne convingem fără multă greutate, că ei nu 

mai ai astă-di nimic specific românesc, de cât dialectul lor archaic. Tipul 

lor, în general romanic, a perdut astă-di caracterul particular al Românilor 

de la Carpaţi. Numele lor vechii naţional este uitat. Reminiscenţele originii 

perdute. Poesia lor eroică stinsă 3). Din cântecele nupțiale și din bocete numai 

puţine resturi. Melodiele naţionale aprâpe dispărute. Ritmul lor în învorbire 

atât de alterat, în cât conversaţiunea lor nu s&mEnă a fi romanică, nici 

chiar atunci, când tâte elementele “vorbirii sunt românesci. Portul lor de 

asemenea schimbat. Din economia domestică a Românelor Istriene ai dis- 

părut țesăturele şi cusăturele cele frumâse cu rîuri și altițe, ce căpătase o-dată 

în literatura greceâscă renumele de «Istriene» sei din părțile Scythiei 4). 

Tâte aceste circumstanțe reale ne probâză, că separaţiunea acestor Romani 

de trunchiul lor original de la Istru se reduce la timpuri fârte vechi. 

Dacă însă limba Românilor din Istria a rămas aprâpe staționară, dacă filia- 

țiunea acestui dialect față cu limba română de la Carpaţi este și astă-di atât 

de strânsă, singura esplicațiune o aflăm în istoria particulară a limbei române. 

Limba romană, ast-fel cum se vorbesce la Dunărea de jos şi în Istria, nu 

este o limbă formată în momentul cuceririi romane, nici în cursul evului 

de mijloc. Ea nu este o modificare a limbei latine italice, nu este născută 

din amestecul limbei latine rustice cu o limbă 6re care indigenă și eterogenă, 

şi nică nu este compusă din diferite dialecte ale unor trupe schimbătore. 

1) Ovidii Trist. V. 7. 17. 

2) Apollonii Rhodii lib. II. v. 393—395. 

2) Tradiţiunea despre Novac cel bătrân se pare, că ai avut'o şi Românii din 

Istria. Un cătun al comunei Montona pârtă numele Sella di Novaco (Special 01% 

Repertorium, p. 147). | 

După Hesychiu: "Iszptrdus vocari săs Sms seâhas (H. Stephanus, Thes. gr, 

1, ad v. *Isrg6c).
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Limba românâscă de la Istru și Carpaţi a eșit de mult din periodul săi 

de formațiune. Ea a ajuns la forme regulate, la un grad de consolidare și 

stabilitate, cu mult mai înainte de limbile romanice apusene, cari față de 

limba română sunt întru adevăr limbe noue. O probă în acestă privință ne 

este, că pe teritoriul vechii Dacie, începând de la șesurile cele mai deschise 

invasiunilor și până în sînurile cele mai nestrăbătute ale Carpaţilor, noi nu 

aflăm nică o variațiune de limbă românescă. Ea ne apare uniformă în tâte 

regiunile, de la Morava și din pustele Ungariei până departe prin stepele meri- 

dionale ale Rusiei europene, însă cu un dialect rotacisat al aceleiași limbe. 

Peste tot în ce privesce originea istorică și formațiunea limbei române, ea 

nu este o limbă neolatină, ori un dialect al limbei italice de la Tibru; 

din contra ea este în' fond numai o continuare a limbei pelasge de la Carpaţi, 

de unde ai emigrat în diferite timpuri preistorice o mulțime de triburi unele 

spre apus, €r altele spre ţinuturile meridionale. 

Ast-fel se esplică, pentru ce diferite forme ale limbei române, chiar și cele 

cu articulul postpus, le aflăm și în anticitatea grecescă, după cum vom vede 

mai târdiii; pentru ce în limba română de la Carpaţi esistă și astă-di o 

mulțime de cuvinte cu un sens mult mai primitiv de cum î-l ati aceleași cu- 

vinte în limba latină clasică, ori în limba rustică a Laţiului, pe cât acesta 

ne este cunoscută. | 

Limba romană de la Carpaţi a putut în cursul seculelor s& schimbe unele 

vocale, să mâie ori să elimineze unele consonante, să scurteze terminațiunile, . 

să perdă unele cuvinte şi s& adopteze altele, să modifice unele forme ale 

verbelor, acâsta este o revoluțiune normală, prin care trece fie-care limbă. 

Și dacă în limba Românilor din Istria noi aflăm astă-di particularități, din cari 

unele sunt comune limbei daco-române, altele dialectului macedo-român, 

acesta este numai o probă directă, că separaţiunea acestor triburi, stabilite 

lângă Adriatică, a urmat într'o epocă, când deosebirea între limba vorbită la 

Carpaţi şi cea de la Pind nu era atât de mare. 

Mai rămâne încă o cestiune de esplicat. 

Limba Românilor din Istria şi-a conservat aprâpe nealterat caracterul 

stă archaic oriental, s6ă românesc. La acesta a contribuit în prima liniă 

împrejurarea, că o-dată întrâgă Istria și ținuturile vecine ale Aquileei, Ve- 

ronei şi ale Carnilor 1) erati locuite în mase compacte de una și aceeași po- 

pulațiune omogenă şi omoglotă; a contribuit mai departe isolarea geografică 

:) Carni locuiaă în părțile muntâse de asupra Triestului. De la dânşii derivă și nu- 

mele Carinthiei (Kărnthen). Pe o inscripțiune din timpul lui Adrian ci se numesc 
Carni cives Romani (C. L. L. III. pr. 2915).
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a acestor Români în peninsula Istriei şi în insulele vecine, în fine ocupațiunile 

lor pastorale, cară i făceaii să ducă mai mult o vi€ță restrinsă de triburi ?). 

1 Din Gramatica dialectului istro-român. Reproducem aici câte-va forme din 

gramatica limbei istro-române, ast-fel după cum le-am studiat şi cules noi înşi-ne 

în Istria la a. 1887. 

Declinaţiunea I-a. 

Fără articul: Sing. n. a. feta (fată); g. d. fete. Plur. n. g. d. a. fete. 

g. a fete-lei s. a lu feta, de feta; d. fete-lei s. lu feta, 

lu fete; v. fet'o! Plur. n. fete-le; g. a fete-lor s. de fete-le; d. fete-lor s. lu fete, lu 

Cu articul: Sing. n. feta; 

fete-le, lu fete-lor; v. fete-lor! 

Declinaţiunea a Il-a. 

Genul masculin. Fără arficul: Sing. n. g. d. a. fiii. Plur. n. g. d.a. il. 

Cu arlicul: Sing. n. a. filiu (cu z întreg fără 7); g. a filiu-lui, s. de filiv, a lu filiu; d. fliu- 

lui s. lu filiu; v. filiu-le. Plur. n. fili-i; g.a fili-lor s. de fili-i, d. fili-lor s. lu fili-i ; v. fili-lor! 

Genul neutru: cap, pl. capete, €r capure, când se vorbesce de vite. 

Deciinaziunea a III-a. 

Genul masculin. Fără arficul: Sing. n. ş. d. a. şarpe. Plur:n. g. d. a. șarpi s. șerpi. 

Cu articul: Sing. n.a. şarpe-le; g.a şarpe-lui s. de şarpe-le; d. şarpe-lui s. lu şarpe, 

Plur. n. șarpi-i s. şărpi-i; g. a șarpi-lor s. de șarpi-i, lu șarpi; d, șarpi-lor s. lu şarpi-i, 

În monnmentele, ce ne aii rămas despre limba română vorbită în insula Veglia, aflăm 

și forma: nume-lu în loc de nume-le. 

Verde ausiliare. 

A m.—Pres. înd.: Sin g. io am, tu ai, ie a s. a, av. Plur. noi am, voi ați, ieli (eale) aă s. av. 

Pres. opl.: Sing. io rași s. reși, tu raşi s. râși, rai, ie ra s. re. Plur. noi ram s. rem, 

voi rați s. reți, ieli ra s. re. 

Voi. — Pres. înd.: Sing. io voi, tu veri, ie va. Plur. noi 'rem, voi vreți, ieli vor. 

Sâ m.—Pres. înd.: Sing. io sâm s. escu, tu esci, sti, -sti, -si; ie ie, iaste, i, «i. Plur. 

noi smo s. esmo, voi ste, ieli scu s. î-să (nu esistă forma sunt). 

Împerfectul şi Perfectul simplu lipsesc. 

Peyfectul compus: am fost s. fost-am. 

Puturul 1: voi fi s. fi-voi. Futurul II: voi fi fost. 

Pres. couj.: Sing. neca fiu io, fii tu, fie ie. Plur. neca fim noi, fieți voi, fie ieli. 

Pres. opt: Sing. se raşi fi, rai fi, ra fi, ram fi, rați fi, ra fi. 

Perf. Î1 opl.: Sing. se fusera io, fuseri tu, fusera ie. Plur. se fuseram noi, fuserați voi; 

fusera ieli. 

În limba română din Istria esistă patru clase de verbe, scă 4 conjugaţiuni, cu infinitivele 

în 4, €, e şi i întocma ca și în limba română dela Carpaţi. Spre a nu ne estinde însă 

cu formele gramaticei prea departe, ne mărginim aici numai la câte-va esemple 

Din Conjugaţiunea 1-a. 

Jud. Pres.: Sing. lucru, lucri, lucre s, lucra. Plur. lucram, lucraţi, lucru s. lucra. 

Îmgerf.: Sing. lucraiam, lucraiai, lucraia. Plur. lucraiam, lucraiaţi, lucraia. - 

Perfectul simplu lipsesce la tâte conjugațiunile. 

Perfectul compus : am lucrat s. lucrat-am. Mai usitată forma a doua.
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Limba Românilor din Istria mai are tot-o-dată și o importanță capitală spre 

a ne pute da semă de archaismul și locul, ce se cuvine limbei române în 

genealogia limbelor romanice. Ea este un monument antic, între grupele 

latine ale apusului şi între trunchiul cel vechii al rasei pelasge de la Istru 2). 

Din limba Românilor de la Istria noi nu avem până astă-di de cât un mic număr 

de cuvinte isolate și f6rte puţine texte, dar și aceste r&ii audite și r&ii transcrise 2). 

Ca s& putem însă apreţia și mai bine caracterele istorice ale acestei limbe, 

noi reproducem aici următsrele specimine comparative din «Parabola fiului 

perdut>, texte, pe cari le-am cules noi înșine din graiul vit al poporului 

în trei localităţi ale Istriei. 

Prea-perfe:tul simplu în sem lipsesce. Prea-perfeclul compus: am fost lucrat. 

Fulurul d: voi lucră s. lucrâ-voi. Fufurul J//. voi fi fost lucrat. 

Împerativ : Sing. lucra tu, lucre s. lucra is, Plur. lucraţi voi, lucre ieli. 

Pres. conj.: che io lucru; în cele-lalte ca Presentele indicativ. 

Pres. opt.: Sing. io rași lucrâ, tu rași lucră, ie ra lucrâ, noi ram lucră, voi rați lucră, 

ieli ra lucră. Esistă și forma: io rași vre lucră. . 

Gtrundiu: lucrandu şi lucrându. Jufinitizul în re lipsesce la t6te conjugațiunile 

Pronumele personale: Sing. n.io,tu,ie,ea; g. — — a lui, lici; d. mie, me, 

mi, mi, -m, ție, ti, a lui, lui, lie, li, [i, i; a. me, mire,te,tire, ie, lă, se, sire, ea, o (vo). 

Plur. n. noi, voi, ieli, eale; g. — —a lor; d. noue, a noi, nc,ni,ni; vouc, a voi, ve, vi; 

lor, le, li, li; a. noi, ne, voi, ve, ieli, eale, i, le, se. 

Pronumele posesive: Sing. m. meu, teu, seu (5. mev, tev, sev; a mevo,a tevo fără 

substantiv); f. me, te s. ta, s€ s. sa; nostru, vostru, nostra, vâstra. Plur. m. meli, teli, scli; 

î..mele, tele, sele ; g. d. melora s. melore, selora s. selor&; nostri, vostri, nostre, vâstre. 

Vumerale. Card. ur, doi, trei, patru, cinci, șase (5. şose), şapte (5. ș6pte), opt (5. osan), 

nuc (5. devet), dece (5. deset). Ord.: cela m'ancele, doile, treile, patrule, cincile, şascle, etc. 

1) Studiele făcute până astă-di cu privire la etimologiele cuvintelor românesci sunt 
în mare parte lipsite de valdre sciențifică. Vom aminti aici un esemplu. Dbuc cătune de 
pe teritoritoriul Istriei, aparţinend la com. Antignana şi Valle, pârtă numele de Ciobani 
şi Ciubani, €r în comuna românescă Berdo esistă şi familia numită Ciubon (Cioban). 

Insă după părerile unor literați, cari se aă ocupat cu originea cuvintelor românesci, ter- 

minul de cioban (berger) ar fi de origine turcescă (Cihac, Dict, JL. p. 565). Se ar 
pute presupune ast-fel, că Românii din Istria ar fi descălecat acolo după invasiunea Tur- 
cilor în Europa. Însă cuvântul cioban aparține timpurilo; archaice ale limbei române. 

El a emigrat de la Carpaţi spre Italia încă cu mai multe sute de ani înainte de era 
creștină. Pliniu amintesce de cașul ciobănesc, făcut mai cu semă din lapte de oi, 

ce venia în Roma de la Ligurii din Italia de sus. Cocbanum (caseum) hice 
Liguria mittit ovium maxime lactis (X. 97. 1). 

:) Maioresen (|), Itinerar în Istria. lași, 1874. — Miklosich, Ueber die Wanderungen 
der Rumunen (Denkschr, Akad, d. Wiss. Band. XXX). De același autor: Istro- und 
macedo-rumunische Spachdenkmăler (Ibid. Band. XXXII). — Weigand, Istrisches (Erstes 
Jahresbericht d. Instituts f. rum. Sprache, Leipzig, p. 122 seqq.)
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Duză graiul românesc 

diu Berdo. 

11. 

12. 

Şi disa. Un (5. ur) om avut-a doi fili. 

Şi dis'a cela mai tir&ru de ieli lu ciace: 

Ciacio, da-mi porționu de tot a tev 

(5. patetu de t€ ave; de te imanie), ce 

mie mere (s. ce mie cade). Şi spartit-a 

lor a sa ave. 

13. Şi nu după ciuda *) dile poverit-a cela 

mai tir€ru filiu tot a sev, şi mess-a în 

at loc largo (5. în ată provincia largo), 

și col€ (5. colo) spendit-a tot a sev, 

viiundu grumbo în pecaţi 2). 

14. Şi după cea ce a consumeit, făcut-s'a 

mare fome în cela loc, şi ie îns poci- 

nit-a pati. 

15. Şi mess-a, și s'a pus con un de celi ce în 

cela loc staie (5. con ur din cetate de 

cela loc); si l'a trimis în se vila che ra 

pasce porcii (ș. neca pasce porcii). 

16. Şi ie jelit-a sev fole ave plir de me- 

chine, ce porcii muncaia (s. și ie je- 

lit-a satura-se de mechine etc.) și nici 

ur nu-li 3) daia. 

17. Cân a pac) în sire verit dis-a: Câţi tejați 

(5. câte slughe) în casa lu ciace meu a- 

bundescu pâre, io pac anci moru de fome 

(s. poghinescu 5 de fome, s. de home). 

18. Sculă-me-voi și voi mere la meu ciace 

(5. la ciace meu), şi voi dice a lui: 

ciace, pecat-am €) în cer şi în tire 

(5. la tire, întru tire); 

1) multe. 2) sing. pecat. 3) li=—i s. lui. 4) însă. 

5) a suferi lipsă de lucrurile necesare; germ. darben. 

€) io pecu, tu pechi, ie peca, noi pecam, voi 

pecaţi, ieli peca. 

MONUMENTELE PREISTORICE ALE DACIEI. 

PARABOLA 

(din by 

După graiul românesc 

din Șusneviţa, 

11. Şi dis'a. Ur om avut doi fili (s. doi fili avut). 

12. Şi cela mai tir&ru dis-a lui ciace: Ciacio, 

da-m me parat ce mere, și ie res- 

partit (5. răspărtit-a) lu seli filă. 

13. După zalic dile cela tirăru filiă 1) tot a sev 

pohităit, şi mess-a largo în loc şi tot a 

sev poidit-a cia 2), şi jivit-a cu curbele. 3 

14, Când a tot poidit, mare fome fost-a în 

cela loc. 

15. Şi mess-a, şi s'a legat cu ur om din cela 

loc (5. slujit-s'a cu ur om), și trimes-la 

porchele pasce. 

i > Şi ie jelit-a cu mechine satura sev far- 

buch (s. folele 3), ce porcii muncat (5. a 

mancat), şi nici ur nu li-a dat, 

17. Atunce resmislit-a și dis-a: Câţi tejați a 

lu mev ciace aru ciuda pâre, io crep 

de fome. 

18. Sculă-me-voi şi voi mere (s. voi i) catra 

mev ciace, și voi dice a lui: Ciacio, î0 

ara zagreşit contra de cer şi trun tire 

(5. de tire); 

1) În limba istriană posițiunea adiectivelor este de 

regulă înaintea substantivelor. Er la verbe formele ni 

usitate pentru Perfectul compus şi Futurul I sunt cele 

cu ausiliariul la urmă. 2) acolo. 3) În Şuşneviţa 

vântul fâle se întrebuințeză numai pentru animale, 

cr pentru Omen! tarbuch.     

| 

  

  
| 

| 
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IUNE CU TEXTUL ROMÂNESC DE LA A. 1561—1562. 

Dugă graiul românesc 

din Feiani (ejane 1). 

11. Şi av 2) dis. Ur om av avut doi fili. 

12. Şi cela mai tirăru av dis a lu cidia: 

Da-mi cidio, ce ie a me parte de pri- 

mojenie (5. ce ie a mev), și cela av 

raspartit 3) a lor parte, 

13. După mârva 4) dile a sberit cela tirăru 

filiă tot, și mers-aă în departe dejelă 5), 

şi anci a rastreşit tâtă a sa primojenie, 

jivit-a po sterţarit cu curbele 5), 

14. După ce av tot zapravit, fost-a mare 

fâme ?) pre cea dejelă, și ie a pocinit 

stradai. 

15. Şi mers-a, şi ie s'a legat cu ur om din 

cea dejelă, şi ie trimes-l'a a sale în 

polie î) porchele 9) pasce. 

16. Şi ie au jălit 10), che sev naponi 11) f6- 

lele cu posii :2), ciale ce porchele av 

muncat 13), ali 14) nici ur nu li-av dat. 

17. După ce s'a promislit dis-a: câți a mev 

cidie are tejați, carli aru ciuda pâre, io 

de (6me moru. 

18. Io me voi sculă și voi i *5) la mev cidie, 
şili voi dice: Cidie, io am greșit sub 

nebo 6) și între tire, 

5) Numele satului Jeiană derivă fără îndoiclă de la 
tribul numit Se ii, forte respândit în epoca romană pe 
litoralul de nord-vest al Adriaticel. Conumele de Seius, 
Seia, ne apare fârte adese-ort în inscripțiunile latine de 
la Anuileia, Verona, Altinum şi Patavium (C.I. L. vol. V). 

?) În tâte trex comunele, Bârdo, Șușnevita și Jeiani, 

esistă o oscilaţiune între av și ai chiar și în graiul a- 
celei - N az 
eleiași persâne. 3) v. îo raspartez. 4; puţine. 5) ţcră. 

După Fvaugeliariul românesc 

Hipărit de Diaconul Coresi în a. 1300]01. 

11. Dise . .. Ună omă avea doi feciori. 

12. și dise celă mai tin&ră părintelui. Pă- 

rinte, dă-mi ce mi se cade partea deîn 

avuţie - şi înpărţi lor avuţia - 

13. şi nu după multe dile- adună toti celă 

fecioră mică. se duse întru o parte 

departe . şi acolo risipi avuţia lui - 

viin cu curvele - 

14. » resipi ală lui totă . fu foamete tare în- 

traceea parte . şi acesta începu a flă- 

mândi - 

15. şi merse lipi-se de unuli ce lăcuia în- 

traceea parte - și tremese eliă la satulă 

lui se pască porcii - 

16. și jeluia s€-și sature maţele lui de ră- 

dăcinile ce mânca porcii . și nemică 

nu dâde lui. 

17. întru €l merse - dise . câți năemnici la 

tatălă miei mănâncă pâine . eu pieri 

de foame - 

18. scula-mă-voiă de mă voii duce către 

părintele mieu . și dice-voiii lui - pă- 

tinte - greșii la ceri şi naintea ta - 

6) curvele. 7) Forma fâmete nu esistă. 8) câmp. 

9) ura porcă,o scrâfă. 1) dorit.11) împle, 4) teriţe. 13) În 

Jeiani nu aă forma imperfectului, care de altmintrelea 

esistă în Bârdo, 14) însă. 15) Infinitivul istrian al ver- 

bului îre (a merge); io voti, tu verl i, etc. Per- 

fectul însă este format cu mers. 16) ceriă.
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După graiul românesc 

din Berdo, 

19. Cmo !) nu stim vreden clemâ-me tev 

filiă, fe-me ca şi ur de teli tejați (5. de 

teli slughe). 

20. Sculându-se verit-a la ciace seu. Cân a2) 

înca largo fost vădut-l'a ciace lui, și 

de milina gânit-s'a 3), şi terlinda 4) 

cădut-a pre gutu lui («. pre cerbice a 

lui) și buşnit-l'a. 

21, Şi dis-a lui filiu: Ciace, pecat-am în ceru 

şi în țire, cmo nu sâm vreden (5. de- 

niu) clemâ-me filiu teu (5. tev). 

22. D)is-a pac ciace lu seu slughe: vred €) 

duceți (s. purtați) cela mai bur ve- 

stitu (5. cela mai muşat vestitu), și 

învestiţi-l, şi daieți pârstenu în mâra 

lui, și încățaţi piciorele lui. 

2 W
 „ Şi dopeleiţi €) graso viţelu, şi ucideți, 

şi mucam şi se veselimu. 

24, Cân (s. che) av cesta filiu meu mortu 

fost, şi verit-a viiu (s. viiu s'a facut); 

plierdut-s'a şi aflat-sa, şi pocinit-a ?) 

veseli-se. 

25. Fost-a pac a lui filiă cela mai betâru în 

campaniă, şi cân a verit și mai aprope 

de casa audit-a mujica şi choru (5. jocu). 

26. Şi clemat-a un de slughele și întrebat-a 

ie, ce ra cesta fi. 

27. Şi cela li a dis: Fratele tev verit-a, și 

ciace teu ucis-a vițelu grasu, che ta 

sâr 8) primit. 

m
 
%
 . Mâniat-s'a $) şi n'a vrut mere în nutru. 

Ciace pac a lui mess-a fară și pocinit-a 

rugă-l (5. pocinit la rugâ). 

1) Prescurtare din acmoce. 2) a, auxiliariii la fost. 

1) t&rlinda, ge- 

5) Vred, adv. re- 

3) io me gânesc, lat. moveor. 

rundiu adverbial, alergând înainte. 

pede. 6)dopelei, v. a aduce, germ. fiihren. 7) pocini, 

v. a începe. 8) sănatos. 9) Constatăm aici, că esistă şi 

în dialectul Românilor din Istria vocalele întunecate ă şi 

â (2, precum și vocalele diftongice « (ea) și d (oa). 

MONUMENTELE PREISTORICE ALE DACIEI. 

"După graiul românesc 

din Șusnevita. 

+9. Şi nu sâm vreden clemă a tev filiă vechi? 

(s. nu sâm rentie ? destoien a tev 

filiă fi), fe-me ca și un tejac a tev. 

20. le sculat-s'a și pac a mess catre a sev 

ciace, și când a fost largo de casa la 

zagledit a lui ciace, şi durut-a irima 

ciacelui de ie (s. l-a durut irima), și 

a terlit catre ie, pac la căţat (. la 

acăţat 3) pe după gut şi buşnit-la. 

21. Şi filiu dis-a lu ciace: Ciacio,io am za: 

23. 

24. 

5
 
a
 

26. 

27. —N 

28. 

1) vechi, adv. mat mult. 2) rentie, adr: 

greşit contra de cer și tru'n tire, și nu 

stim vreden clemă a tev filiă vechi. 

„ Atunce ciace dis-a lu sele slughe: Du- 

ceți (s. Aduceţi 3) ocia 4) cea mai bură 

r6ba, şi învestiţi-l, şi pureţi perstenu 

pre a lui geget, și încățaţi a lui pi- 

cidre. 

Şi ucideţi ur gras viţe 5), che rem muncă 

și veseli. 

Că s) 

pac i viiu; şi plierdut a fost, și pac sa 

aflat. 

cesta filiu a mev mort a fost, și 

Filiu cela bet&ru fost-a în polie, şi când 

verit şi prâpe de casa a fost, a avdit 

mujica şi jucă 7). 

Și clemat-a ur de hlapeți şi întrebat-a, 

că ce-i cea. 

Şi cela dis'a: A tev frate verit-a, şi t6Y 

ciace ur gras vițel ucis-a, că-l are sâr. 

Ie s'a mâniat pac, şi n'a vrut în luntrui- 

Ciace a lui iese fară (5. afară) Și 

rogă-lu. 

îna- 

înte, de aci înainte. 3) Esistă în Şuşneviţa tendinţa de 

a elimina pe a iniţial, ast-fel de esemple avem aici 

în cuvintele: acaţâ, află, aduce, 

aici. 

afară, 9 ociă 

5) viţe, sâă vițel, m., art. vițelu; viea Î 

6) Se observă în grai oscilațiunea între che Și că 

1) iucâ, ca substantiv.
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După graiul românesc 

din Jeiani (Hejane). 

19. Şi nu sâm vişe î) vreden, che io me 

“clemu a tev filiă, f&-me ur tejac a tev. 

20. le s'av scolat și mers-aii la sev cidie, şi 

când au fost cole departe laii vEdut 

cidie a lui, şi l'av durut irima, şi ai 

terlit 2) catre ie, și Pai acăţat de după 

cap, şi atunce Tai şutcat (5. sutcat- 

Pai 5. 

21. Nego filiu î-li dice: Cidie, io am greșit 

sub nebo și între tire, şi nu sâm vişe 

vreden, che io me clemu a tev filiă. 

22. Nego cidie dis-aii a selor€ hlapți +): a- 

duceți cea mai mușata r6ba și înve- 

stiţi-l, şi daţi-i- 

postdle 5) pre picidre. 

li arelu pre geget, şi 

2, Şi dopeleiţi pitait €) vite (s. gras vite), și za- 

coliţi-l și muncanda ?) na rem veseli 2) 

24. Ca cesta filiu a mev a fost mort, și 

viiu ?) s'a făcut; și plierdut a fost, şi 

pac s'aii aflat, şi se pocinez veseli 

(5. şi sa pocinit veseli). 

25. Nego 1%) cela mai beteru filiă a fost in 

polie, şi când era aprâpe de casă a- 

tunce avdit-ati cântă 11) şi jocu. 

2%. Şi ie clemat-av ur hlapeț a lui, și în- 

trebat-aii, ce ra cea fi. 

27, le î-li pac dice, a tev frate av verit, şi 
zacolit-aii a tev cidie ur pitait vite, 

che lare încă sâr. 

2%. Şi atunce a fost mânios, și n'a vrut i 
în nuntru. Atuncea a verit a lui cidie 

afară și Vaă rugat. 

î) vi șe, mai, mat mule. 2) fugit. 3) şutcă, a 
Săruta, 4) a selorg (5. selora) hlapţi, a hlapţilor 
sel. Hlapt, muncitorit cu diua, pl. hlapţi.5) sing. 
postolă, încălţăminte, germ. Schuh. 6) îngrăşat, 

% muncanda, gerundiu adverbial. 

punde la n e pron, pers. 9) viiu, cu dot î. 10) ș. pac, 
Însă, 1 ă. 11) substantiv format din infinitiv, d. e. o mu- 

5) na cores- 

$ Șată Cântă, o frumâsă Cântare, 

DIN COLCHIS. 

După Fvansehariul românesc 

tipărit de Diaconul Coresi în a. 1560/07. 

19. și de acmu nu sântă destoinicăi se me 
chemiă fiiulă t&u - fă-me ca unulă de 
în năemnicii 16i . 

20. și se sculă duse-se cătră părintele lui . 
încă elă departe era vădu-lă elă pă- 

rintele lui și-i fu milă dinsul (d'insul) . 

şi curse cădu pre cerbicea Ivi și să- 
rută elă - 

21. dise lui fiiulă . părinte greșii la ceri și 

înaintea ta - și de acmu nu sântii de- 
stoinicăă a me chema fiiulă teu . 

22. dise părintele catre robii lui - aduceţi 

veșmântulă de ântaiă . 

clă - 

și îmbrăcați 

şi dați inelulă la mâna lui - și 

călțuni la picidre - 

23. şi aduceți vițelulă hrănitii de-lă jun- 
ghicţi . 

24. că fiiulii miei acesta mortii era și în- 

și se mâncămiă se ne veselimi - 

Pi vise - şi pierdută era şi se află şi în- 

cepură a se veseli - 

25. era fiiulă lui cela mai marele la sate . 
și ca vine apropie-se către casă audi 

cântări și glasuri . 

26. și chemă unulii de în feciori întrebă ce 

siintă acestea . 

27. elă dise lui . că fratele tău au venit -și 
junghe părintele t&u vițelul hrăniti - 

că sănătosă el priimi - 

28. mânie-se si nu vrea să între . părintele 

lui eși ruga el.
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După graiul românesc 

din Berdo. 

29. Şi respundendo (5. respundendo) dis-a 

lu ciace sev: Vedi câta ani slujescu 

ţie, și n'am nic dar pritrecut tev man- 

dat (5. zapovet), și nic dar 1) nu mi-ai 

iedu dat, de rași (s. che raşi) cu prietelii 

meii me veseli. 

36. Ma după cea acesta tev fiii, carle a 

poidit 2) tot a seu ave cu curvele 

verit, ucis-ai a lui vițelu grasu (5. i-ai 

ucis). 

31. Ma ie îns dis-a lui filiu: tu 'sti 3) cu mire 

în tota vreme, și tota mev ie a tev. 

32. Bire ie acmoce jucă şi veseli-se, ca av 

cesta fratele tev mortu fost şi viiu s'a 

făcut, plierdut fost, şi aflat-s'a. 

(Scrisă de not în a. 1887 după traducerea, ce ne-a 

facut'o din textul Vulgatei, Părintele Ant. Micetici, 

preot în Rozzo, român din comuna Bârdo). 

=
 „ Adă ţie (s. aduce ţie) la minte, Dâmne, 

ce a pre noi verit. Caută și vedi 

nostra ruşire, 

„Nostra ave de ciacii nostrii dat-s'ai lu [ie
i 

ailții, şi casele nostre la celii din ate 2) 

locure .... 

„Apa nostră beiem cu pinezii;, lemnele e
 

nostre cu draghinia 3) amo cumperat. 

Pre cerbicea nostră vor iarâmu 4) pure, 

a
 

şi la celi ce lucrat-aă, nu s'a dat o- 

dihni .... 

7. Ciacii nostrii pecat-ai și nu 'scă 5), şi 

noi a lor mari pecaţi portat-amo. 

1) nici o-dată. 2) v. poidesc. 3) sti, 'sti, 'si=— esti. 

5 Traducere de Păr, Ant. Micetict din Rozzo. 

2) alte. 3) preț mare, 4) jugul, 5) sunt. 

MONUMENTELE PREISTORICE ALE DACIEI, 

După graiul românesc 

dinu Șușnevifa. 

29. Şi ie odgovoria (s. ie odgovorit-a) lui 

sev ciace: Cavtă, câti ani te slujez, şi 

nic dar n'am a tele zapovite falit, și 

nu-mi-ai vrut da ur ied, se rași io cu 

a meli priateli veseli. 

30. Ma zaci 1) a verit a tev filiă, carle a 

tot poidit cu curbele, li ucis-ai gras 

viţe. 

31. Ma ciace dis-a lu filiu: Tu sti în tota 

vrema (5. va vec) cu mire. 

32. Bire ie, că noi ne veselin (= veselim), 

şi că smo 2) de bura volia, che a met 

filiu fost-a mort și viiu-i acmo, plierdut 

a fost, şi flat-s'a (s. aflat-s'a). 

(Praducere făcută în a. 1887 cu doi țerani români 

din comuna Şuşneviţa. — Atât în Şuşneviţa cât şi în 

Jeiani ne-am folosit la acestă traducere nuzmat de textul 

german al Societăţii bibi, britanice). 

| | 
| 

| 
| 

! | 

DIN PLÂNGERILE PR 

Dugă graiul românesc din Berdo 1). 

3. Hlapţii nostrii s'a pus preste nui, şi n2 

fost care ra na cumpera de Ir 

mâri ..., 

15. Finit-a (5. smincheit-a) bură volia de 

ivima nostră, și jocu nostru s'a tornat 

în planctu (5. în jale). 

16. Caqut-a cruna de capu nostru, și vai a 

noi che am pecat. 

17. Din cea s'a irima nostră rejalit, si oclă 

nostrii s'aă înclis. 

21. Tornă-ne, Domne, la tire, şi noi ret 

turna la tire; f€ nove dilele nostre 

ca și cum m'antie £) fost. 

3) zact, după ce, însă, 2) suntem, să fim. 

î s. m'anche, mai înainte.
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Duză graiul românesc 
din Jezani (lejane). 

29. le odgovore şi dice a lui cidie: Vedi 
a câta ani î-ți slujez, nic dar n'am pri- 
lomit încă a tev zapovit, mie n'ai încă 
nic dar iedu dat, se me reşi cu a meli 
(5. ca meli) priateli veseli. 

30. De cea ce a verit a tev filii, carle av 
a sa primojenie (5. parte) cu curbele 
prăpădit, tu l-ai zacolit pitait viţe. 

31. le av a lui dis: Filiu a mev, îu-şi în 
totă vrema (5. vâ vâc) la mire, şi tot 
ce ie a mevo ie a tevo. 

32. le bire (5. treba) s'a veseli și de bura 
volia fi, che a tev frate a fost mort 
şi viiu s'aă făcut, și ie au 1) fost 
plierdut, şi pac s'aă aflat 2, 

(Traducere făcută în a. 1887 cu patru tărani român! 
din comuna Jeiany). Parabola fiului perdut, tradusă în 
12 dialecte poporale italiane din diecesa Como, se 

I IEREMIA, CAP. V. 
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Duză Evangeliariul românesc 
tipărit de Draconul Coresi în a. 7560/67. 

29. el respunse dise părinte . etă câți ani 
lucrai ţie - și nemică disa ta călcai . şi 
mie nece dinioară mi dedeși o capră 
de cu soții miei să mă veselesci . 

30. e când fiiulă teă acesta de la curvie 
vine - junghi€și lui viţelulă hrănită . 

31. el dise lui . fii . 

mine - şi toate ale mele ale tale stintă . 

tu pururea eşti cu 

32. s€ te veselesci și să te bucuri cade- 
ţi-se . că fratele t&ă acesta, mortii era 

şi învise - şi pierduti era şi se află. 

află publicată de Monti, in Vocabolario dei dia- 
letti della cittă e divecesi di Como (Milano, 1845) 
p. 410—423, 

Dugă Biblia tipărită la Biaşii în a. 1793. 

1. Adu-ţi aminte Dâmne ce s'au făcută 
n6uă, privesce și vedi ocara nâstră, 

2, Moscenirea nâstră s'au mutată la străini, 
casele nâstre la cei din afară. 

4. Apa nâstră cu argint o am beut, lem- 
nele nâstre cu schimbi au venită. 

5, Preste cerbicea nâstră ne amă goniti, 
ostenit'am, nu ne am odihnit. 

7. Părinţii nostrii au pEcătuită, și nu sântă, 
noi făr-de-legile lor ami purtată. 

5 Oscilaţiune între a, ai sâii av, dina 3-a per- 
Sonă sing. a perfectului compus. 2) După cum vedem, 
di ; : alectul din Istria este unul singur, el nu are va- 

NIC, DENSUŞIANU, 

8. Robii ne au stăpânit pre noi, mântuit 
nu este din mâinile loră. 

15. Stricatu-s'aă bucuria inimii n6stre, in- 

torsu-s'aă întru plângere jocul nostru. 

16. Cădut-au cununa capului nostru, şi vai 
nGuă că am păcătuită, 

17. Pentru acesta s'au făcută durere, in- 

tristată este inima nâstră, pentru a- 

cesta s'au întunecat ochii nostrii. 
21. Întârce-ne pre noi Dâmne către tine si 

ne vomi întârce, si înnoiesce dilele 
nostre, ca şi mai înainte. 

rietăți. Singura deosebire, ce se observă este, că unele 
cuvinte românesci şi forme de verbe ati dispărut din 
o comună, pe când ele se află în graiul altei comune. 

EX
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7. Legenda despre răpirea lânei de aur 

în cântecele eroice române. 

În anticitate, după cum ne spune gramaticul Apollodor, mai esistase încă 

o tradițiune cu privire la Argonauţi, după care, conducătoriul espedițiunii 

ar fi fost Hercule 1), însă nu Iason. 

Sub acestă formă noi mai aflăm și astă-di unele resturi importante din 

legenda Argonauţilor la poporul român. În tradiţiunile române, Hercule, 

acest mare eroă al timpurilor pelasge, ne apare de regulă sub numele de 

Iovan lorgovan, braț de busdugan, mândru falnic căpitan. Forte adese 

ori însă el este numit în colinde și în cântecele bă&trânesci Iorgu, Gheorghe, 

Gheorghiţă, Gheorghelaș 2). Cu deosebire sub aceste numiri din urmă 

se cântă călătoriele, aventurile și viteziele sale în părțile de jos ale Moldovei. 

Conţinutul versiunii române este următoriul: 

Căpitan Gheorghiţă, voinic tânăr şi gingaș, înarmat la brâ&ă cu iatagan, 

în stânga cu busdugan și în drepta cu o măciucuţă, nici lunguţă nici scur- 

tuţă, nestrujită, necioplită şi numai din topor făcută (arma de predilecțiune 

a lui Hercule), urcă în timpul miţuitului pe muntele Istriţa în sus, şi de aici 

pe plaiul Buz&ului, umblând din stână în stână, din perdea în perdea ) să-și 

alâgă o pelcea, să-și facă cușmă din ea, cușmuliță ţurcănescă, ca nime st 

nu-l cunâscă. Căpitan Gheorghiță ajunge în urmă la pășunea lui Macovei 

de la «Fântâna bradului» (pe teritoriul comunei Nehoiaș de lângă Colţi) 

unde află pe Moș Radu Barbă-sură, păstoriul lui Macoveiii 4). Căpitan 

Gheorghiță se plânge lui Moș Radu Barbă-sură, că a servit şepte ani ca 

argat lui Macoveiiă 5), în urmă însă Macoveiii Va despoiat de tâtă averea, Ce 

o agonisise, şi acum e silit să umble din perdea în perdea, să adune la pe 

cele, să se negustorescă cu ele, însă dacă ar prinde pe Macoveiiă, sE sCle 

1) Apollodori Bibl. lib I. 9. 19.7. 

2) A se vede mai sus pag. 450, nota 5. 

2) perdea, adăpost pentru oi, făcut din bârne s€ă scânduri. 

4) Diferite variante ale acestui cântec eroic sunt publicate la: Teodorescu, Poesii POP. 

p. 591. 594; Bibicescu, Poesii poporale din Transilvania, p. 335; Tocilescu, Revista P. 

istoriă, Vol. VII. 420; Tocilescu, Materialuri folkl. Vol. 1. 155; Negoescu, Balade, P. 12. 

Altele inedite în colecţiunea n6stră. 

5) Vicţa lui Hercule ca eroi se caracteriseză prin servituţile sale. 

oraculului de la Delphi el servesce 12 ani regelui Eurysteu din Mycena, care i impune 

cele 12 lucrări grele; apoi trei ani ca sclav la regina Omphale din Lydia. 

Din ordinul
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că ar fi dus dintre cei vii. Apoi căpitan Gheorghiţă tot cere lui Moș Radu să-i 
aducă la pelcele, pe cele mărunte le aruncă, pe cele mari le alege, când câtă, 
că zăresce în fundul stânei pe Macoveiă, începe să-l judece, î-l prinde de 
chică, î-l învârtesce prin stână, î-l lovesce cu măciuca, grea de dece ocale, 
și-l silesce să-i înapoieze tâtă averea luată, în urmă i răpesce şi turmele de oi D, 
Avem aici o parte din legenda Argonauţilor, însă în o formă acomodată 

timpurilor moderne, și din care aii dispărut tote elementele păgânismului. 
Pelea berbecelui cu lâna de aur, 7 ypvoâuaAov d£pac, este aici înlocuită cu 

simple pelcele naturale de miei, ori de berbeci. Din toți eroii Argonauţi, este 

amintit în acestă poemă rapsodică română numai căpitanul Hercule sub 

numele de Gh eorghiță sâi Gheorghelaș, €r deul Marte figurâză aici 

sub numele de Macoveii 2). Bălaurul cel legendar, Lado sâi Ladon, 

1) Reproducem aici următoriul estras din varianta publicată ia Teodorescu, p. 594 seqq.: 

F6iă verde și-o crăiță, Mâna p'un berbec punea, 

cine-mi urcă la Istriţă? numa 'n frunte că-l tundea: 

Sevai, căpitan Gheorghiţă... î-l tundea, ori nu-l tundea ... 

și voinicul tot silia î-mi zăria pe Macoveiă, 

la Istriţa de-mi suia . . . feciorul lui Moș Mateiă 

la fântâna bradului, de la vâriul lui Urseiă ... 

la păşunea Radului, Gheorghelaș, decă vedea 

Radului mocanului, tot pelcele că-i cerea, 

Radului pândariului... şi moș Radu Y'asculta, 

Radul, măre, că-mi pleca | la grămadă că-l ducea, 

cu Gheorghiță alăturea. Gheorghelaș se tot uita, 

Mult pe munte nu suia piei mărunte c'arunca, 

pân' la stână c'ajungea ..,, P'ale mari le alegea . .. 

turme de berbeci scotea până bine că-i venia 

li Gheorghiţă le-arăta . . . la Macoveiă alerga . . . 

er Gheorghiţă ce-mi făcea?   
Caracterul archaic al cântecelor nostre eroice a fost până astă-di cu totul ignorat, 

Teodorescu, unul din cei mai buni culegători ai poesiei nâstre poporale, era de părere, 
că eroul (voinicul) Gheorghiţă din acestă poemă poporală ar fi trăit în prima jumă- 

tate a seculului al XIX-lea. Teodorescu, căduse în acestă erdre, fiind-că nu-și putea da 

semă de vechimea poesiei nâstre eroice, și nici nu se ocupase, ca să aducă într'o sintesă, 
cel puțin rapsodică, dacă nu istorică, întreg ciclul eroic român despre Iorgu, Gheorghe 

și Gheorghiță. Mai multă pătrundere avuse Anton Pan (O şădătâre la ţeră. P.II. 

p. 72) care publicând o variantă despre Ghiţă Cătănuță face următârea întroducere;: 
cĂst Cântec nu e d'acuma, copilăresc, d'ale noi, ci este din alte vecuri, rămas de 
la cei bătrâni, cântecele pe atuncea ast-fel eraă la Români». 

:) În tradițiunile române Macovei este numele qeului Marte. <Luni e Luneiă, 
Marţi e Macovei» sâă «Marcoveiii» (Marianu, Nunta la Români, p. 256.—Şeză-
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care pădia merele de aur, probabil unul și acelaşi cu bălaurul, ce pădia și 

lână de aur, ne apare în acestă serie de cântece tradiționale sub numele 

de Moș Radu Barbă-sură 1). Lado și Radu este una și aceeași numire 

din același ciclu eroic 2). 

Reminiscenţele geografice încă sunt identice. Scena se petrece în regiunile 

superidre ale rîului Buz &ii, seii ale vechiului Phasis, şi în apropiere de co- 

muna Colţi (Colchi sâă Colchis). Eroul Iason călătoresce pe Istru 

în sus. Căpitan Gheorghiţă urcă pe Istriţa în sus, €r de la stâna lui Maco- 

vei el î-și urmeză drumul pe poteca munților către Ardl (Adria din le- 

gendele grecesci). 

8. Medea în cântecele traditionale române. 

În o seriă de cântece eroice ale poporului român, Me dea, fica lui Aiete, 

ne apare sub numele de Nedea. 

După legendele grecesci, Medea a fost cea mai făimâsă fermecătore dintre 

femei 3). Mamă-sa Idyia (s. Hecate) o instruise în tâte secretele sciințelor 

magice 4). 

În tradițiunile românesci, Medea esceleză nu numai prin frumuseța sa 
A 

neîntrecută, şi prin costumul săi «numai aur și argint, din crescet până 
£ 

în pământ>, dar ea ne apare tot-o-dată ca cea mai renumită cântăreță 

a timpurilor vechi 5). 

La cântecele ei se ivesce mândra lună, răsar stelele și tâtă natura se mișcă. 

târea, Fălticeni, An. V. 80). — După calendariul poporal, Macoveiii este și «Cap de 

post> în mezul păresimilor, adecă în luna lui Marte (Codrescu, Uricarul, Vol. XII. 437), 

Etimologia numelui derivă de la px, (piyonat) și foc, adecă cel ce trăiesce din lupte. 

1) În pictura de vas, pe care am reprodus'o mai sus la pag. 549, bălaurul Col- 

chic încă e înfățișat cu un fel de barbă sură. Putem presupune ast-fel, că acest 

cântec poporal despre Moș Radu Barbă-sură, era cunoscut şi anticității grecesti. 

2) După Pisandru (fragm. 16) Lado a fost născut dînd râs pis, O espresiune 960 

grafică, al cărei înțeles primitiv a fost «din țeră». 4, (poet. Daia) era numele regiunii 

dintre Istrul de jos și Carpaţi. Sensul geografic mai tardiă dispărând, autorii grecesci sub 

cuvintele &xb rc ţîs înțelegea «din pământ. 

5) Suida v. Mera: oappuwzorăr, Ţovaxbv. 

4) Diodori Siculi lib. 1V. c. 46.1. 

5) Marienescu, Balade I, p. 12. — Alecsandri, Poesii pop., p. 24. — Teodoresct, poesii 

pop. p. 627. 632. — Bibicescu, Poesii poporale din Transilvania, p. 320. 323. — Toi 

lescu, Materialuri folki. Î. p. 137. 108. 171. 173. 199. 207. 1065. 1247. — Burada, 0 ce 

l&toriă în Dobrogea, p. 195. — Marianu, Poesii pop. Î. p. 161. — Mândrescu, Literatură
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Nedea, în poesiele poporale române, este o «copiliță»>, o «dalbă mândruță» 
a eroului tânăr şi frumos, Ghiţă Cătănuţă, alui Hercule din timpurile 
legendare, primul căpitan al espedițiunii argonautice, după cum ne spun unele 
tradițiuni 1). 

Eroul Ghiţă Cătănuţă se plimbă cu Nedea, frumâsa Îui mândruță, pe 
culmița dâlului, delului Ardelului, și o râgă să-i cânte un cântecel, să trecă 
codrul cu el. Ea însă i respunde, că are un glas femeiesc, puternic la cântat, 
se aude 'ndepărtat, că de va prinde a cânta: 

Ceriu 'n lacremi s'a scălda, . 
Văi adânci mi-or răsuna, 

Munţii s'or cutremura, 

Maluri mari s'or surupa, 
Rîpele s'or risipi, 

Petrile s'or despica, 

Ape mari s'or turbura, 

Fântâni reci s'or astupa, 
Vadurile or seca, 

Copacii s'or despica, 

Pădurile s'or clătina, 

Livedile s'or culca, 

Vulturii s'or aduna, 

Stelele or eși, 

Mândra lună s'a ivi, 

Tâlharii s'or descepta 

Și pe densa o va lua Păunașul codrilor, voinicul voinicilor, ori Gruia 
Căpitan, Gruia Pazavan Codrean. 

În fine Nedea la rugămintele lui Ghiță Cătănuţă cedeză și când ea începe 
a cânta cu glasul ei de foc: 

Codrii verdi se scutura, 

Văi adâncă că răsuna, 

Munţii se cutremura, 

și obiceiuri Pop p. 181. — Cătană, Balade pop,, p. 100. — Bugnariii, Musa Someșană, 1. 
Balade, p. 32. — Rădulescu: Codin, Din Muscel, Cântece, p. 274, — Alte variante din jud. 
Covurlui, Dâmboviţa, Prahova și Vâlcea în Respunsurile, ce ni s'aă trimis la Cestionariul 
Hostru istoric. — În unele variante ale acestui cântec, eroul Ghiţă Cătănuţă ne apare 
Sub numele de Petrea ori Stoian. Sunt numiri fără îndoiclă formate din vechi epi- 
tete ale ui Hercule. Aşa d. e. sutpoos (la Paus. IV, 8, 2); Hercules inpetra(bilis) 
(CL. L. vol. V, nr, 5768, 5769). 

9 În cântecele române, Nedea ne mai apare și ca o tânără «nevastă» a lui Ghiţă 
Cătănuţă, Istoricul Timonax în cartea I despre Scythi încă ne spune, că Iason, pe 
Când se afla în tera Colchilor, luase în căsătoriă pe Medea, pe care i-o logodise însuși 
regele Aiete (Fragm. Hist graec. 1V. 522).
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Maluri mari că se surpa, 

Ape mari se turbura, 

Vântu 'n cale se opria, 

Copacii se sdruncina, 
Petrele se despica, 

Isvâre se turbura, 

Livedi se înfiora, 

Tâtă frunda tremura, 
Flori la flori se aduna, 

Erba verde se pârlia, 

Cerit 'n lacremi se scălda, 

Tte stelele-ai eșit, 

Mândra lună sa ivit. 

Dar etă că Păunașul Codrilor, să după altă versiune, Gruia Căpitan, aude 

cântecul cel dulce şi fermecătoriii al Nedei, codrii și văile resunând. EI ese 

înaintea lui Ghiţă Cătănuţă, ca să-i răpescă pe acestă seducătâre femeiă 

ce-i turburase, inima încă de când era micuță. În lupta dintre acești doi eroi, 

Nedea însă se arată viclenă față de Ghiţă Cătănuţă. Însă acesta reușesce 

să învingă pe rivalul s&ă, și apoi pedepsesce cu morte pe Nedea pentru 

necredinţă ci. În urmă Ghiţă Cătănuţă plecă pe culmea ardelenescă, pe 

cărarea voinicescă, către ţera ungurâscă, ca acolo să haiducâscă, 

Despre Medea, ca o măiâstră cântăreță, nu aflăm nici o amintire în totă 

literatura mitologică și poetică a anticităţii de cât numai la Ovidiu. 

În cartea a VIl-a a Metamorfoselor sale, poetul roman esilat la Tomi ne 

înfăţișeză pe Medea rostind următorele cuvinte : 

«Voi stelelor, cari dimpreună cu luna cea auriă linisciți focul cel ardătorii 

al dilei, voi cântece și măiestrii magice, tu păment, ce produci erburile 

cele puternice pentru vrăjitâre, voi adieri dulci și vânturi, riuri și lacuri, 

voi tâte divinităţile codrilor și ale nopții, fi-ți lângă mine; cu ajutoriul vostru 

când voii voi, ei fac ca rturile să se întârcă la isvorele lor, în cât malurile 

să se uimâscă ; cu cântecele mele ei liniscesc vadurile cele agitate, și 

pun în mișcare apele stătătâre; ei risipesc şi adun norii, mân și întorc înapoi 

vânturile, mișc stâncile cele vii, smulg din rădăcini copacii, fac să se cu 

ya tremure munții, pământul s& mugescă și moşii s& €să din morminte» i) 

9 Ovidii Metam. lib. VII. v. 191-204. 

ea... în... quaeque, diurnis 

Aurea cum Luna succeditis ignibus, astra, 

ea. „cantusque artesque magarum, . . . 

i. Dique omnes noctis adeste: 

Quorum ope, quum volui, ripis mirantibus, amnes
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Tâte iaeile, tâte imaginile, ce le esprimă în versurile aceste poetul Ovidiu, 

ait un caracter original poporal. Ele sunt versuri naturale, instinctive, pline 

de vi€ță și de armoniă, însă nu versuri artificiale. Ele ne oglindeză mora- 

vurile și vi€ța rustică a gintii pelasge, scene, ce ni se presintă și astă-di în re- 

giunea Carpaţilor, când târdiă în amurgul serei, la lumina lunei, văile și codrii 

resună până în depărtare de cântecele cele dulci, sentimentale, ale fetelor 

şi nevestelor, ce se întorc în grupe către casele lor, de la munca câmpului. 

Versurile lui Ovidiu despre Medea, care prin cântecele sale liniscesce 

vadurile agitate, turbură apele stătătâre, mână și întârce norii, mișcă stâncile, 

desrădăcineză copacii, cutremură munții, sunt în fond numai simple estrase 

din poesiile eroice de la Istrul de jos. La Ovidiu însă ele sunt iritercalate 

numai în mod fragmentar în legenda Medeei, fără raport cu episodele, ce le 

preced, sâi le urmeză, fără legătură naturală în text, fără nică o esplicațiune 

logică, ast-fel că rămân numai simple figuri poetice, frumâse, dar neînțelese. 

Ovidiu, după cum scim, făcuse în esilul săi de la Tomi ultima revisiune 

a Metamorfoselor sale şi aici dânsul a profitat de cântecele poporale ale 

Geţilor, ca să completeze tradițiunile mitologice grecesci 1). 

Nedea, făimâsa cântăreță din poesiele eroice române este Medea ferme- 

cătârea timpurilor argonautice ?). 

In fontes rediere suos; concussaque sisto, 

Stantia concutio cantu freta; nubila pello, 

Nubilaque induco; ventos abigoque, vocoque,. .. 

Vivaque saxa, sua convulsaque robora terra, 

Et silvas moveo; jubeoque tremiscere montes; 

| Et mugire solum, manesque exire sepulchris. 

În aceste versuri cuvântul cantus are înțelesul săi propriă, originar, de cântec, 

Cântece, €r nu de formule magice. Tot ast-fel și în Heroidele lui Ovidiu (XII, v. 167).— 

În unele variante române, Medea ne apare sub numele de Vida (Vidra, Vidrusca). O 

confusiune cu numele mamei sale Idyia ('lâve, Iduia), o fică a Oceanului scă Istrului. 

1) După pomelnicul Mitropoliei din Bucuresci eraă o-dată în us la poporul român şi 

numele femeiesci de Maida şi Neda (Hasdeu, Arch. ist. IL. 90). 

?) În cântecele tradiționale despre Nedea mai aflăm şi o reminiscență geo- 

grafică din vechia legendă a Argonauţilor. După Diodor Sicul (IV. 48) codrii s6ă pă- 

Șunile cele renumite ale deului Marte, unde se afla suspendată lâna de aur, nu erai 

departe de reședința regală numită Sybaris din ţinutul Colchilor. Un Sabar, să Sy- 

baris, ne apare și în rapsodiele române. Eroul Ghiţă Cătănuţă, după cum ne spune 

una din aceste variante, trece cu Nedea, delul Ardelului, valea Sabarului și câmpul 

Severinului (Tocilescu, Mat. tolki. I, p. 169). Sybaris şi Sabarul din aceste fragmente 

epice este una și aceeași numire geografică. La Diodor însă ca oraș și reședința regală 

(râu, fuchsia), &r în balada română numai simplu ca o vale. Sabarul din tradițiunea 

'Omână eşte fără îndaielă apa cea repede, care isvoresce din județul Dâmboviţei, curge
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9. O reminiscență despre numele eroilor Argonauţi 
în cântecele tradiționale române. 

Continuă m cu tradiţiunile românesci despre Medea. 

După legendele vechi, Medea a fost răpită din palatul cel splendid al 
lui Aiete, din care curgeait patru isvâre adrirabile, săpate și construite de 

Vulcan, un isvor de lapte, altul de vin, al treilea de mir frumos mirositoriii 

şi al patrulea de apă caldă și rece 2). 

Aceeași tradițiune despre Medea o aflăm în o seriă de colinde românesci, 
cari, după cât cun6scem noi, se cântă numai în părțile de jos ale Dunării. 

Conţinutul acestei legende este următoriul: 

În nisce curți domnesci înalte, din cati curg în jos la ţâră trei isvâre, 
șede în legăn de argint una din cele mai frumâse eroine ale cântecelor 
poporale. Ea c6să, chindisesce și împletesce fir de aur, când &tă, că în 
partea de jos a riului se ivesce un caic, cu postav verde învelit, pe de 

asupra poleit (aurit). Este o câtă de eroi străini. Ei vin de peste mari să 

răpescă pe frumâsa fetiță, s& o trecă peste munți, la alte curți, la alți pă- 

rinți. Și pe când ea vărsa lacremi duise pentru despărţirea ei de casa pă- 

rintescă și de sârtea, ce are s'o aștepte în o țeră necunoscută, ei o con- 

solză că nu o duc, ca r6bă să le fie, ci noră bună părinților, Dâmnă 

Dâmnelor și stăpână argaţilor 2). 

prin județul Ilfov, spre SV. de Bucuresci, și se varsă în Argeș lângă satul Ghimpați. 

1) Apollonii Rhodii Argon. lib. II. v. 322 seqq. 

3) Reproducem aici o variantă din comunele Dragoslăveni și Hăngulesci (jud. 

Râmnicul-Sărat): 

Sus în vârf la ceste curți Pe de-asupra poleit. 

Trei isv6re curg spre jur, Ăla vine să mă îa, 
Se scobâră jos la ţeră ... SE mă ia din ceste curți, 

Dar în legăn cine-mi șade? Ceste curți, de Taști părinți . . - 

Tot (cutare) D'ochii-şi-negri, Ia taci Dâmnă nu mai plânge! 

"Mi cosia şi-mi chindisia . . . Nu te iai r6bă să-mi fii, 

Ia uitați-vă la vale " Şi te iai Dâmnă să-mi fii, 

Pe sub zare, pe sub sâre! Dâmnă mie, curților, 

Şi-mi vădură d'un caic Nor bună părinţilor, 

Cu postav verde 'mvelit .. . Stăpână argatilor.   
Sci în altă variantă din com. Brădeanu (jud. Buzăi): 

SE fie Dâmna Dâmnelor 

Stăpâna argaţilor. 
. . PE ax , , ax dif iri. Frumâsa eroină, pe care o celebreză acestă serie de colinde, portă diferite num   
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Stăpâna argaților? 

Acestă espresiune ni se repetă în continuă, în mod nevariabil, în tâte 

cântecele tradiționale române, ce se refer la răpirea acestei încântătâre prin- 

cipese din curţile inalte domnesci de lângă vadul Brăilei. 

Încă în timpurile clasice, etimologia terminului epic de 'Apyovadrat a- 

jinsese să fie cu totul neînțelsă. Iason și cei alalți soți ai săi, ne spun: 
autorii vechi, s'aă numit Argonauţi, fiind-că ei călătorise cu corabia Argo!). 

Însă de unde derivă numele corabiei Argo? A rămas o enigmă 2). 
Cu totul altă semnificațiune și altă formă a trebuit să aibă la început 

în poesia poporală cuvântul ”Aprovzorar. 

După cum scim, inițiativa espediţiunii asupra Colchilor și a capitalei lui 

Aiete o luase Pelasgii din Thessalia. 

În epoca homerică Thessalia, renumită pentru câmpiile și pășunile 

sale fertile, ne apare sub numele de Argos, "Apoc Ileăzonăv. Mai mult 

incă, Ela da întregă a fost o-dată numită Argos 3). În Iliada lui Homer, lo- 

cuitorii Eladei ne apar sub numele de "Apyjeict, €r într'o epocă mai depărtată 

că erati numiți "Arpe:dâa, Argeadae. 

După geograful Strabo, "Apjos era un cuvânt de origine macedonică și 

thessalică, adecă pelasgă. Înţelesul săi în timpurile din urmă ale anticităţii 

era câmp (meâiov), er după Stephan Byzantinul tâte câmpurile situate lângă 
mare se numiati pro €), 

În limba română ar gaţi (sing. argat) se numesc lucrătorii moşielor să 
câmpului 5); un cuvânt, însă, pe care-l aflăm întrebuințat numai în părțile 
de lângă Marea negră şi Dunăre. 

Ea mai are și epitetul de «Ochii-și negrii», Regele Aiete avuse dâue fice. Cea mai 
mare măritată după Phrixus, pârtă în poemele grecesci numele de Chalciope a- 
decă «Ochi-albastri». Despre o eroină cu acelaşi epitet de <Ochi-albastri» amintesc 
și poesiele nstre poporale (Teodorescu, p. 83—87). A dâua fică a regelui Aiete a 
fost Medea. Tipul ei, după cum resultă din vechile tradiţiuni, a fost negricios. 
Ast-fe] după cum scrie Pliniu, una din gemele cele mai preţi6se ale anticităţii era 

negra și purta numele de Medea (Medea nigra esta Medea illa fabulosa in- 
venta. Pliniu, XXXVII, 63). În anticitate adevărata valsre a gemelor consistă în stră- 
lucirea lor. Este ast-fel probabil, că Medea, care dase nume unei geme negre scânteie- 

t6re, să fi avut în rapsodiele vechi și epitetul de Ochi-negri, după cum de altă parte 
Sora sa era numită Chalciope sc Ochi-albastri, 

:) Suidae Lex. v. "A pţovaieat, 
) Diodori Siculi lib. IV. aa, 
%) Strabonis Geogr. lib. VIII. 6. 5. 
*) Strabonis Geogr. lib, VIII. 6. 9.— Pausaniae lib. VIL. 7. 1. — Stephanus Byz, v. “"Agyos. 
*) Laarianu şi Massimu, Dictionariulu Î. rom. v. Argatu,
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Esistă fără îndoidlă un raport de filiațiune între <argații> din cântecele 

eroice române și între «Argonauţii> vechilor legende. Supușii, peste cari 

are să domnescă frumâsa eroină răpită din curțile de lângă vadul Brăilei, 

sunt numiţi argaţi. Eroul, care vine să răpescă pelcele de berbeci din munții 

Buzăului, ne spune, că a fost șepte ani argat 1). Putem ast-fel presupune cu 

tâtă probabilitatea, că sub numirea de <argați», astă-di modificată în formă 

şi în înțeles, se înțelegeaii o-dată Argonauţii cei legendari, originari din 

Argos, sâii din Thessallia și Elada, cară venise să prădeze țările cele fericite 

de la Istrul de jos. 

10. Nephele scă Nebula în tradițiunile române. 

A dâua soţiă a regelui Athamas purta la poeţii grecesci numele de Nephele, 

un cuvânt, care în limba română însemneză nor s6ă negură şi pe care 

autorii latini î-l traduceaii cu Nebula ?) 

Care a fost însă patria Nephelei să Negurei, cine aii fost părinții ei, nici 

un autor nu ne spune. Atât însă pare a fi cert, că Nephele sâă Nebula, 

nu-și trăgea originea din familiele thessalice. 

Împrejurarea, că Phrixus şi Helle persecutați de Ino, mama lor masceră, 

fug în ținutul Colchilor s6ă în nordul Istrului de jos, ne face a presupune, că 

ei î-și căutase un asil sigur, nu într'o ț6ră cu totul străină, ci la rudele mame 

lor, că regiunea Colchis, unde se afla depusă lâna de aur a berbecelui legendar, 

a fost tot-o-dată şi patria natală a Nephelei seii Nebulei, un nume personal, 

care în limba poporului de la Istrul de jos nu putea să fie de cât N ga. 

În zona cea muntâsă a județului Buzăi, cu deosebire în apropiere de co- 

muna «<Colţi» mai esistă și astă-di o tradițiune despre o «<Dâmn& le- 

gendară, despre o cîmpărătesă» din timpuri forte depărtate, numită Nega. 

Însă despre soţul ei nici o amintire. 

Dâmna Nega, după tradiţiunile locale, trăise în timpurile Tătarilor, însă â 

Tătarilor celor vechi, a Titanilor preistorică. După mârtea părintelui săii, Domna 

Nega rămase singură stăpânitâre pe țera acesta. Pe lângă aureola <împt 

rătescă», pe lângă renume, avuţiă, pietate, se mai atribue Dâmnei Nâga 0 

mare mulțime de diferite construcțiuni sumptudse, palate luxose, grădini, 

drumuri, aleie etc. 

1) A se vede pag. 578. 

3) Wygini Fab. 1: Athamas Aeoli filius, habuit ex Nebula uxore filium Phrixuii 

et filiam Hellen,
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Pe teritoriul comunei Cislău, în apropiere de cătunul Buda, și în mijlocul 

unei păduri seculare, se mai cunosc și astă-di ruinele unui palat fortificat, 

numit adese ori cetatea Domnei Nega, de unde țăranii scoteaii până în dilele 

    
208. — Stejariul cel bătrân de lângă ruinele palatului 
Dâmnei Nega în cătunul Buda, comuna Cislău, 

După o fotografiă din a. 1900 +). 

nostre petre cioplite pentru trebuințele lor; €r lângă ruinele acoperite de 
mușchiii ale acestui palat se înălță maiestos un gorun de o vechime, ce nu 
se pte calcula. Acest palat, după cum ne spun tradițiunile poporale, servia 
Dâmnei Nega ca loc de scăpare în timpuri de retriste. 

1) Acest gorun urieș, cunoscut și respectat în tot plaiul Buzăului pentru vechimea sa 
tradițională, are o periferiă cam de 5 metri și un diametru de 2 metri (Iorgulescu, Dict, 

Seogr. Buzăă, p. 349, — Respunsurile la Cestionariul nostru istoric, c. Glodeanu, 
jud, Buz&ă). Dacă acest arbore străvechi, crescut, ori plantat, lângă porta unui palat 
legendar, a avut la început vre o destinaţiune, ori vre o istoriă a sa particulară, nu putem
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Despre personalitatea istorică a acestei făimose Dâmne nu aflăm nici o 

urmă în documentele române. Din contră totul pare a confirma, că ruinele 

cele vechi ale palatelor sale din munţii Buzăului construite din petre cioplite, 

că drumurile Dâmnei Nega tăiate prin stâncă înalte, grădinele şi aleiele sale 
cele legendare, se reduc la o epocă fârte depărtată de opulenţă și de linisce 1). 

Legănul familiar al Domnei Nega pare a fi fost în apropiere de Colţi în 

sci. Însă după aspectul săi, el semănă fârte mult cu stejariul din pictura de vas, ce ne 

înfățișeză lupta Argonauţilor cu bălaurul Colchic (A se vede pag. 549). La poporul pelasg 

și chiar la Romani stejarii aii fost tot-de-una fârte onoraţi. Plantaţi înaintea unui templu, 

lângă pârta unei cetăți, a unui palat, ori lângă un mormânt, ei era considerați de re- 

ligioși. Încă în anticitate se atribuia stejarilor o etate estra-ordinară, Iliada lui Homer 

(VII. 60; XI. 170) ne spune, că lângă Pârta Scheă de la Troia se afla un gorun 

înalt (șm'âc, cu înțelesul de stejarii), consecrat «părintelui Joe, ţinătoriului de egidă». 

Naturalistul Theophrast (Hist. Plant. IV, 14) născut în seculul al IV-lea a. Chr. amintesce 

între arborii celebrii pentru vechimea lor şi despre gorunii (got) plantați pe mormântul 

lui Ilus de la Troia, despre cari vo:biaă și mitologii. Pliniu cel bătrân scrie de asemenea 

(XVI. 88), că lângă orașul Ilium, sii vechia cetate a Troiei, mai esistaă încă în timpul 

s&ă gorunii (quercus), cari, după cum spuneai tradiţiunile, aă fost sădiți pe mormântul lui 

Ilus atunci, când orașul acesta a început să se numescă Ilium. Pausania (VIII. 23. 5) amin- 

tesce, că în timpul săi (sec. II. d. Chr.) mai trăia încă stejariul cel profetic al Pelasgilor 

de la Dodona, a cărui vechime devenise mitologică. La Heraclea, din Pontul Thraciti, 

după cum scrie Pliniu (XVI. 89: 1), Hercule plantase doi goruni (quercus) lângă altarele, 

ce erai consecrate lui Jupiter Stratius, În ținutul Colchilor lâna de aur se afia suspendată 

de un stejariă (04766), pe care poema orphică î-l numesce sacru (v. 890). Gorunul (quercus) 

de la Mambra, sub care locuise patriarchul Avram, a esistat, după cum scrie Isidor 

din Sevilla (Orig. XVII. 7. 38) până în timpurile împăratului Constans. În fine mai notăm 

aici, că în curtea bisericei celei vechi de la Pociovalisce în jud. Gorj, am vădut noi 

înşi-ne la a. 1892 doi goruni forte bătrâni, unul lângă altariă, altul lângă ușa bisericei, cu 

un diametru de câte 1,50 m. Acești goruni erati consideraţi de religioși. După credința 

poporului, acela care ar cerca să-i taie se înbolnăvesce îndată şi în scurt timp mâre. (Cf. 
Vasiliu-Năsturel, Dict. geogr. Gorj, p. 275). Sciința nu a putut până astă-di să stabilescă 

cu 6re care certitudine, care pâte să fie etatea cea mai îndelungată a stejarilor seă gorunilor. 

Tot ce se scie este, că acest gen de arbori cresce încet şi are o visță forte vigurâsă 

Pâte că în scurt timp gorunul cel străvechiă de lângă palatul distrus al Dâmnei Nega, 

va dispăre€ şi dânsul. Am credut ast-fel necesar, să-i conservăm aici figura pentru tim- 

purile viitore. El este un representant al unor vechi idei şi usuri religi6se, 

1) Unii din scriitorii mai noi s'aă încercat să reducă vechimea istorică a Domnei 

Nega la seculul al XVI-lea al! erei n6stre, un secul plin de miserii, politice și sociale, 

care nu pâte să corespundă la palatele și grădinile cele magnifice, atribuite Dâmnei Neg2- 

În tot casul dacă în seculul al XVI-lea a esistat vre-o Domnă, ori jupânesă, numită Nega, 

ea nu este identică cu Nega cea legendară, al cărei vast domeniu familiar, înfrumsețăt 

cu palate strălucite a fost plaiul Buzăului.
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comuna Nehoiaș, sii Negoiaș 1), o localitate, care o-dată se bucurase de o 
escelentă bună stare materială. Ea are și astă-di 3030 locuitori, 4 biserici 
Şi 4 terguri anuale. Aici, după tradițiuni, î-şi căutase Domna Nega scăparea, 
când o urmăriaii Tătarii, ca să-i iee țera; aici se aflati Gmenii săi cei mai 

încreduţi, rudele sale ?). 

Originea etimologică a numelui de Nehoiaș se reduce la una din cele 
mai vechi, mai numerdse și mai distinse familii din plaiul Buzăului, Neg 

s6il Negul, de unde formele derivate de Negoiii, Negoiaș, Negoiţă, N ego- 
șina etc. 3). Nehoieni mai este şi astă-di numele unei cete de moșneni, din 
comuna Păltineni în apropiere de Nehoiaş; alte dâue cete de moșneni nu- 
mite Negoşani, esistă, una în comuna Cânesci și alta în comuna Policiori 4). 

Fuga lui Phrixus în părțile din nordul Istrului și espedițiunea cea sfântă 
a Pelasgilor meridionali pentru luarea lânei de aur, o espediţiune, în fruntea 
căreia se afiaii Thessalienii, ne pun în evidență comunitatea de rasă, de re- 
ligiune şi legăturilele vechi familiare, ce ati esistat o-dată între Pelasgii de 
la Pind și între Pelasgii de la Carpaţi. 

Eroul lason, după cum resultă chiar din Homer, nu era de naţionalitate 
grec, dar nici numele s&ă nu era grecesc. Mama lui Iason, după istoricul 
Pherechyde, a fost fica unui așa numit D5haxos (Phulacos 5). Era ast-fel din 
tribul cel estins al Pelasgilor thessalieni, numit Fula ci, un cuvânt care 
după cum vom vede în capitulele următsre, este identic în formă și în în- 
țeles cu terminul etnic de Vlaci sei Vlachi. 

În fine spre a completa, pe cât ne este astă-di posibil, aceste amintiri 
vechi despre Dâmna Nega, noi reproducem aici în notă o tradițiune română, 
prin care se constată, că acestă remarcabilă Domnitâre, retrasă în plaiul 
Buzăului, a fost una şi aceeași personalitate preistorică cu Nephele sei 
Nebula, mama lui Phrixus din legenda Argonauţilor €). 

1) Sub acestă formă ne apare la Suizer, Gesch. d, transalp. Daciens I (1781) p. 311. 
2) Mai notăm aici, că la poetul Lucan (IX. v. 956) Helle pârtă conumele de Ne- 

pheleias (adecă fica Nephelei), un epitet cu o formă fârte apropiată de numele co- 
munei Nehoiaş. 

3) Pe teritoriul acestei comune se află muntele Negoiul, apa Negoiu! și părtul 
Nehoiaș (Negoiaş), numiri a căror etimologiă se reduce la conumele unei vechi cete 
de moșneni, Negu scă Negul. 

+) Iorgulescu, Dict. geogr. Buzăă, p. 559. 

) Fragm. Hist. gr. Vol. 1. 87. 59. 

%) Acestă importantă tradițiune este publicată de Odobescu în scrierea sa intitulată 
Vevo-Kovrjzeade (Ed. 1887, p. 175 seqq.) «În vremea de demult», ne spune acestă 

narațiune, «pe când Gmenii de pe lumea asta sciai şi puteai mai mult... .. trăia în
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11. Phrizus (Doizoc), un nume vechii patronimic 

în nordul Dunării de jos. 

După cum numele de Nephele era numai o simplă traducţiune grecâscă, 

tot ast-fel autorii grecesci alterase și numele lui Opitoc. 

Grecii cei vechi, după cum scim, schimbaă adese ori pe B al Pelasgilor 

în O dicând: Ppbyes în loc de Bpiyec, Dinnos în loc de Bihnnos, Depeviza 

în loc de Bepevixn, Pbkos în loc de Botos etc. 1). 

Tot ast-fel ei ai modificat și numele pelasg al lui Phrixus. 

În comuna Nehoiaș din plaiul Buzăului mai esistă până astă-di o cetă de 

Moșneni, ce pârtă un nume vechii strămoșesc de Briciit 2). Moşnenii 

din părțile muntâse ale Ţă&rei-românesci şi ale Moldovei formâză din punct 

de vedere istoric cele mai vechi familii nobile, autochtone ale acestor ţări. 

Ei mai păstreză până astă-di instituțiunea caracteristică a devălmășiei daco- 

gete cu privire la proprietatea imobiliară rămasă de la strămoși 3). 

plaiul Buzăului o împărătesă tare și mare, pe care o chiema Dâmna Nega, Ea își 

avea palatele ei tocma colo, în codrii Cislăului, unde se văd și astă-dipe o măgură 

mare .... temeliele de zid, ale cetăţii ei... . Din toți copii, câți D-deă i dase 

şi-i luase înapoi la sine, Domna Nega rămăsese în văduvie cu un ficior, pe care-l 

iubia ca lumina: ochilor . . . . EI înțelegea și graiurile tăinuite ale pasărilor și ficrelor ... 

Mama sa î-l trimite să colinde lumea. EI cu boierii mari apucă pe apa Buzăului în sus,.. 

Când sosiră la înfurcitura Bâscei, el dede pinteni calului săă fugar, trecu în sbor cu 

fugariul spumegând ... peste stânci și ape, calul sbura ca nebun cu coma 

şi narea în vânt, €r călărețul se simția dus ca vântul şi ca gândul peste stânci, peste 

verdeţă, peste gol și €rbă creţă ... EI este un copil rătăcitoriă prin păduri» etc. — 

Ca un rătăcitoriiă prin păduri ne apare Phrixu ss și în tradiţiunea lui Hyginus (Fab. 3) 

Phrixus et Helle insania a Libero obiecta cum in silva errarent. — Despre Nega 

cea legendară mai esistă și unele cântece tradiţionale române. În unul din aceste ea 

este numită <împărătesă»> întocma ca și în tradițiunea culesă și publicată de Odobescu: 

Astă-di eşti impErătesă 

Mâne te văd fără casă .... 

(Tocilescu, Mat. folkl, 46). 

1) A se ved6 mai sus pag. 533. 

1) lorgulescu, Dicţ. geogr. Buzăă, p. 554. 

3) Cetele cele numerâse de Moşneni (Moșteni, Moșinaşi) stabilite în regiuncă 

superiGră a riului Buzăi (Phasis) erai cunoscute şi în geografia antică sub numele de 

Moscheni, Mossyni și Mossynoeci (Pliniu, lib. VI. 10.3; 4.2; 44; V. % 
4. — Scylax, $. 36. — Steph. Byz. v. Mocobvotxo:). După Strabo (XII. 3. 18£i 
locuiaă în regiunea muntelui Scudises, astă-di Spediș în plaiul Buzăului, şi făceaă 

parte din o populațiune de munteni, oi Speta. La Apolloniu Rhodiu (Il. v. 379) Mos- 

synoeci sunt amintiţi în apropiere de Amazâne și de Colchi. Locuinţele lor S€
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După tradițiunile poporale din plaiul Buzăului, esista între Dâmna Nega 
cea legendară și între familia Briciă din comuna Nehoiaş 6re-cari legături 
vechi de înrudire 1). De fapt însă, noi avem aici numai una și aceeași familiă 

mare Negoi€scă. 

  
209, Phrixus, fiul regelui Athamas și al Nephelei, încălecat pe berbecele 
cu lâna de aur, trece peste valurile cele agitate ale mării şi peste câmpii 
întinse spre a-și căuta siguranța vieţei în Colchis. Pictură de vas după 

Gerhard, Phrixos der Herold, Berlin, 1842 2, 

ada întrun ținut păduros în partea de jos a unei regiuni muntâse (5hjeasav 2tevns %inetpov, 

Dnwupeiuc re vepovrat). Avem aici crăși numai o perifrasă a numelui vechiă geografic de 

“Muntenia». Casele acestor Mossynoeci eraă de lemn, însă de o architectură particulară. 
Ele eraă înalte și construite în forma turnurilor, sei cum se numesc astă-di cule. Acești 
Moșneni (Moscheni, Mossynoeci) întocma ca și Colchii, vecinii lor, ca și Amazânele, 
ca și Chalybii, ati fost dislocaţi în epoca de decadență a geografiei grecesci și trans- 
Portați pe țărmurele de sud-ost al Mării negre, unde numele lor a fost aplicat la nisce 

triburi obscure de lângă frontierele de nord ale Armeniei. O altă grupă de Moșteni 

este amintită în geografia vechiă lângă Columnele lui Hercule, seă cataractele Istrului 
(Mascenyvoi la Stephan Byzantinul şi Massieni la Avienus, Or. marit. v. 421 seqq.). 

') Dâmna Nega, ne spune o tradiţiune poporală, urmărită de Tătari fuge în Ne- 
hoiaș la familia Vlădoian, din care î-şi trage originea sa familia Briciă. 

1) Acestă pictură de vas, în stil etrusc, ne înfățișeză una din cele mai frumâse re-
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Putem ast-fel susțin€ cu t6tă probabilitatea, că din punct de vedere istoric 

şi etimologic numele Phrixus din legenda argonautică este identic cu 

numele cetei de moșneni, Briciii din comuna Nehoiaş. 

12. Legenda Hellei în versiunea română. 

Despre Helle legenda grecâscă ne spune numai fârte puţin. Totul se re- 

duce aici la o simplă amintire, că tânăra princâsă cercând să fugă cu fra- 

tele s&i Phrixus de persecuțiunea mamei sale mascere, Îno, a cădut de pe 

berbecele cu lâna de aur la strimtorea dintre marea egeă și marea de Marmara, 

care în urma acestei nefericiri s'a numit Hellespont, adecă Marea Hellei. 

Helle în legenda argonautică, nu are absolut nici un rol, dar cu tâte 

acestea ea a trebuit să fie o figură forte interesantă poporală, fiind-că, după 

cum ne spun mitologii, ea a dat numele unei mări. 

În cântecele istorice ale poporului român mai esistă și astă-di o tradițiune 

despre o tânără feciâră numită Il€na, care se aruncă în mare. Însă aici 

sârtea eroinei mișcă mai adânc inimile de cât în legenda grecescă. Il6na 

este o frumuseță ideală a cântăreților români și figura ei se distinge tot- 

o-dată prin un câracter nobil, moral 1). 

presentări a legendei lui Phrixus. Tip nobil pelasg, figură sveltă, Phrixus ne apare 

aici încins pe cap cu o diademă (panglică albă), ca emblemă a descendenței sale din 
.1. . *. -. . - Ay» . . * * « 

o familiă regală. Părul s&ă buclat, ce-i ajunge până pe umeri, i dă figurei sale o deose- 

bită graţiă. Același tip ne mai apare și astă-di la păstorii români din Valea Hațegului, 

de pe Retezat-Parângu și din munții Moldovei. Cu mâna stângă, Phrixus se ține de gâtul 

berbecelui, €r cu mâna dreptă ridică în sus căciula naţională Dacă și varga cea legendară 

de aur (rii xpooiy făfov. Apollod. Bibl. III. 10, 2. 8), simbol magic al păstoriei, al 

prosperității şi al păcii. Ca vestmânt Phrixus are cu sine numai o haină ușdră cu vărşi 

negre pe margine, în forma unui paliu sâă toge primitive. Este un fel de suman fără 

mâneci, cum se mai pârtă și astă-di în părțile muntâse ale Olteniei şi Moldovei. Fă 

mosul berbece Colchic, ast-fel cum ne apare representat în pictura de vas, ce0 

reproducem mai sus, aparține la rasa oilor cu cârnele belciugate din regiunea Car- 

paților. Este rasa oilor Dace, ce le vedem figurate şi pe reliefurile Columnei lui Traian 

(Froehner, PL. 35, 54. 76 şi 133). 

1) Marienescu, Balade 1. (1859) p. 6. 45. — Teodorescu, Poesii pop., p. 635. — Cătani, 

Balade pop., p. 140. — Alexici, Texte. I. p. 70. — Jarnik-Barseanu, Doine, p. 491.— 

Marianu, Poesii pop., Tom. 1. (1873) p. 86. — Bibicescu, Poesii poporale din Transilvania; 

p. 261. 267. 271. 273. — Tocilescu, Materiale folkl. 1. 35. 1248. 1269. 1273. — Den 

sușianu Ar., Revista critică-literară, An. 1895, p. 24. — Bugnariu, Musa Someșiană. |. 

Balade, p. 57. 65. — Popp, Lira Bihorului, p. 19. -- Gazeta Transilvaniei, Nr.3! 
din 1888; Nr. 96 din 1895. — Şezătoarea (Fălticeni) An, L. 43.76. An. IL. 137. An. Ul. 211:
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Conţinutul variantei române este următoriul: 

IlEna (Ilinca, Lenca, Lina) fica Sandului, o nepâtă de împărat, 

era întocma ca un sâre de vederâsă, și de cât ea mai mândruță flâre pe 

câmp nu era. Despre farmecul frumuseței sale vestea mersese departe peste 
țări și mări și chipul ei săgetase multă lume. Întro Joi de dimineţă, te- 
ntra feciră, cu ochi negri, se duce la Dunăre, cu cofele ca florile, Și pri- 
vind spre r&sărit ea vede înspăimântată venind pe apă în sus un caic cu 

postav roșu învelit, cu covâre împodobit, pe din afară poleit și de arme 

strălucind. Eraă Turcii Țărigradeni cu feciorul de împărat. Ei veniaă să o 

răpescă. La început IlEna, cea vestită de frumâsă, nu scia, dacă lângă ţăr- 

murii Dunării sunt macii înfloriţi, ori sunt Turcii înveliți, tot cu roșu îm- 

podobiţi. Apoi înfricoșată ea aruncă vedrele la pământ și alergând la părinți 

le dice plângând și suspinând. Maică, măiculița mea, ascundeţi-m& unde-va, 

că vin Turcii să mă ia! Turcii sosind se duc îndată la casele cele frumâse 

ale Sandului și găsesc pe tânăra Ilincuţa ascunsă în grădiniță sub o tufă de ro- 

maniţă. Ei o smulg din sînul familiei, o pun în caic şi plecă cu densa pe apele 
Dunării în jos. Desperată de o despărţire âtât de violentă de lângă sînul 
mamei sale, și de s6rtea, ce are s'o ascepte în casa răpitoriului s&ă, nobila 
fetiţă se aruncă în Dunăre, ori după alte versiuni în mare, că-ci de cât 
r6ba Turcilor și Dâmnă păgânilor, mai bine hrană pescilor şi rugină petrelor. 

Patria adevărată a acestei frumâse eroine a fost, după cele mai multe 
variante române, lângă Dunăre, acolo unde sosesce caicul cel făimos, €r 

curțile Sandrului, ale părintelui săi, se par a fi fost la Tirighina. Comuna 
Filesci, unde se mai văd ruinele acestei avute acropole preistorice, mai pârtă 
și astă-di numele vechii de Șăndreni. 

Acestă interesantă rapsodiă de la Istrul de jos era cunoscută și anticității. 
După cum Ovidiu intercalase în legenda Medeei cele mai frumâse versuri 

din cântecele poporale despre Nedea, cântăreţa cea vestită, tot ast-fel făcuse 
şi poetul epic Valeriu Flacc din sec. 1 d. Chr., care în Argonauticele sale 

reproduce episode întregi din poema tradițională a Ilenei celei frumâse de 
la Istru. 

lason, după cum ne spune Valeriu Flacc, sosind cu corabia la gurile 
riului Phasis ordână eroilor Argonauţi să iee armele, apoi în dimineţa ur- 
mătâre densul cu 9 soţi ai săi părăsesce corabia spre a se duce în orașul 
lui Aiete. În aceeași di dimineța, pe când răsăria sârele, Medea merge la 
Krmurele rîului Phasis și privind în depărtare ea vede de o-dată pe acești Ar- 
Sonauți înaintând încet pe lângă țărmure în sus. Se opresce îndată. Apoi în- 
tristată Şi cuprinsă de frică dice către crescătârea sa: ce trupă este acesta 

NIC. DENSUŞIANU, 
38
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măiculiță? de sigur ei vin ca să mă câră, et nam mai vădut nici arme, 

nici îmbrăcăminte, cum aii 6menii aceștia, te rog, vină s& fugim, să ne 

ascundem unde-va în tufe, ca să nu ne găsescă. 

Tir bătrâna Henioche i dice: nu te înfricoșa, nu te înspăimenta, ei nu sunt 

dușmani, cari să te amenințe, ori să-ți facă vre-un răi, după cum vEd, ei ai 

haine roşii ca flacăra, ei portă panglice și frunde de olive, ei sunt Greci, 

asemenea întru tâte lui Phrixus, care încă venise din Grecia 1). 

Ce e drept legenda Ilenei celei frumâse, însă nefericite, de ia Dunărea de jos, 

ne presintă în partea ântâiă o mare asemănare cu legenda epică a Medeei. Mai 

mult, ea este o eroină din aceeaşi cetate preistorică, de unde era și Medea?). 

Însă în tot casul Ilena, cea «fără de semăn în lume», fica Sandului, pe 

care o celebreză cântecele poporale române, nu este Medea, fermecătârea 

cea făimâsă a anticităţii. Averh aici un alt tip, şi unalt ciclu epic, ce ne 

apare în legendele grecesci, numai în formă fragmentară, sub numele de 

Helle. 

Este probabil, că în cele mai vechi variante grecesci, Helle nici nu figura 

ca sora lui Phrixus. Acesta o confirmă și pictura de vas, ce o reproducem 

mai sus (pag. 591), unde ne apare numai Phrixus, fără st aibă lângă densul 

şi pe Helle. 

1) Valerii Flacei Argonauticon, V. v. 342 seqq.: 

„„... fluvios ripamque (Medea) petebat 

Phasidis.... 

Ut procul extremi gelidis a fluminis undis 

Prima viros tacito vidit procedere passu, 

Substitit, et moesto nutricem affata timore est: 

Quae manus haec, certo ceu me petat agmine, mater, 

Advenit haud armis, haud unquam cognita cultu? 

Quaere fugam, precor, et tutos circumspice saltus... 

Non tibi ab hoste minae, nec vis, ait (Henioche), ulla propinquat, 

Nec metus; externo jam flammea murice cerno 

Tegmina, jam vittas frondemque imbellis olivae. 

Graius adest . . 

2) După altă variantă, Ilena cea frumâsă, «cum nu mai era în lume», se lasă de bună 

voiă, ca să fie răpită, fiind-că mama-sa murise, tatăl-săi îmbătrânise, și el reii o necăjia: 

Avem aici aceeaşi tradiţiune legendară, ca şi despre Nephele şi Athamas. Eroul, care ră- 

pesce pe Ilena, o pune lângă dânsul pe cal, şi întocma ca Phrixus cu sora-sa Helle, el 

alergă de nici nu mai atinge pământul. 

Și trecnră peste munte... 

Şi trecură peste ape 

Ca de tatăl săă sE scape... 

Marienescu, Balade, |. p. 8.
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XXVI.— HOAIZTOZ. VOLCANUS.-PATRIA ȘI OPERELE SALE CELEBRE 

ÎN TRADIȚIUNILE ROMÂNE. 

După tradiţiunile homerice, istoria artei vechi metalice era încorporată în 
cel mai genial technic al timpurilor eroice, numit de Greci Hephaistos, 
de Egipteni Opas 1), er de Romani Volcanus și Vulcanus. 

Patria lui Vulcan a fost în regiunea cea fericită din nordul peninsulei 
thracice, acolo unde se născuse toți deii, lângă Oceanos potamos, numit 
și părintele deilor 2). 

Vulcan, după cum ne spune Homer, precipitat din Olymp de mamă-sa 
Junona, fiind-că se născuse diform, petrecuse 9 ani într'o speluncă, sei fău- 
risce, de lângă fluviul Oceanului, acolo unde rul murmură şi spumegă cu 
un vuiet imens, adecă lângă cataractele Istrului. Aici el se ocupa lucrând 
agrafe, inele, brăţare, cercei și colane ?). 

  

210.— Făurăria lui Vulcan. Baso-relief din Museul Capitolin. Vulcan bate cu cio- 
Canul o bucată de metal. Lângă dânsul doi cyclopi (Bronte şi Sterope) i daă ajutoriii, 
un al treilea (Arges) suflă cu foii. După Miller, Manuel d'archeologie, Pl. 32, fig. CV. 

Pe monumentele de sculptură ale epocei romane, Vulcan este înfățișat 
cu o căciulă Dacă pe cap. Aspectul făurăriei sale este în general același din 
nordul Istrului de jos. EI lucră cu aceleași instrumente simple, pe cari le 
mai vedem și astă-di la ferarii din regiunea Carpaţilor, doi foi, clesce, cio- 

cane și o nicovală în forma celei descoperite la Grădiscea Muncelului, a- 

$edată pe un butuc de lemn nelucrat. 

%) Ciceronis Nat. Deor, lib. III. e. 22, 
) Homeri Ilias, XIV. v. 201. 
') Homeri Ilias, XVIII, v. 400. 
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Cu privire la patria lui Vulcan, noi mai aflăm o importantă notiță la Pindar | 

şi la autorul poemei epice Danais. După cum ne spun dânșii, Vulcan eșise 

la lumina din ţeră, 2 Yije 1). Avem aici 6răși numele poporal geografic al 

regiunii dintre Carpaţii meridionali și Istru: Tera. 

Regiunea de la Dunărea de jos ai format în tote timpurile pământul cel 

clasic al producţiunilor metalifere. Aici începe metalurgia, aici arta de a 

fabrica metalele. Aici, mai mult întâmplările, de cât cercetările archeologice, 

ati făcut şi fac a se descoperi nenumărate tesaure de obiecte de aramă, 

de bronz, aur şi argint, cele mai multe de o technică admirabilă, mărturii ale 

unei puternice civilisațiuni dispărute, ale unei arte, care nu era nici grecescă, 

nici etruscă. De altă parte pământul Eladei şi al Asiei mici a fost tot-de-una 

sărac de mine și sărac de fauri. Chalybii, Dactylii, Cureţii și Telchiniă, ma- 

ieştrii în topirea şi în lucrarea metalelor, ne apar la dânșii numai ca colonii 

sii migrațiuni scythe, de multe oră ca un fel de alchimisti și vrăjitori. 

Un fii al lui Vulcan era cunoscut în vechile tradițiuni grecesci sub nu- 

mele de Ardalos (Ardalus 2). Avem aici o numire etnică, care după cum 

vom vede mai la vale, corespunde la eponimul de Ardelean, sei din Ar- 

del 3). Eponimele erai în timpurile vechi grecesci fârte usitate. Ast-fel 

avem: Aegyptos, Thessallos, Istros etc. 

Despre fiul lui Vulcan, numit Ardalus, se mai spunea, că dânsul a fost 

acela, care aflase fluera (250). 

Fluera ne apare ca cel mai vechii și mai plăcut instrument de musică 

al Pelasgilor. La poporul latin și la Romani fluera era prescrisă la tote 

ceremoniele religise şi politice, la sacrificii, la procesiuni, la jocurile publice, 

la ospețe, la resbie, la triumfuri, la nunți şi la îmmormentări 2). Cu fiuera 

1) Harpocr. v. AbrâxYoves: “0 38 Ilivâupos wat 6 mhy Aavuta nenotude Pai *Eguy- 

Soviov nai “Heontsrov în 6 puvivat (Homeri Carmina, Ed. Didot. p. 586). 

2) Pausaniae lib. Îl. 31. 3. 

3) Numele poporal de Ardel, ce-l are Transilvania scă regiunea centrală a Daciei 

vechi, este, după cum am vEdut mai sus, fârte vechii. Un vicus Ardilenus este 

amintit în epoca romană lângă Filipopole (C. 1. L. VI. nr. 2799), probabil o coloniă de 

păstori ardeleni. De asemenea se pare a fi fost o coloniă de Ardeleni şi în Roma 

despre cari amintesce Phaedru, fabulistul născut în Thracia: Est ardelionum quaedan 

Romae natio (lib. II. fab. 5), şi Martial în epigramele sale (I. 80. II. 7); Gmeni de alt- 

mintrelea fârte activi, dintre cari unii se ocupaă cu arta declamațiunii, cu advocatura: 

istoria, poesia, gramatică, astrologia. Însă, după cum -ne spune Phaedru, ei eraii tot 

de-una nemulțămiţi și fârte urgisiți în Roma. | 

:) Mommsen, R&m. Gesch. 1. 220: Auch sie (die Flâtenblăser) fehlten bei keinen 

Opfer, bei keiner Hochzeit und bei keinem Begrăbniss; und neben der uralten 

ătfenthlichen Priesterschaft der Springer steht gleich alt, obwobl im Range pei veiteti
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se acompania după terminarea festinelor cântecele pentru lauda deilor, a 
eroilor şi a bărbaţilor iluștri *). 

Şi astă-di culmile și văile Carpaţilor mai r&sună întocma ca în timpurile 
pelasge de cântecul cel dulce al fluerelor pastorale. Fluera este, care dă și 
astă-di solemnitate ospeţelor, nedeilor şi petrecerilor poporale în părțile cele 
muntâse ale țărilor locuite de Români. Cu fluera se însoțesc cântecele vi- 
tezesci despre Novac, Gruia și Iorgovan, ce dait meselor poporale un ca- 

racter festiv tradiţional. În fine cu fluera se acompaniâză bocetele femeilor 
pentru cei ce trec în altă lume 2). 

Între operele cele mai renumite de artă ale lui Vulcan, cei vechi amin- 
tea o viță de aur încărcată cu foi şi cu struguri, pe care o fabricase 
Vulcan pentru părintele să Joe, şi pe care acesta o dăruise apoi lui Lao- 
medon, regelui Troiei 3). Vulcan, după cum ne spune Iliada lui Homer, mai 
lucrase, cu deosebită măiestriă, scaune poleite pentru deii din Olymp +), 
şi un tron de aur pentru Junona 5). 

Mai esista însă o legendă importantă religi6să despre unele obiecte sacre 

nicdriger, die Pfeifergilde (collegium tibicinum). — Mommsen, ibid. p. 230: Die ein- 
heimische Fl&te liess maa sich gefallen, aber die Lyra blieb geăchtet. 

1) Ciceronis Tusc. IV. c. 2: gravissimus auctor in Originibus dixit Cato, morem 
apud majores hunc epularum fuisse, ut deinceps qui accubarent, canerent ad 
tibiam clarorum virorum laudes atque virtutes. 

?) Iubirea tradițională, ce o aă păstorii români pentru flueră, o aflăm esprimată, 
în mod admirabil, în următârele versuri poporale: 

Er la cap sE-mi pui | Mult dice cu foc! 
Fiueraș de fag, Ventul când o bate 
Mult dice cu drag! Prin ele-a r&sbate 
Flueraș de os, Ş'oile s'or strînge 
Mult dice doios! Pe mine m'or plânge 
Flueraș de soc, Cu lacremi de sânge. 

Alecsandri, Poesit pop., p. 2. 

După legendele române fluera e «blagoslovită». Ea este făcută de Dumnedei, 
când a păscut oile pe pământ (Şezătoarea, Fălticeni, An. 1. 156). Înţelege aici pe Apollo 
sti Sdrele. Figura S6relui o mai vedem şi astă-di representată pe fiuerele păstorilor 
români, ca ornamentaţiune sub formă de discuri cerculare. 

') Ilias parva, frag. 3, — Acestă viță de aur a trecut mai târdiii în posesiunea 
regilor Persiei, la Cyr şi la Dariu Hystaspe (CI. Pliniu, lib. XXXIII. c. 15; Herodot, lb. VII. c. 27), 

*) Homeri Ilias, XX, v, 11. — După Diodor Sicul (V. 74) Vulcan a aflat nu numai 
modul cum se pote lucra ferul, arama, aurul şi argintul, dar el este autorul technic al 
tnturor operațiunilor industriale, la cari focul jâcă un rol principal, 

*) Homeri Ilias, XVII, v. 238-239,
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ale Scythilor, o tradiţiune, ce stă în raport fârte strîns cu lucrările mira- 

“culâse, pe cari anticitatea le atribuia lui Vulcan. 

În timpurile primitive, ne spune acâstă legendă, pe când domniait la Scythi 

regii Lipoxais, Arpoxais şi Colaxais, ail cădut din ceriii pe pământul Scythiei 

următârele obiecte de aur: un plug, un jug, o secure cu due tăișuri și 

o pateră 1). Aceste obiecte preţidse formati aurul cel sacru al Scythilor, pe 

care, după cum scrie Herodot, î-] conservată însuși regii cu cea mai mare 

pietate şi îngrijire. În fie-care an să faceaii întruniri publice şi sacrificii mari 

la locul, unde se afla depuse aceste daruri sfinte. Aceste obiecte sacre 

cădute din ceriii ni se presintă ast-fel ca nisce vechi paladii naționale ale Scy- 

thilor. Ele aveai o însemnătate nu numai religiosă, dar tot-o-dată politică 

şi economică. Plugul cel sfânt simbolisa de sigur întroducerea binefăcătăre 

a agriculturei, gloria cea vechiă a naţiunii pelasge; jugul, domesticirea ani- 

malelor trebuincisse la cultura pământului; securea de resboiti, apărarea în 

contra inimicilor, er patera, sacrificii și libaţiuni deilor. 

În ce privesce plugul cel miraculos de aur al Scythilor mai e de lipsă 

st amintim aici încă o vechiă tradițiune, pe care o aflăm la Apolloniu Rhodiu. 

Vulcan, după cum ne spune acest erudit poet alexandrin, fabricase pentru 

regele Aiete, domnul Scytiei, şi al părților de apus ale Pontului, un plug de 

adamant, seii de oțel, şi doi tauri cu picidrele de aramă. Cu acest plug, regele 

Aiete trase câte-va brasde înalte de câte un stânjin pe câmpul cel ințelenit de 

lângă reședința sa 3). Este una și aceeași tradițiune la Herodot și la Apolloniu 

Rhodiu, însă sub forme deosebite. Vulcan este autorul technic al plugului celui 

sfânt al Scythilor. Lui Vulcan, după cum ne spune Suida, i atribuiait vechile 

tradițiuni, fabricarea celor de ântâiu instrumente agricole, yewopixă &prvahela. 

Despre vița și despre plugul de aur măi esistă și astă-di la poporul român 

diferite reminiscenţe 2). 

1) Herodoti lib. IV. c. 5. 7. — O tradițiune anal6gă despre un clopot lăsat din ceri, 

o aflăm într'o «Urare» românescă «cu plugul» din comuna Ancesci, jud, Tecusiă: 

Bucuraţi-vă boieri, bucuraţi-vă De clopot vărsat 

  

Cum s'a bucurat Troian împărat Drept de la Dumnedei lăsat. 

Aici sub numele de «Troian împărat» nu este a se înțelege «Traian» cuceritoriul 

Daciei, ci Novac Troian seci Hercule cel legendar (CE. p. 427, nota 2, şi p. 599). 

2) Apollonii Rhodii lib. III. v. 230-233. — Pindari Pyth. IV. 

3) O viţă de aur era trasă pe fășia Domnului sfânt: 

Dumnedeii e mititel Cu fasuța de metasă 

mititel şi înfășăţel | C'o viţă de aur trasă. 

Şezătoarea (Fălticeni), An. I, P: 1, 

Despre verga de aur, aflăm diferite notițe la autorii de peste Carpaţi. Ea se găsi
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Cu deosebire se spune despre plugul de aur, că eroul mitic Novac Troian 
a fost acela, care a tras de-alungul țărei de la apus spre răsărit o brasdă 
uriașă cu un plug de aur şi pe care dânsul la târît cu mânele sale fără 
ajutoriul boilor 1). Un principe al Transilvaniei, ne spune altă tradițiune, a 
început s& are cu un plug de aur, însă venind inimicii Și trebuind să pă- 
răsescă lucrul, dânsul a îngropat plugul de aur în păment și a fugit 2). În 
comuna Romos din Transilvania, după cum ne spune poporul, se ar fi de- 
scoperit un plug de aur şi diferite obiecte în forma instrumentelor de agri- 
cultură 3); în comuna Cufdia și în Șardul-unguresc dâue pluguri de aur în 
miniatură 4), €r în comuna Gostoveţi din judeţul Romanați un plug de aur 
și diferite obiecte antice ?). 

Aruncând acum o privire generală asupra acestor diferite tradițiuni po- 
porale, noi vom pute considera ca un fapt istoric, că la Scythii din regiunile 
agricole a esistat întru adevăr un plug de aur, ca obiect sacru de venera- 
țiune, ca un paladiu naţional al esistenței lor politice și economice. 

prin viile, ce se cultivă în regiunile aurifere ale Transilvaniei și Ungariei.— Petri Ranzani 
Epit. rer. Hung. Index II, Ed. Floriani, p. 154: Et quod mirabile in vinetis in aurifero 
loco satis, aureae virgunculae .... quandoque leguntur. Cuius generis complures 
nos vidisse fatemur. La acest text Florianus face următârea notiță: In Transilvania 
aureae virgulae in vinetis nascuntur. De asemenea scrie Fridwalszky, Minero-logia 
Transilvaniae (1767) p. 26: videre mihi datum est, in Augustissimo Domus Austriacae 
Cymeliarcho virgam auream e montibus Tokaj erutam, viti adnatain implexamque, 
longam si distendatur, facile unius et medii pedum. Conferesce în acestă privință şi 
Benk6, Transilvania, | (1778) pag. 95. Fără îndoislă, noi avem aici numai simple cre- 
dințe poporale, ce nu se pot prin nimic justifica; însă aceste credințe se reduc la timpuri 
fOrte depărtate. Despre varga de aur se face amintire şi într'o colindă poporală română. 

Pare-că era Și 'nprejur de lac 
Ici în curtea mea Vergă ca de aur, 
Un lac chiserac Cu ochi de bălaur. 

Marienescu, Colinde, p. 152, 

') Cestionariul istoric, Respunsuri din com. Sâmburesci, jud. Olt. 

:) Miller, Siebenbiirgische Sagen, p. 75: Bei Neudorf (lângă Sighișdra) . . . pfiăgte 
cinma!l First Apafi und zwar mit goldenem Pfluge. Da kamen die Kurutzen und 
îWangen ihn die Arbeit aufzulassen . . . Zuvor aber vergrub er den goidenen Pflug. 

3) Ackner, Die r&mischen Alterthimer in Siebenbirgen, p. 13: Von Romos oder 
Rams, Sstlich von Broos gelegen, wird erzăhlt, dass daselbst schwer goldene, 
inem Pf] uge und Ackerwerkzeugen âhnliche Gegenstănde gefunden und von dort 
Weggefihrt worden seien. ” 

4) Cestionariu] istoric. Respunsuri din comuna Geaca în Transilvania. 
%) Frundescu, Dicţionariul topogr. al României, p. 221, — O altă tradiţiune la Lehoczky 

(Beregvârmegye, III. 276),
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Însă de o parte, numărul cel mare de tradiţiuni, ce le aflăm, despre plugul 

de aur în țările locuite de Romani, de altă parte importanţa, ce se atribue 

acestui simbol al agriculturei în reminiscențele poporului nostru, ne fac a pre- 

supune, că tradițiunea lui Herodot se referia la țările Daciei. 

Ce e drept, Scythii din Olbia povestiai lui Herodot, că ţera, unde se aflati 

depuse aceste obiecte sacre se afla situată în părțile despre mâdă-nâpte. 

Însă după ideile și după cunoscințele geografice vechi, regiunea Daciei, cu 

v4 
munţii săi cei înalți, după cari se ascundea sorele, era considerată ca cea 

mai nordică; ea se afla situată tocmai sub Ursa cea mare; pe ea se redima 

polul boreal al ceriului, Geticus polus %). Mai mult, în poesia poporală ro- 

mână din Moldova se mai spune şi astă-di, că turmele cele frumâse ale 

păstorilor ardeleni vin tocmai de la «medă-n6pte 2). 

Însă cea mai importantă tradițiune despre operele: cele faimâse ale lui 

Vulcan o aflăm în o colindă română din munţii apuseni ai Transilvaniei. 

Lucrătorii minelor de aur din acesie părți, o-dată atât de fericite, ale Tran- 

silvaniei, mai celebrâză și astă-di în colindele lor pe faurul cel măiestru al 

anticităţii, căruia dânșii i atribue găsirea viței de aur, fabricarea plugului 

de aur, a fluerului de aur și a scaunelor pentru ceta cea al6să a sfinților. 

Textul acestei memorabile colinde este în părţile sale esențiale următoriul: 

Ferice de &st Domn bun, 

De trei fă ce-o davut.... 

Unul d'umblă cu plugul, 

Unul pasce oile, 

Unul sapă viile. 

Tot săpând şi îngropând 

Găsi viţa de d'aur 
Și se 'nvăţă bun faur, 

De mi-şi lucra la d'aur. 
Și do el, mi-și mai făcea 
La cel frate plugărel , 

Tot un pluguț de daur 

În cătr'o cu plug pornia 
Tâte câstele resturna . . -. 

Şi do el, mi-și mai făcea 

La cel frate păcurar 

1) Martialis Epigr. lib. LX. 46. v. 2. 

:) turme multe şi bărbate cae nu sunt de aici, 

venite tot de departe ” ci veniți din lumea mare 

tocmai de la m Edă-npte; pe gorgane şi pe vale 

ciobani mândri şi voinici, | până la curțile tale. 

(Cătunul Ungureni, jud. 'Tecucit).
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Tot un fluer de d'aur, 

In cătro cu oi pornia 

Tâte hâncile răsuna, 

De codrii se 

Și do el mi- 

Tot jilţuri 

Şi scaune 

legăna ...1), 
și mai făcea 

(jeţuri) părinţilor 
sfinţilor, 

De do ei se-mi hodinescă 

La Pasci Și la dile mari 
La sfintele Dumineci 

La dalbele biserici... 2) 
În acestă colindă, după cum vedem, se face amintire despre obiectele cele 

mai miraculâse de artă ale anticităţii preistorice, despre viţa de aur, pe care 
Vulcan o dăruise lui Joe, despre plugul de aur din tradițiunile lui Herodot 
și Apolloniu Rhodiu, despre 
lu Ardalus, unui fiit al lui Vulcan, despre tronurile (jilțurile) și 
cele minunate, pe cari acest 

părinților săi și deilor din Ol 

fluerul de aur, a cărui invenţiune se atribuia 

scaunele 
neîntrecut maiestru al artei pelasge, le făcuse 

ymp 3). 
În acâstă colindă din regiunea minelor celor mai avute de aur, Vulcan 

ne apare numai sub numele de «taur» (faber), ce «lucra la d'aur», însă 
el este cântat ca un «bun» faur. Este același epitet, pe care-l dă Homer 
lui Vulcan sub forma de XoroTEvrjs, adecă maiestru celebru. 
Avem ast-fel aici un fragment f6rte prețios dintrun cântec religios în 

ondrea lui Vulcan, un imn poporal, ce vedem că a resunat în continuti, 
din n6ptea timpurilor până în dilele nostre, despre patria și operele celebre 
ale acestui nemuritoriii părinte al artelor. 

% În tradițiunile române fluerul de aur este atributul «Bunului Dumnedeă» (Apollo), 
ca păstorii de oi: 

Der, după oi cine umblă? 
Umblă bunul Dumnedei 

Cf. Dau], Colindi, p. 3. 

Cu fluer de aurel... 

Bârseanu, Colinde, p. 18. 

:) Frâucu-Candrea, Românii din munții apuseni, p. 188. — După cum scrie Pliniu 
(VL. 35, 3) un fiă al lui Vulcan se numia Aethiops. Forte probabil, el este unu 
ȘI același cu Ardalus. Locuitorii minelor din munţii apuseni ai Transilvaniei se mai 
Dumesc și Țopi. Despre Aethi opii de lângă fluviul Oceanului, lângă văile Cernei 

! âmintesce Dionysiu Periegetul (v. 219). Aceiași Aethiopi după Priscian (v. 570) lo- Cuiaă în Erythia lângă muntele 
Vorba aici? De Rușava stă Or 
(Verespatak) lângă Abrud? 

Atlas. Ne întrebăm însă de care Erythia pote să fie 

şova, ori de minele cele avute de aur dela Roșia 

') Homer nu ne spune, dacă scaunele cele poleite din porticele Olympului eraă de 
Petră ori de metal. Însă colindele române fac o deosebire. În dalbele mănăstiri eraă
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XXVIIL — TESAURUL ARIMASPIC SEU HYPERBOREIC 

DE LA PEYROSA. 

1. Comuna Petrosa şi importanta sa archeologică. 

Descoperirea tesaurului. 

În judeţul Buzăului, acolo, unde catena meridională a Carpaţilor începe 

a se recurba spre medă-nbpte, se ridică în forma unui vast amfiteatru, mun- 

tele Istriţa cu stâncile sale cele abrupte și cu pădurile sale seculare, & 

pe o mică terasă de sub pâlele acestui munte, se află situată comuna 

Petroâsa. 

Muntele Istriţa, care domineză până în depărtare linia cea vechiă de co- 

municaţiune dintre Moldova şi Țera-românâscă, formeză o posițiune stra- 

tegică de prima ordine, şi de sigur, că acest punct escelent de observațiune 

şi de apărare a fost utilisat încă de cele de ântâiă triburi resboinice pelasge, 

ce se aşedase în valea cea frumosă a Dunării de jos. 

Pe vârful cel mai înalt al acestui munte se mai cunosceaii încă înainte 

de a. 1847 urmele unui val cercular, cu un diametru de 20” (6 m. 32), care 

purta nu:nele enigmatic de <Șura de aur». 

Cu ocasiunea săpăturilor, ce se făcuse aici în seculul trecut, sai desco- 

perit, în lăuntrul acestui val, un pavagiii de petră, 6r împrejur fundamente 

de edificii, table subțiri de marmoră și fragmente de sticlăriă. Probabil, că 

noi avem aici ruinele unui vechii templu și care la trebuință servia şi de 

fortăreță 1). 

O stâncă de pe muntele Istrița mai păstrâză încă până în dilele n6stre 

forma unui cal alb, €r culmea, pe care se ridică acâstă figură simbolică, 

se numesce de popor «Piscul Calului alb». Fără îndoiclă, că avem aici 

un monument votiv consecrat divinității Sorelui, lui Apollo, deului hyper- 

boreii, încă din timpurile când simulacrele și atributele divinităților se tăiail 

în ștâncă viă pe verfurile munţilor, adese ori în proporțiuni colosale. 

due feluri de scaune: «jețuri stoborite pentru sfinți mai merunței, și «jeţuri de 

aur scrise» pentru bunul Dumnedeă, pentru Moş Crăciun, Ion Sânt-lon, Maica Pre 

cesta etc. (Marian, Sărbătorile, 1. 48—49. — Cestionariul istoric. Respunsuri din 

com. Găvănesci, jud. Buztă). 

1) Neigebaur, Dacien. Aus der Veberresten des klassischen Alterthums, Kronstadt; 

1851, p. 122,
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Alte d6ue stânci de pe muntele Istriţa pârtă fie-care numele de «Petra 
Șoimului». În una din acestese află săpată o căsuță «din vremile de demult», 
sei «de urieși», cum dice poporul, înaltă și largă de câte un stânjin (1 m. 89). 
Er în apropiere se află o <urmă mare de urieș» 1). 

O altă înălțime de pe muntele Istriţa se numesce «Cuibul Corbului, 
un isvor de acolo «Fântâna Vulturului», &r în apropiere se află «Lacul 
Vulturului». 

Resturile unei alte construcţiuni antice de apărare se află sub p6lele mun- 
telui Istriţa, însă fundamentele sale sunt astă-di în mare parte acoperite de 
casele sătenilor din Petrâsa. Forma acestei fortificaţiuni este patrunghiulară, er 
lungimea laturelor sale este de 226 m. şi 180 m. 2). Distinsul archeolog Bock, 
care visitase pe la anul 1861 acestă localitate, ne spune, că murii acestei 
puternice fortificațiuni de la Petrâsa, aveai o grosime cyclopică ?), şi că laturile 
acestei cetățui erai apărate cu 4 turnuri urieșe. Pe la a. 1866 însă, aceste 
turnuri erai distruse și în locul lor se vedeaii numai movile enorme de ruine. 

Un deosebit interes archeologic ne presintă și câmpiile de aici. 
De sub pâlele muntelui Istrița se întind întocma ca nisce rade, lungă și- 

ruri de movile, unele către părţile de jos ale Moldovei, altele spre Dunăre, 
& de la Dunăre ele se prelungesc pe cel alalt țărmure către peninsula bal- 
canică. Avem aici în mare parte tumule funerare ale epocei preistorice, 
ridicate pe lângă căile de comunicațiune ale Pelasgilor de la Carpați. 

Însă nu numai muntele Istria cu colinele, cu văile şi câmpiile sale, dar 
intregă regiunea Buzăului formâză un district fârte important pentru studiele 
archeologice. | 
Aprâpe nu esistă o comună în acest interesant județ al României, unde 

să nu se găsescă o mulțime enormă de fragmente de ceramică primitivă, 
bucăți mari şi grâse de vase stricate, urne cu cenușă, olane pentru adu- 
cerea apei de pe câstele munților, arme de metal, ornamente de bronz, verigi de 
Sub, cercei, mărgele, catene, în fine urme de fortificaţiuni şi de edificii antice, 

*) Respunsuri la Cestionariul archeologic, jud. Buzăă, p. 344, 367, 536 (Bibl. 
Acad. rom. Ms.). 

?) Planul acestei fortificațiuni ridicat în a. 1866 se află reprodus la Odobesco 
(Le “Tresor de Petrossa, II]. p. 20). Originalul în Biblioteca Academiei române în volumul 
“Vederi din Buzăă» (nr. cat. A. 28). Pe acest plan grosimea zidurilor este indicată 
Cu 2 metri, La Iorgulescu (Dict, jud. Buz&ă, p. 390) cu 2.20 m. 

') Die Fundamente eines «Tatarenschlosses .. . . în îhrer cyclopischen Dicke 
(Mittheilungen der k. k. Central-Commission zur Erhaltung der Baudenkmale. 
XIL. Jhreg. 1868, p. 128), ”
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mai tote, după cum ne spune poporul, din vremile Tătarilor celor mari, 

s6ii ale urieșilor 1). Preţi6se resturi archeologice din timpuri depărtate, cărora 

  

      ia 
  

211. — Mama mare (Cybele) încălecată 

“pe un le. Alăturea cu deița, tântrul Attis 

(fiul lui Calaus) seă Caloian în legendele 

române. Statuetă de bronz descoperită pe 

teritoriul comunei Năieni lângă Petrâsa. 

Înălțimea 15 cm.. lungimea 12 cm. (Museul 

național de anticităţi în Bucuresci 2). 

până astă-di nu li sa dat atențiunea 

cuvenită, dar cari ne fac a medita cu 

multă seriositate asupra trecutului de- 

părtat al țărilor de la Dunărea de jos, 

Între cele mai interesante anticități, 

ce caracteriseză acâstă regiune, noi 

vom reproduce aici o mică statuetă de 

bronz, ce a fost descoperită în comuna 

Năieni, aprâpe de Petrâsa, şi care se 

distinge prin formele ei întru adevtr 

remarcabile. Acestă statuetă repre- 

sentă pe Cybele sei Mama mare, 

încălecată pe un leii, Er lângă densa 

se vede în partea dreptă, stând în 

pici6re tânărul A ttis, fiul lui Calaus, 

numit în tradiţiunile române Caloian. 

Fără îndoiâlă, că din aceste ruine 

de _fortificaţiuni de diferite sisteme, 

din acestă mulțime enormă de resturi 

ale unei industrii antice, variată în 

technică și variată în forme, se reflec- 

teză due epoce diferite de civilisa- 

țiune, una preistorică sii pelasgă, 

şi alta, care corespunde timpurilor 

romane. 

Venim acum la cestiunea făimâselor 

obiecte de aur, ce aii fost descope- 

rite în seculul trecut pe câstele de r&sării ale muntelui Istria și cari astă-di 

1) Respunsurile la Cestionariul nostru istoric: «Se mai găsesc în moșia 

Aliceni la un loc, ce-i dice «Podul Tătărani», nisce bucăți mari şi mici de vase 

stricate şi hârburi grâse, mai ales sunt de mirare nisce târte mari de vase, grâse câ 

mâna unui om și de lungime ca de 3 şi 4 decimetri și late aprope un decimetru: 

(se trimite desemnul), €r hârburile sunt grose ca de doue degete și se văd, că fac pari 

din vase destul de mari Sunt unele acoperite cu fel de fel de figuri şi litere. 

Omenii se miră, că nu pot ara locul din pricina acestor cioburi» (Învățătorul 

I. Voiculescu din com. Ziliștenca). 

2) Acâstă statuetă ne înfăţișeză pe Mama mare sei Cybele ca o divinitate a 16%
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sunt cunoscute în literatura archeologică sub numele de «<Tesaurul de la 
Petr6sa», obiecte a căror epocă, provenienţă și importanță istorică a rămas 
până astă-di obscură 2). 

În a. 1837 doi ț&rani români din comuna Petrâsa, cu numele Ion Lemnariul 
şi Stan Avram, ce lucrait pe câstele muntelui Istrița, ca să estragă petrele 
trebuinci6se pentru construirea unui pod, descoperiră sub un bolovan de 
pstră, la o mică adâncime în sînul pământului, o colecțiune forte preţiosă 
de diferite vase și ornamente de aur. 

La început cei doi țărani cercară să ascundă obiectele găsite, însă mai 
târdiii partea cea mai însemnată din acest tesaur trecu în mânile unui spe- 
culant albanes, numit Anastase Verussi, care frânse cu ciocanul și cu securea 
aprâpe tâte aceste nepreţuite obiecte, ca ast-fel să le deformeze și să scape 
de prescripțiunile legilor române cu privire la tesaure. 

Unele din aceste obiecte erai ornate cu petre fine și cristale, de diferite 
colori, roșii, albastre, verdi, galbine și albe; însă fiind-că gemele aceste erai 
considerate de puțină valâre, ele ati fost în nare parte scâse din obiectele, 

pe cari le ornat. 

Abia în a. 1838 guvernul țărei informat despre descoperirea acestui im- 
portant tesaur, ordonă o cercetare. Însă pe lângă tâte perquisiţiunile, şi pe 

boiului, Deiţa pârtă pe cap un coif şi este înbrăcată cu o tunică strinsă pe corp şi ițari 
bărbătesci. Coiful avuse la început o crestă de asupra. Cu mâna stângă deiţa se ţine de 
comă, €r cu mâna dreptă prinde câda leului aruncată pe spate spre a-l guverna. Tân&rul 
Attis, favoritul deiței, se ține cu mâna dreptă de câma leului, âr cu mâna stângă im- 
brățişeză pe la spate corpul deiţei. El portă due chici lungi pe umere și una pe spate. 
Acoperemântul capului nu se pâte bine distinge, figura fiind în partea acesta cam tocită. Se 
pare însă, că a fost figurat cu o căciulă plecată spre stân ga. Pe vechile monumente , 
de sculptură și pictură, Attis era tot-de-una representat cu o căciulă (frigiană) pe cap. 
O altă figură se afla în partea stângă a statuetei. Ea a fost însă ruptă ori separată, 
probabil de preoţii ortodoxi ai Cybelei. Se mai cunâsce numai un fragment din palma 

şi degetele mânei drepte, cu care se ţinea de câda leului. 

1) Dintre publicaţiunile mai de valâre, cari s'aă ocupat cu descrierea şi studiul tesau- 
rului de la Petrâsa, vom aminti aici: Spicuitoriul Moldo-Român sub direcțiunea 
li G, Assaky, An. 1841, p. 60—67 cu due stampe. — Arneth, Die antiken Gold- und 
Silber-Monumente des k. k. Minz- und Antiken-Cabinettes în Wien, 1850, Abth. ÎI. III, 
p. 83. — Charles de Linas, Histoire du travail â l'exposition universelle de 1867. Paris, 
1868, p. 183—197, — Notice sur la Roumanie. Paris, 1868, p. 359—404. — Canonicus 

Dr. Er. Bock în Mittheilungen der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Er- 
baltung der Baudenkmale. Wien, 1868. XIII. Jjhrgg., p. 105—124. — Charles de Linas, Les 
origines de Porfăvrerie cloisonnce. Arras et Paris. 1877 —1887. Tome I. III. — Odobesco, 
Le tresor de Pâtrossa. Tom 1. Il. III. în un singur volum. Paris, 1889—1900. -
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lângă tâte măsurile întru adevăr severe, ce se luară, de abia se mai puti 

salva numai o parte din acestă monumentală comoră archeologică. Aprâpe 

jumătate dacă nu mai mult din aceste obiecte antice dispăruse. 

Procesul în contra lui lon Lemnariul și Stan Avram, cari. descoperise, 

împărțise şi vânduse tesaurul, precum și în contra Albanesului Anastase Ve- 

russi şi a complicilor săi, cară voia s& ascundă, s& deformeze şi înstrăineze 

obiectele cumpărate, se continuă până la a. 1842. 

Din diferitele deposițiuni ale inculpaților și ale martorilor, ce se află consem- 

nate întrun voluminos dosariii, depus în archivele statului din Bucuresci, re- 

sultă, că tesaurul de la Petrâsa în momentul descoperirii sale se compunea 

din cel puţin 22 obiecte de aur, de mărime și de forme diferite. 

Însă pe lângă tot zelul comisiunii, ce se instituise, și pe lângă tâte măsurile 

estrem de rigurâse, ce se luase, nu se mai puti constata cu esactitate locul, 

unde se descoperise aceste obiecte. Tot ce sa putut stabili în acestă pri- 

vință a fost, că tesaurul de la Petrâsa a fost descoperit pe costele de r& 

sărit ale muntelui Istrița, la colțul de sud-vest al locului numit pe atunci 

«Via Ardelenilor. 

În fine la a. 1842 principele M. Ghica, pe atunci mare vornic, sâi mi- 

nistru de interne, al țărei, depuse în museul naţional din Bucuresci 12 bucăți 

din acest tesaur, atât se constatase prin actele procesului, că s'a mai 

putut regăsi din aceste preţise reliquii ale timpurilor trecute. 

Noi vom specifica aici aceste obiecte, nu după aspectul lor esterior — din 

aur simplu și din aur cu petre preţi6se — după cum s'a făcut până acun, 

ci după valrea, ce se pâte atribui astă-di acestor anticități ca monumente 

istorice. 

Ele sunt următorele: , | 

I. Un disc (discus sive lanx) în forma unei strachine mari rotunde, având 

un diametru aprâpe de 56 cm. 

II. O pateră ciselată (patera, &cuelle circulaire), având o statuetă la mijloc, 

&r pe margini o serie de figuri şi simbsle, representând sărbătorea Hyper" 

boreilor în ondrea divinității Mamei mari. Diametru 257 mm. 

III. O fibulă sâi agrafă mare (fibula major) în forma pastrei Sacre 

phoenix, ornată pe suprafață cu diferite petre preți6se de diferite colori: 

Lungimea fără pendeloce 0"27, €r lărgimea corpului 0105. 

IV. V. Due fibule mijlocii (fibulae utriusque humeri), ornate cu gre 

nate, și representând figura unei pasări sacre, necunoscute. Dimensiunile: 

lungimea corpului fără pendeloce 025 și 0235, er lărgimea 0080 și Oro. 

VI. O fibulă sii agrafă mai mică (fibula minor), având forma pasti
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sacre ibis, și decorată cu petre preţi6se de diferite colori. Lungimea 0175, 
lărgimea 0"055. 

VII. O verigă mare simplă de aur masiv (torques), avend şi o in- 
scripţiune. Diametru 0153. 

VIII. O verigă mare simplă (torques) mult mai subțire ca cea pre- 
cedentă, fără inscripțiune și cu un diametru de 170 mm. 

IX. Un urcioraș sei cană (capis) pentru usul templelor antice, de- 
corată pe partea din mijloc cu linii undulante de sus în jos și imitând în 
forma sa figura unei columne. Înălțimea 36 cm., €r diametru în partea mai 
largă de 10 cm. 

X. Un colan sâă ornament de gât (collare), decorat cu petre prețidse. 
Diametrele 0"20 și 0m15. 

XI. XII. Dâue corfițe cu câte dâue târte (calathus), una cu 8 laturi, 
alta anal6gă cu 12 laturi 1). Cea de întâi având diametrul mare 02185, dia- 
metrul mic 0165. A dâua: diametrul 0175 2), 

Noi vom esamina acum aici vechimea, proveniența și valdrea istorică a 
celor mai importante obiecte din acest tesaur. 

') Odobesco în publicaţiunea sa «Le tresor de Petrossa» caracteriseză aceste corfițe 
cu numele de cantharos. Însă cantharele vechi erati cupe de băut pentru usul 
bărbaților, pe când cele due obiecte din tesaurul de la Petrâsa a forma de corfițe 
pentru lucrările femeiesci, ori pentru fructe. Mai notăm aici, că aceste obiecte, cu laturile 
lor străpunse, de și găurile eraă împlute cu petre prețiâse, nu puteaă în nici un cas 
să fie destinate, ca să conțină liquide. 

:) Obiectele dispărute din tesaurul de la Petrâsa. După cum resultă din 
mărturisirile, ce le făcuse Ion Lemnariul, precum și din alte acte ale procesului, tesaurul 
descoperit la Petrâsa se compunea la început din 22—26 obiecte de aur. Din aceste 
următârele aă rămas pentru tot-de-una înstrăinate: 

XUIL. O verigă simplă de aur (torques), având mărimea cât un tund de pălăriă şi 
grosimea ca doue pene de gâscă (Părechea la cea de sub nr. VIII). 

XIV. O verigă simplă (torques), avend grosimea ca de doue degete şi pe care se aflaă litere, ce nu se puteai citi (Părechia la nr. VII), 
XV. 0 verigă simplă (torques) cu un diametru ca un fund de pălăriă, la mijloc mai 

Srosă și la estremități mai subțire, 
XVI. XVII. Due v erigi (torques) de mărimea unui fund de pălăriă, una având o 

lăţime ca de due deg ete, alta tot asemenea de gr6să însă rotundă, subțiindu-se către 
mijloc. Amendâue ornate la estremități cu petre preţidse forte mici. 

XVIII. XIX. Doue brăţare pentru mână (armillae), având în centru o proeminență 
Iotundă destinată pentru o petră preţidsă, €r în jurul acestei proeminențe se afiaă așe- 
date petre mici roşii de mărimea unui grăunte de meiă. XX. Un urcioraș sâă cană (capis), având o capacitate cam de 2 ocale de apă 
(Părechia 14 nr, 1X), 

|
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2. Discul cel mare din tesaurul de la Petrosa. 

(|. Discus.sive lan). 

Acest disc masiv de aur ne înfățișeză după technica și decoraţiunile sale, 

caracterul cel mai archaic din tâte obiectele descoperite la Petrosa, €r prin 

dimensiunile sale el formeză cea mai grandi6să reliquiă din acest neprețuit 

tesaur. Diametrul săi este aprâpe de 56 centimetri, greutatea sa de 7 chi- 

lograme 1540, &r val6rea sa în aur pur de 24.000 fr. 

Întregă decoraţiunea acestui vas este formată din doue grupe de motive, 

una pe marginea interiră și alta la mijloc. 

Decoraţiunea de pe marginea interidră se compune din d6ue șiruri de 

perle formate din corpul vasului, Er în lăuntrul acestor șiruri serpenteză jur 

împrejur o liniă duplă, ale cărei unghiuri ascuţite sunt acoperite cu linii 

paralele verticale. | 

Este un gen archaic de ornamentaţiune, ce ne apare și pe ceramica neo- 

litică din ţinuturile pelasge. 

Cu deosebire acestă formă de ornamentare ne presintă o perfectă ase- 

XXI. O fibulă în forma unei paseri mai mici (fibula minor), ornată cu petre 

preți6se (Părechia la nr. VI). 

XXII. O pateră simplă (patera), scă strachină rotundă, de mărimea celei de sub nr. Îl. 

XXIII. O catenă de aur lungă cam de dâue palme și puțin mai grâsă ca o penă 

de gâscă. Ion Lemnariul, descoperitoriul tesaurului, declarase în cursul procesului, că cele 

doue fibule mijlocii ai fost legate cu o catenă de aur. Se pare a fi aceeași. Din acestă 

catenă însă, după cum scrie Odobesco, nu mai esistă astă-di de cât o mică bucată 

cam de 11 cm. 

După raportul logofătului Kyr Iacov, arendașul mănăstirii St. George-noă din Be- 

curesci, adresat în 12 Iulie 1838, se mai aflaii între obiectele, ce compuneaii tesaurul de 

la Petrosa: 

XXIV. XXV. Due strachine de aur (patellae) de forma unor fărfurii de cosi- 

torii, şi 

XXVI. Un al treilea urcioraș (capis) de aceeaşi mărime ca cele de sub nr. LX. XX. 

Dacă vom face acum o comparaţiune între obiectele, ce s'a putut regăsi și între acelea, 

cari ai rămas înstrăinate, atât în ce privesce numărul cât şi feliul lor, se pare a resultă, 

că importantul tesaur de ia Petrâsa, a fost împărțit în doue jumătăți aprope egale, din 

cari numai o parte s'a putut reafla în cursul procesului, €r ceea laltă jumttate a remas 

pentru tot-de-una înstrăinată. Tot ast-fel scrie şi Iorgulescu (Dict. jud. Buzăă, p: 389); 

«Arendașul moșiei, Frun qă- Verde, aflând, vine și împarte cu găsitorii obiec 

tele, ce i s'aii presentat . . . . apoi vinde repede unele obiecte, ascundând ceea cei 

s'a cuvenit».
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menare cu desemnul de pe un vas de lut descoperit de Schliemann în prima 
cetate preistorică de pe colina de la Hissarlik (Troia). 

  

213. — Fragment de 
ceramică din ruinele 
primei cetăţi preisto- 

  

” rice de la Hissarlik 212. — Decoraţiunea de pe marginea interidră (Troia). După Schlie- a discului celui mare de la mann, llios, p. 266, 
Petrâsa. fig. 33. 

Am pute presupune așa dar, că din punct de vedere al decorului și al artei, 
aceste dâue obiecte aparțin la una și aceeași epocă preistorică de civilisațiune. 

In acestă privință mat avem și un alt specimen important de comparaţiune. 
O vechiă pictură de vas ne înfățișeză pe Apollo ţinend în mâna dreptă 

o pateră, decorată pe margini cu aceleași forme de linii, simple dar ele- 
gante, ce le presintă și discul cel grandios de la Petrosa. 

Aaa aaa Ia 
4. — Decorațiune pe marginea esteridră a unei patere apollinice. 
Formă mărită. După Lenormant, Lilite de mon. cer. II. pl. XXXVI. 

21 

Avem aici așa dar o decoraţiune esecutată după regulele hieratice ale 
timpurilor eroice, sâii vechi pelasge. 

Acest desemn se mai bucură până în dilele nâstre de favârea poporului 
român ca un vechii simbol tradițional. El face parte din ora amentica na- 
țională a populaţiunii pastorale de la Carpaţi. 

Pe scârțele de casă lucrate de ț&ranele române din comuna Moroieni 
(judeţul Dâmboviţa) am vedut noi înșine în anul 1903 următârele decoruri. 

    
Tig. 215. 

  

  

215. 216,— Specimine de ornamenta țiune pe țesăturele țăranelor române din 
comuna Moroieni, jud. Dâmboviţa în România. 

NIC. DENSUŞIANU, 
39
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Idea fundamentală a acestui desemn cercular, ce decoreză marginile vasului 

sacru de la Petrâsa, î-și are originea sa în sistemul de architectură al popo- 

rului pelasg. Este numai o simplă imitațiune a formelor esteridre, ce le presintă 

murii cerculară ai vechilor cetăți pelasge si 

cyclopice (A se vede pag. 475). 

Un caracter archaic î-l are și decorațiunea 

de la mijlocul discului. Ea este formată din 

due rosete concentrice. Roseta mai mică, re- 

presentă un vechii simbol al sorelui. Ea se     ; compune din 24 foi de petale, şi este, după 

>= stilul s&ă întru tote asemenea rosetelor de pe 

217. — Roseta din centrul  vec' i'e monumente de architectură și aurăriă 
discului celui mare de la , N 

Petrâsa. ale Mycenei, Orchomenului și Troiei. 

   
219. — Rosetă sculptată  220,.- Roseta unei agraie 

pe plafondul unei camere de aur din ruinele acro- 

funerare preistorice din polei preistorice dela His- 

  

218. — Rosetă în o dia- 
demă de aur descoperită - 

în ruinele acropolei din Orchomen în Beoţia.  sarlik (Troia). După 
Mycena. După Perrot După Perrot et Chi- Schliemann, llios; 

et Chipiez, La Grăce piez, La Grăce primi- - p. 616, 

primitive, p..969, fig. 539. tive, p. 543, fig. 220. - 

Ir roseta cea mai mare e formată din o liniă duplă, ce se recurbeză ca 

un rii în drepta și în stânga în jurul rosetei celei mai mici. 

Acelaşi model de ornamentaţiune ni se presintă forte adese ori pe armele 

de bronz, ce sati descoperit pe teritoriul Daciei (Fig. 221. 222). 

   
. „ mAneri ei 

222, — Decoraţiune pe mâneriul un 

221. — Decoraţiune pe mâneriul unei sabie de bronz descoperite în Tran- 

sabie de bronz descoperite în comitatul  silvania pe teritoriul districtutui Rupeă 

Hăiducilor pe teritoriul Ungariei din  (Reps), în apropiere de Olt. După Arch” 

câce de Tisa. După Hampel, Alterth. de Vereines f. siebenb. IL ndskunde; N." 

d. Bronzzeit. Pl. XXIV, fig. 5. XIII. Pl. II. 1-a.
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Discul cel mare de la Petrâsa nu are caracterul unui vas de lux, pentru 
usurile domestice. După forma și ornamentațiunea sa, el era destinat ser- 
viciului religios și aparţinea fără îndoiclă unui vechii templu pelasg din 
nordul Dunării de jos 1). 

Astă-di acest disc este tăiat în patru bucăţi, de mărime aprâpe egală, încă 
din timpul, când cl ajunse în mânile destructorului Anastase Verussi. 

3. Patera decorată cu figuri din tesaurul de la Petrosa 
vepreseutând serbătirea Hyperboreilor în ondrea Mamei mari. 

Mammes vindemia. 

Ianus ('Idov, lov) figurat pe patera de la Petrosa 
ca primul rege al Hyperboreilor. 

(IL. Patera. Diciy). 

Acâstă pateră formâză una din cele mai venerabile reliquie ale tesaurului 
din Petrâsa, nu numai prin arta, cu care este Icrată, dar tot-o-dată şi prin 
subiectul, ce-l representă ornamentele sale. 

Din tâte obiectele, ce constitue inventariul 

tesaurului de la Petrâsa, acestă pateră a suferit 
mai puţin de peripeţiele, prin cari a trecut 
acest prețios tesaur. Ea se află și astă-di în 
0 stare aprâpe perfectă de conservaţiune. 
Se ar păr€, că și destructorii acestei monu- 
mentale comori ati avut Gre-care respect reli- 

şios de frumseța deosebită a acestui vas. 
Forma paterei e circulară. Înălțimea sa dim- 

preună cu suportul este de 02112, er dia- 
metrul de 0257, | 

Întregă decoraţiunea acestui vas ne înfăţi- 

ȘEză o mare sărbătâre religissă în ondrea di- 
Vinității Gaea, Terra Mater, ce dă râde 

Pămentului.   
223. — Statucetă de aur represen- 
tând pe Gaea scă Terra Mater 

formeză o statuetă de aur a divinității Gaea,  tronând în mijlocul paterei de 
la Petrâsa. Mărime originală. 

Figura principală în acestă decoraţiune o 

inaltă de 0075, ce se ridică în mijlocul acestei 
frumâse patere. Deiţa e înfățișată ședend. Ea pârtă o tunică lungă fără mâneci, 
€ Încinsă peste mijloc și ţine cu amândâue mânile lângă pept un pahar de 

1 N ASE .. . ).O pateră de bronz descoperită la Pompeji cu asemenea motive de ornamen-
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formă conică. Tronul săi este rotund, fără spate, şi ornat cu o viță de aur, 

încărcată cu foi și cu struguri. Deiţa se distinge prin o figură nobilă, ma- 

iestâsă şi plină de bunătate. Tipul ei nu este nică grecesc, nici gotic. După 

trăsurile sale caracteristice el representă o fisionomiă de la Istrul de jos. 

În jurul acestei statuete se văd sculptate în corpul paterei o serie de figuri 

simbolice: un păstorii, care fiind culcat pe pământ, se deșteptă înaintea maiestăţii 

divine şi redimându-se pe mâni, cercă să se ridice în sus; lângă păstorii un câne, 

urmeză apoi un mâns de asin, un leit, doi asini faţă în față ) și un leopard. 

În cultul cel vechiă al rasei pelasge, Gaea sâii Terra Mater, Magna deum 

Mater, era tot-o-dată divinitatea particulară a munților, uijrap âpija, mama 

păstorilor, uiijrnp vcpeia, și stăpâna f&relor sălbatece, Mater ferarum?). 
ţ 

Acest caracter primitiv al divinității Gaea ni-l pune în evidență și meda- 

lionul, ce încunjură statueta. 

Pe cele mai vechi monumente de sculptură și pictură, Gaea era repre: 

sentată ședând, ca matrână, ca dâmnă și stăpână, sei după cum se esprimă 

Varro: <ea era înfățișată şedend, fiind-că, pe când tâte se mișcă în jurul 

ei, singură stă nemișcată» ?). 

Pe teritoriul Daciei vechi, Gaea sâii Terra Mater ne apare în teogonii, 

în legende, precum și în cult, ca o divinitate primordială. Patria ei era lângă 

Oceanos potamos, să Îstru. În timpurile romane, Gaea era adorată 

în Dacia ca o divinitate principală, sub numele de TERRA MATER €). Aid 

ea mai pârtă și numele de TERRA DACIA și locul ei de onâre este imediat 

după Jupiter Optimus Maximus și înainte de Genius Populi Romani ?). 

tațiune, se află reprodusă la Rich, Dict. d. antiq. rom. et grecg. 1861, pag: 461. 

1) Eroul Perseu călătorind pe la Hyperborei, după cum ne spune poetul Pindar 

(Pyth. X. 30), i aflase pe aceștia sacrificând deului Apollo hecatombe de asini. 

Er Clemens Alexandrinus (Protrept. p. 25, edit. Oxon.) scrie: Doiboc Teppopăois! 

muy înzethetat îpoie. — Păstorii români de la Carpaţi mai țin și astă-di Pe lângi 

turmele lor cele mari un anumit număr de asini. Acest animal rămâne tot-de-unâ ne 

despărțit de turme şi este întrebuințat de păstori pentru transportul obiectelor necesari 

în timpul dilei. | 

2) Ferele sălbatice, scrie Apolloniu Rhodiu (Î. v. 1144), se umiliaă pe ângă pr 

cidrele Mamei mari. 

s) Varro, la Augustin, De civitate Dei, VI. 24: quod sedens fingatur, circa eaHl 

cum omnia moveantur, ipsam non moveri. 

4 C.I. L. vol. III, nr. 996. 1284. 1285. 1364. 1152, 1154. — Cf, ibid. nr. 1063. 110 

5 C.I. L. vol. III, nr. 1351: 

0, 1201. 

p.O o. M 

TERRAE + DAC 
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Reminiscenţe din cultul ei cel vechii le mai aflăra și astă-di în ținuturile 

de la Istru şi la Carpaţi. În descântecele tradiţionale ale poporului român, 

vechia Mamă a deilor este adorată ca Maica Domnului. Ea șede pe 

un scaun (tron) de aur, dă ajutoriii celor suferindi și are același atribut, un 

pahar de aur, oră de argint 1), după cum ne-o înfățișeză şi statueta de pe 

patera de la Petrosa. 

A dâua parte a ornamentaţiunii, ce decoreză patera de la Petrsa, se 
A . 

compune din o serie de 16 figuri, de dei și deițe, ce formeză un cerc so- 

lemn pe marginea interidră a vasului, aducând omagiele lor supremei di- 

vinități pelasge Gaea, ce tronâză în mijlocul paterei. Ir de asupra acestei 

frumâse serie de figuri se întind pe marginea vasului, ca un decor, patru vițe 

de viă, încărcate cu foi și cu struguri, în cea mai frumsă desvoltare a lor. 

O parte din aceste divinități archaice se mai pot ușor recunâsce, după 

tipul, după atitudinea, după locul Şi simbslele lor, și noi putem chiar st 

precisăra însemnătatea lor religi6să la Dunărea de jos. 

Cea de ântâiti figură, ce dominâză în acâstă decorațiune sacramentală e 

Apollo. Locul săi de ondre este în fața divinității Gaea. EI este înfățișat 

ședend, îmbrăcat în formă antică cu un vestment larg, ce-i acopere numai 

partea din jos a corpului. În mâna stângă acest deii național al Hyperboreilor 

ține lira Getică 2) redimată pe genuche, €r în mâna drâptă o mică vergea, 

plectrum, destinat a face să vibreze cârdele instrumentului. La picidrele 

marelui deă al luminii se vede figurat un grifon culcat, însă vigilând, El 

simboliseză munții de aur ai Arimaspilor și Hyperboreilor, și caracteriseză 

în particular pe Apollo Hyperboreul. . 

Religiunea lui Apollo, ca dei al luminii fisice și intelectuale, este originală 

a gintii pelasge. Primul centru al cultului s&ă a fost la Hyp erboreii de 

la Carpaţi și Dunăre 3). 

Aici lângă marea negră se afla templul săă cel mai ilustru. De aici, după 

cum ne spun tradițiunile vechi religi6se, plecase Latona persecutată de 

Junona, şi după ce rătăci mai mult timp prin lume neprimită de nime, 

:) Ast-fel întrun descântec publicat de Teodorescu (Poesii pop. p. 386): 

este un scaun de aur | Ibid, p. 384: 

dar pe scaun cine şede? | Irodiţa cea mai mare 

șede Maica Domnului... C'un păhar de-argintin pâle-": 

Cu păhar în mâna stângă, j 

2 Statii Silv. 1. 1, 17. | . A. sin 
3 Diodori Siculi lib. IL. c. 47. — Despre adorarea lui Phoebus lângă Pontul 8u%! 

amintesce și poctul Maniliu (Astronomicon, lib. 1V. v. 753). 
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urmă fecidra hyperboreă află un asil în insula cea pustiă Delos, unde născu 

pe Apollo și pe Diana. În fie-care an, sc după alte legende, la fie-care 

nouă-spre-dece ani, Apollo venia la Hyperborei, la adoratorii săi favoriţi. 

Er după altă legendă, Apollo supărându-se pe Joe a părăsit Olympul și a 

venit la <gintea cea sfântă a Hyperboreilo»?) 

De la Carpaţi şi de la Istru religiunea lui Apollo, dusă de triburile pa: 

storale pelasge se propagă și estinse peste Elada, Asia mică și Egipet. 

Apollo este un dei tutelar al regiunii de la Carpaţi și Dunărea de jos. 

Pe o mulțime de monete bătute în Dacia înainte de cucerirea Romanilor, 

Apollo este figurat ca deul luminii încălecat pe calul Sârelui 2), sei, după cum 

îl numesc colindele nâstre, este «S6re tânăr călare» 3), Pe una din aceste 
monete el pârtă numele de AIA YX (Aplus) în limba naţională a Pelasgilor 

hyperborei 4). 

În epoca romană, Apollo are în Dacia epitetul de «Deus Bonus» 5), după 
cum sub numele de <Bunul Dumnedeii> mai este cântat şi astă-di în co- 
lindele, ce ne reamintesc vechiul cult apollinic al poporului român. 

A d6ua divinitate, ce se pote bine recunâsce în acestă seriă de figuri (nr.6), 
este Ops sc Opis, ori Apia, după cum o numiaă Pelasgii din Scythia €). 

Ea este representată ca o matrână venerabilă ședend pe un tron cu spate 

şi învelită pe cap. Simbolul puterei sale este un sceptru scurt ) cu o flâre 

în verf. Opis, în religiunea cea vechiă a Pelasgilor din Italia, era o divinitate 

fârte apropiată de Flora 5). Ea representa consivia Terra, pământul, care 

primesce seminţe şi le restitue cu fructe. 

A opta divinitate figurată pe marginile vasului de la Petrâsa, este deul 

Marte, un tip robust, ținând în mână o diademă regală. 

Lângă dânsul ne apare Venus, cea mai tânără şi cea mai frumâsă dintre 

tote deiţele representate pe acestă pateră. Este un tip cu o espresiune atât 

de viă și atrăgătore, în cât ne face să contemplăm lung acestă figură şi 

') Apollonii Rhodii Argon lib. IV. v. 612, 
5) Archiv d-Vereines f. siebenb. Landeskunde, N. F. XIll Band, Taf. XIV.— 

Trompetta Carpaţilor, nr. 939 (din 1871) pag. 4. 
5) Cestionariul nostru istoric. Respunsuri din com Cidra-Radu-Vodă, j. Brăila. 

1) A se vede mai sus pag. 127, nota 1. 

5) C.1. L. vol. III, nr. 1133: Deo bono puero Posphoro Apollini Pythio.— 
Ibid. vol. VIII, nr. 2665: Deus bonus puer. 

*) Herodoti lib, IV, c. 59. 
') Macxobii Sat, 1. 12: Sunt qui dicant hanc deam (Opem) potentiam habere Ju- 

nonis, ideoque sceptrum regale in sinistra manu ei additum. 

') Ovidii Fast, lib, V, v. 263 seqq. — Cf, Varro, L, LL, lib, V. 74,
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admirăm, cât de maiestru a fost artistul, care a esecutat decoraţiunea acestei 

patere sacre. 

A 1-a figură este Hercule. El șede pe capul vărului erymantic și ține 

în mâna dreptă. busduganul. . 

Urmeză apoi Castor și Pollux (nr. 13. 14) avend fie-care în mână câte 

un sbiciă, simbol al domesticirii cailor sălbatici 1), 

Fără îndoielă că și cele-lalte 9 figuri intermediare representaii Gre-cari 

divinități vechi pelasge. După ideile severe religise ale poporului pelasg nici 

nu se putea s& aibă loc pe o pateră de sacrificiă alte figuri de cât ale deilor. 

Însă noi aflăm aici un alt sistem de divinități, de cum î-l formase mito- 

logia greceâscă. Formele lor iconografice și atributele lor difer. De aceea ca- 

racterisarea acestor divinități din urmă presintă mai multe dificultăți. 

După cum scim, o mare parte din vechile divinități ale rasei pelasge eraii 

ex ordine avorum, strămoşi vechi, cărora pentru binefacerile și gloria 

lor neperitâre li se acordase un cult religios. 
v . 

Între aceste figuri de dei și deiţe, ce decoreză patera cea sfântă de la 

Petrâsa, se distinge prin tipul săit eroic, prin costumul s&ă resboinic și prin 

atitudinea sa maiestâsă un rege hyperboreii. Locul săă de ondre este 

imediat după Apollo. Ne apare așa dar, întrun rang mai înalt şi cuo ptr 

tere mai mare de cât tâte cele-lalte divinități representate pe patera de la 

Petrâsa, cum sunt Opis, Marte, Venus, Hercule, Dioscurii etc., cu escepţiune 

însă de Gaea și de Apollo. 

În ce privesce imaginea sa, acest rege venerat al Hyperboreilor, e figurat 

ca un om cu barbă, îmbrăcat într'o tunică frumâsă de zale, de formă Getică, 

şi încins peste mijloc; peste tunică, el portă o chlamidă flotantă, ce-i acopere 

numai spatele; are pantaloni strimţi, si ițari, și un fel de călțuni de formă 

Dacă, ce-i acopere numai partea din jos a picidrelor. Er jos lângă picidrele 

sale se vede figurat un delfin. Ca simbol principal, regele hypesborei are 

în mâna stângă un arc puternic, a cărui cârdă e infășurată pe lângă lemn, 

&r în mâna drâptă ţine diadema sa regală, de sigur în semn de veneiâ 

țiune către Gaea și Apollo. La stânga lângă regele hyperboreii se vede 

figurat un mic băiat (puer), neavând alte haine pe densul de cât un mic 

suman pe spate, er pe cap el pârtă un coș cu un spic mare de grâu, și În 

mâna stângă o palmă. 

Fără îndoi€lă, că acest glorios rege, figurat pe patera cea sacră de la 

1) Pe monetele oraşului Istros se văd adese ori representate doue capete tinere, ce 

se cred a fi Dioscurii. Fă ai avut un cult particular în orașele Pontului (Eckhel 

Doctr. num. P, I, vol, II, pag. 14,)
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Petrâsa, represintă pe un strămoș al ginții hyperboree, căruia pentru meritele 
sale i se acordase onorile unei apoteose şi o ântâietate față de cele mai 
multe divinităţi naţionale ale Hyperboreilor. 

Tradiţiunile istorice, ce ne ai rămas despre cei mai distinși regi ai naţiunii 
pelasge, €r de altă parte, reminiscențele religiunii archaice, ce mai răsună și 
astă-di în colindele române, ne ușureză sarcina, ca să putem recundsce și 
acestă figură enigmatică. 

Unul dintre cei iluștrii strămoşi ai gintei pelasge, contemporan cu Saturn, 
a fost Ianus, primul rege al Italiei. După originea sa, acest Ianus era din 
țera Hyperboreilor. Urmând curentul cel vechii de migraţiune al semin- 
țiilor pelasge, Ianus trecuse cu o parte din Hyperborei în Italia încă înainte 
de Saturn. 

Despre densul scrie Plutarch: «După cum ne spun istoricii, Ianus venise 
din Perrhaebia şi trecând în Italia el se aședă între barbarii de acolo, 
le schimbă limba și modul de vicță, i învață şi aduse, ca să trăiâscă îm- 

„preună în mod onest și să lucreze pământul» 1). Perrhaebia, despre care vorbiai 

în anticitate fântânele istorice, la cari se provocă Plutarch, nu este alta de 

cât regiunea Hyperboreilor de la Carpaţi și Dunăre. Așa numiții Perrhaebi, 
ce locuiaii în partea de nord a Thessaliei erai numai triburi emigrate, 
petavăsrat 2), din munții și câmpiele Hyperboreilor. 

În acestă privință mai avem și alte date importante istorice. Unul cin 
vechii Pontifici romani, Praetextatus, care luase parte cu Constantin cel Mare 

la întemeierea Constantinopolului, spunea, după cum scrie Lydus, că imperiul 

divin al lui Ianus se aflase în regiunea celor due Urse 3). După ideile vechi 

geografice, sub constelaţiunea celor doue Urse se aflau locuințele Geţilor 

și ale Dacilor. Tot în regiunea nordică a ceriului era localisat Ianus și 
la Marcianus Capella. 

lanus, după Fastele lui Ovidiu, învârtesce polul nordic al ceriului 4), 
numit de alţi autori Geticus polus, Geticum plaustrum 5). Er Roscher, 
unul din cei mai distinși mitologi moderni, constată cu multă dreptate, că 
este o împrejurare forte remarcabilă, că sanctuariul lui Ianus din Roma se 
afla situat în partea de nord-ost a forului, 

) Plutarehi Quaest. Rom. c. 22, 

") Strabonis Geogr. lib. 1X. 5. 12. 

) Lydi De mensibus lib. 1V. 2: ddvapay mbnăy etvat mtv Bobhera 29 Euusâpas ăpatoo 
Tate pEvriy, 

*) A se vede pag. 618, nota 6. 

*) Martialis Epigr. IX. 46, 1—2. — Claudiaui Bell. Get. v. 268,
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În ce privesce genealogia sa, lanus era după vechile tradițiuni un fii 

al lui Apollo 3), al deului prin escelență hyperborei, de lângă Istru, 

Venim acum la istoria religissă a lui Ianus. 

După cum scrie Macrobiu, în timpul domniei lui Ianus tote casete erai 

cuprinse de religiune şi vrtuţi, — o epocă cu moravuri fericite, — pentru cari 

i se decretase onori divine. Ianus a fost cel de ântâiă, care a întemeiat temple 

în Italia şi a introdus rituri pentru serviciele divine 2). Din acestă causă, la 

ceremoniile religicse, Ianus era invocat tot-de-una cel de ântâiii în rugăciuni, 

ca prin densul să se ptă apropia de divinitatea, căreia i se aducea sacrificiă. 

Sunt unii, continuă Macrobiu, cară spun, că Ianus este unul şi același cu Apollo 

și Diana, şi că sub numele lui se esprimă amând6ue aceste divinități. În 

cântecele cele mai vechi ale Salilor, el era celebrat ca deorum deus și era 

invocat în ceremoniele sacre romane ca Ianus pater, adecă părintele deilor 

și al 6menilor. 

Peste tot anus era considerat şi adorat ca cel mai vechii dintre dei, anti- 

quissimus divum 3), vetustissimus deorum €). 

Ianus era păditoriul porţilor ceriului, el închidea şi deschidea mările, el 

era părintele isvorelor şi al rîurilor 5). Poetul Ovidiu, în Fastele sale, ne înfă- 

țișeză pe lanus rostind următârele cuvinte: «Tot ce vedi, ceriul, marea, 

norii și pământul staă sub mânile nstre, să le închidem și deschidem. Ei 

unul singur am dreptul să învârtesc polul ceriului. Ei veghiez la porțile 

ceriului . , . însuși Joe nu pote să intre și să 6să fără voia mea» 6). 

3 Duruy, Histoire des Romains, 1 (1870) p. 83: Au commencement regnait, sur les 

Aborigănes du Latium, un roi €tranger, un fils d'Apollon, Janus, dont la de- 

meure s'6levait sur.le Janicule. 

2) Macrobii Sat. [. 9: Janum in Italia primum diis templa fecisse, et ritus insti- 

tuisse sacrorum .... sunt, qui Janum cundem esse, atque Apollinem et Dianam, 

dicant. 

2) Juvenalis Sat. VI. 393. 

2) Augustini De civ. Dei (Ed. 1569, p. 242): vetustissimus hic (Janus) esset 

omnium deorum, ideo initijs pracesse creditus est. 

5) Ovidii Fast, 1. v. 269. — C.I. L. 1. p. 399: Janus pater fuit Tiberini. — După 

Arnobiu (III. 9) tatăl lui Fontus, | 

6) Ovidii Fast. I, p. 116—117: 

Quidquid ubique vides, coelum, mare, nubila, terras, 

Omnia sunt nostra clausa patentque manu. 

Me penes est unum vasti custodia mundi: 

Et jus vertendi cardinis omne meum est... 

Praesidio foribus coeli cum mitibus Horis: 

It, reddit ofhcio Jupiter ipse meo. 
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“Simbolul principal al regelui pelasg Ianus era arcul, după cum tot arcul 

este și atributul regelui figurat pe patera de la Petrâsa. Pe un medalion al 

împăratului Commod, lanus este figurat ţinând în mâna dreptă un arc, pe 
sub care trec patru Hore, personificaţiunile celor patru anutimpuri 1). Pe același 
medalion în partea stângă a deului Ianus este înfaţișat un băiat (puer), fără 
haine pe el, purtând pe cap un coș plin cu fructe. Avem aici o simbolisare 

a anului noii, pe.care o aflăm representată în același mod și pe patera 

de la Petrâsa, 

Un alt simbol al regelui Ianus era delfinul 2). Ianus era o divinitate pri- 

mordială a mărilor. Delfinul este un atribut principal şi al regelui hyper- 

boreii representat pe patera de la Petrâsa, o alegoriă, a cărei semnificațiune 

este, că imperiul acestui rege divinisat se estindea şi asupra mărilor. 

- Janus era tot-o-dată și deul resbdielor fericite. Templul săi din Roma, 

după tradiţiunile vechi religidse ale Latinilor, era deschis în timp de resbâie 

“și închis în timp de pace. Despre acest templu scrie Suetonii, că de la fun- 

dațiunea Romei şi până în timpul lui August a fost numai de due ori 

închis 3), o-dată sub Numa, şi a dâua dră după primul resboiti cu Cartaginenii, 
Romanii în curs de 700 de ani aflându-se aprâpe continuii în resbsie. 

În ongrea lui Ianus, Romanii consecrară luna lui lanuariii. Sărbătârea sa 

principală era stabilită pe diua de 7 Ianuarie 4). Er după introducerea reli- 

giunii creştine, părinții bisericei substituiră în !ocul festivităţii celei poporale 

a lui Ianus adoraţiunea Sfântului Ion <«Botezătoriul». 

Resultă așa dar din vechile tradiţiuni şi din legendele religisse ale Romanilor, 

că lanus, primul rege al Italiei, avea o origine pelasgă orientală; el era un 

fii al lui Apollo, al deului luminii, pe care-l adora cu deosebită pietate și 

cu un cult magnific, gintea cea sfântă a Hyperboreilor; că acest Ianus emi- 

grase în Italia din regiunea situată sub cele dâue Urse, unde după ideile 

vechi geografice şi astronomice se învertia poiu! ceriului, adecă din țera 

Hyperboreilor scă a Geţilor; că Ianus era considerat de triburile latine ca 

părinte al deilor și strămoș al întregei rase umane (pelasge), el era invocat 

*) Roscher, Lexicon d. griech. u. rm. Mythologie, v. Janus, p. 51. — Deecke, Etr, 

Forschungen, II: Er (Janu s) seci der Gott des Bogens (Preller-Jordan, Rm. 

Myth. 1. 1885, p. 169.) — Janus în limba clasică latină are şi sensul de arc, arcadă, 

boltitură, 

:) Eckhel, Doctr. num. vet,. Pars 1. Vol. 1, p. 94. 

3) Suetonii Oct. Augustus, c, 22. 
. 4) În Fastele lui Philocal diua de 7 Ianuarie apare consecrată lui lano patri 

(CL.L.1. p. 334),
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în rugăciuni cel de ântâiii între divinităţile romane, chiar și înaintea lui Joe; 

că lanus era o personificaţiune a s6relui, a anutimpurilor şi tot-o-dată un deii 

resboinic; atributele sale principale erai arcul și delfinul; că în vechile sale 

imagini era figurat lângă densul un copil purtând un coş cu fructe pe cap, 

simbol al anului noi cu tâte darurile sale, pe cari le aducea lanus. Tot 

ast-fel ne apare representat regele Hyperboreilor și pe patera de la Petrâsa, 

Am vorbit până aici de legendele și cultul religios al lui Ianus la semin- 

țiele pelasge, ce imigrase în Italia. 

Însă Ianus era nu numai o divinitate italică, el este tot o-dată și un rege 

divinisat al Pelasgilor orientali. 

Aici el ne apare ca un strămoș venerat al unor triburi de Hyperborei, 

ce emigrase de la Carpaţi spre Elada. Stabiliți mai ântâiăi în Thessalia, ei tre- 

cură din Thessalia în Attica, din Attica în Pelopones, €r din Pelopones în 

Delos, Naxos și în insulele vecine. Numele lui Ianus la aceste seminții pelasge 

emigrate de la Carpaţi şi Istru era “lov s6ă 'Itoy. După genealogia sa, acest 

“lov era un fii al lui Apollo și al aceleiaşi mame Creusa, întocma ca și 

lanus. El înv&țase pe Athenieni riturile religiose, întocma după cum se 

spunea despre Ianus în Italia, că el introdusese acolo cele de ântâii cere- 

monii pentru serviciele divine. 

Acești Pelasgi hyperborei stabiliţi în insulele meridionale ale Mării egee, cari 

considerat pe “luv 1), sâă 'Iduwv 2), ca un strămoș și patron divin al lor, pârtă 

la autorii grecesci numele național-religios de “loves, "lhoveg 2) şi "lăvec 4). 

S&rbătârea cea mare naţională a acestor loni scii laoni maritimi se 

celebra în timpurile vechi în insula Delos. 

Despre acestă festivitate în ondrea marelui deii Apollo, se esprimă ast-fel 

Homer întrun imn al săi: «Tu (Apollo) ai multe temple și grădini îmfrum- 

seţate cu arbori .... însă tu te desf&tezi mai mult în Delos, unde se adună 

la onii îmbrăcați în talare (haine lungi) aducând cu dânșii pe copii şi nc- 

vestele lor cele caste, și unde aceştia te sărbătoresc cu lupte, chore şi cântece. 

Când se adună acolo Iaonii ar pute dice cine-va, că întâlnesce numai figuri 

divine, 6meni, ce nu îmbătrânesc nici-o-dată, că-ci i vede pe toți plini de 

2) Herodoti lib. VII. 94; VIIL. 44. 

2) În comentariele lui Eustathiu asupra lui Dionysiu Periegetul (v. 92) Ianus apare 

sub numele de 'I&wy, om din Italia, carele ar fi avut un fiii cu numele A drias, Scim, că 

sub numele Adria în geografia timpurilor preistorice figureză cu deosebire Ardelul 

(Transilvania). 

3) Homeri Ilias, XIII. v. 685. — Aeschyli Pers. v. 178. 563. 

1) Aeschyli Pers. v. 949.— În Italia Janus mai era numit şi Janes (Tertullianus, Adv. 

gent. c. 10).



TESAURUL HVPERBOREIC DE LA PETROSA. 621 

grațiă, în cât sufletul şi inima omului se desfăteză privind pe bărbați şi ne- 

vestele lor cele. frumos încinse» 1). 

După Virgil la aceste sărbători loniene din Delos luai parte și Aga- 

thyrsii de la Carpaţi, îmbrăcaţi în haine cusute cu flori 2). 

Sub numele de Ion sâii luon se vede, că a fost adorat Ianus și în Italia. 

Macrobiu ne spune, că în cărţile cele sacre Ianus era invocat și cu epitetul 

de lunonius 5), unde noi avem de sigur numai o formă latinisată s€i co- 

ruptă a numelui de luon. 

Venim acum la reminiscențele istorice despre Ianus sit *Iwv în patria sa 

natală de la Carpaţi și Istrul de jos. 

La poporul român cultul lui Ianus se reduce la timpuri fârte depărtate. 

În colindele poporale române, ce aparțin ciclului apollinic, vechiul Ianus 

ne mai apare și astă-di ca una din cele mai sacre, și mai populare figuri, 

investit cu tâte caracterele sale cele vechi. În aceste cântece religidse el 

este celebrat sub numele de Ion Sânt-lon. Locul săi de ondre în unele 

din aceste cântece este înainte de «Bunul Dumnedeii» 4), sâii de deul lu- 

minii (Apollo), cr în altele lângă «Bunul Dumnedeii> 5). Atributul săi este 

arcul, după cum e figurat Ianus și pe patera de la Petrâsa. El mai are 

şi epitetul de <arcaş mare» î). 

1) Homeri Hymn. in Apoll. v. 134 seqq. 

1) Virgilii Aen. lib. IV. v. 152 segq.: 

Qualis, ubi 

Delum maternam invisit Apollo 

Instauratque choros, mixtique altaria circum 

Cretesque, Dryopesque fremunt pictique Agathyrsi... 

3) Macrobii Saturn. lib. L. c. 9. 

1) Ast-fel într'o colindă la Bibicescu, Poesii populare din Transilvania, p. 234: 

Supt pâlele ceriului . . , | Șede Ion Sf. Ion 

frumosă masă e întinsă. | și cu bunul Dumnedeă 

Dar la masă cine şede? și judecă pe Adam, 

î) Şedătoarea (Fălticeni) An. 1V. 189%, p. 7: 

Lângă bunul Dumnedeiă (Apollo) | Şade b&trânul Crăciun (Saturn). 

Șade Sfintele Ion (Ianus). 

Lângă Sfintele Ion 

Lângă bătrânul Crăciun 

Şade Maica Precesta (Ops)... 

După tradiţiunile române Ion Sânt-lon a fost frate vitreg ori frate de cruce cu Moş- 

Crăciun, 

  

*) Din mai multe variante vom cita aici următârele: 

O loane arcaș mare Cu D'luon, cu Sânt-luon Il 

| 

Trage arcu cam napoi, | Luă-şi d'arcul încordat 

Că nu-să eă ce ție-ți pare. . . | Pe cel del indelungat .. . 

Reteganul, Datinele Crăciunului, p. 201 (Ms. Acad r.) Daul!, Colinqi, p. 35.— Cf. ibid. 24,
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Despre Ion Sânt-lon, la poporul român, tradițiunile religidse sunt identice 

cu acelea, ce le aveai vechii Latini despre Janus pater și Janus Junonius. 

Anume se spune şi se cântă despre Ion Sânt-lon: că până a trăit pe pământ 

a învăţat pe Gmeni numai la bine, €r după ce sa urcat în ceriit, sâi după 

apoteosă, el pune cuvinte pe lângă Dumnedei să ierte păcatele 6menilor !), că 

el este de un mare ajutoriii lui Dumnedeir pentru buna sporire a rodurilor 

pământului 2), că el a zidit jos la țeră o mănăstire cu 9 altare spre răsărit de 

sre, că el ține în mână cheile mănăstirilor ?), el închide şi deschide ceriul, el 

este acela, care veghiâză pe ape, aș€dă vânturile și alină mările 4). În fine el 

este patronul pruncilor 5). 

Cu privire la lanus, figura cea măr€ță a națiunii pelasge sa păstrat la po- 

porul român de la Dunărea de jos împortante tradiţiuni istorice și religiose. 

După cum vechile triburi pelasge, stabilite în insulele mării egee și pe 

țărmurii Asiei mică, consideraii pe "luv, ca pe un strămoș ilustru al lor 

şi purtaii cu pietate numele de Ionieni, tot ast-fel s'a păstrat cu religio- 

sitate numele de "luv până în dilele nâstre în titlele oficiale ale Domnilor 

Tărei-românesci şi Moldovei, drept simbol al unei succesiuni ereditare, le- 

gitime, din dinastia cea vechiă, glori6să şi sfântă a lui "luv. 

1) Cestionariul nostru istoric. Respunsuri din com. Suchăreu, j. Dorohoii. 

2) Cestionariul istoric. Respuusuri din com. Râsleţi-Vieroșiă. 

) Marian, Sărbătorile la Români, I. p. 223. 224: 

Jos la țeră-a coborit | Jos la țeră duce-m'oiii 

Şi-o mănăstire-a zidit Chei în mână prinde-voiă 

Către răsărit de s6re Mănăstiri deschide-voiiă ... 

Cu nouă uşi, cu nouă altare. ... Slujbe sânte face-voiă... 

Avem aici aceeași icână despre lon Sânt-lon, pe care o aflăm și la Albericus, 

De deorum imaginibus, De Jano: Hic autem taliter figurabatur . . . Iuxta illum quoque 

erat templu m, et în manu ei dextra habebat clavem, qua templum ipsum aperire 

se monstrabat. 

4) Maica Domnului către Ion Sânt-lon, după o colindă din Zarand: 

luane, luane, Ei mine-or rugat 

De ce n'ai venit, Ventul să-l așed, 
l 
| 
| 

Când ţi-am poruncit. Marea so alin, 
|. 

De ce n'am putut, : Vent'am aşedat, 

Că ei mi-am vEdut | Mare-am alinat, 

Trei abrudărei (luntrași) | La margini i-am ţipat (aruncat). - - 

Pe mare per ind... | Reteganul, Datinile Crăciunului (Ms. Acad. ron.) 

5) Marian, Serbătorile, I. p. 221. — Mai notăm aici, în epoca romană se aduceai că 

daruri, să sacrificii, lui Ianus și bani vechi de aramă (aera vetusta. Ovid. Fast. 

IV. 216), tot ast-fel aruncă Românii şi astă-di câți-va bani de aramă în căldărușa Cu âpâ 

sfinţită, când preotul umblă cu crueca în ajunul Bobotezci. 
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Însemnătatea politică şi religi6să a acestui nume devenise în tradiţiunile 

române atât de mare, în cât predicatul de <lon»>, ca un titlu sacramental 

şi nume genealogic, se punea tot-de-una înaintea numelor proprii ale ma- 

rilor voivodi. Ast-fel în Ţ6ra-românsscă: Ion Dan Voevod (1385), Ion Mircea 
mare Voevod (1399), Ion Michail Voevod (1599) etc., în Moldova: Ion Roman 
Voevod (1392), Ion Alexandru Voevod (1428), Ion Ștefan Voevod (1485) etc. 

Principele Cantemir scrie în acâstă privință: Esistă o tradiţiune constantă 
la noi, ca Dragoș î-și trăgea originea sa din dinastia regală a Moldovei, 
de la Bogdan, fiul lui Ion, de la care toți principii se îndatinâză a se numi 
tot-de-una Ion în titlele lor» 1). 

Cantemir însă comite aici o erdre, de altmintrelea scusabilă pentru timpurile 
sale. Densul, era de credință, că tradiționalul Ion, capul cel venerat al 
dinastiei regale din Moldova ar fi fost Ion, tatăl lui Bogdan. Cantemir însă 
uitase, oră creduse că nu mai e de lipsă să amintescă, că afară de Domnii 
Moldovei mai purtaii și Domnii Țărei-românesci numele de «on» în titlele 
lor oficiale 2). 

O tradiţiune analgă se pare a fi esistat și la triburile pelasge din Italia. 
Împărații romani, după cum scim, se ai numit cu toții Cesari, după 

numele lui Iuliu Caesar, care puse nouele fundamente ale monarchici romane. 
De altă parte Suetoniu ne spune, că atunci, când senatul roman conferi 
împăratului Octavian titlul sacramental de Augustus, aă fost unii, cari 

Susțineaii, că Octavian trebue să se numâscă Romulu s, de Gre-ce și densul 

„pote fi considerat ca un întemeiătorii al Romei 3), 

După cum numele lui Ianus seă Ion, al acestui rege divinisat de la Du- 
nărea de jos, a fost eternisat în titlele oficiale ale Domnilor Terei-româ- 
nesci și Moldovei, tot ast-fel s'a păstrat în țările aceşte usuri particulare 
tradiționale din cultul religios, cu care o-dată vechile triburi pelasge de la 
Dunăre adoraă pe Ianus, sâă “loy. 

Cea mai solemnă să&rbătâre națională a Țărei. românesci și a Mol- 
dovei a fost până pe la anii 1830 diua de 6 Ianuarie, numită în cărţile bi- 

') Cantemirii Descr. Mold. Ed. 1872, p. 40: Dragoss, licet ejus genealogiam nostri 
annales non deducant, e regia tamen veterum Moldaviae stirpe, patre Bog- 
dano, Ioannis filio, a quo principes omnes semper Ioannes suis în titulis scribi 
solent, ortum fuisse, constans apud nos est traditio. 

:) Seyvert, Von dem walachischen Wappen (Ungrisches Magazin, |. Band, 1781, p. 370) 
Den Namen Johann fihren alle Walachische und Moldavische Fiirsten, die 
Ursache aber ist mir unbekannt. 

) Suetonii Oct, Augustus, c. 7: quibusdam censentibus, (Octavianum) Romulum 
âppellari oportere, quasi ct ipsum conditorem Urbis praevaluisset.
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sericesci «Botezul Domnului prin lon», o festivitate, care după ideile vechi 

religi6se ale poporului român era numai o sărbătore întru amintirea şi lauda 

lui Ion 3). 

Archidiaconul Paul din Aleppo, care pe la mijlocul seculului al XVII-lea 

însoțise pe patriarchul Macarie din Antiochia în căl&toria sa prin Moldova 

şi Tera-românâscă, ne descrie cu un fel de admirațiune magnificenţa cere- 

monielor religi6se, oficiale, militare și poporale, ce se obicinuiai la acestă 

sărbătâre în Tergovisce, în vechia capitală a Munteniei. 

«La Boboteză> — scrie dânsul — «se adună aci, din tâte părțile Ţărei- 

românesci și din țările limitrofe mii de egumeni, preoţi, călugări, 

diaconi, cu mitropolitul din Ternova, carele servesce in acâstă 

ocasiune și cu alți mitropoliți... Ceremonia se face așa: Sera după ru- 

oa 
găciunea asupra apei, clericii î-și umplu urcidrele și căldărușele dintr însa 

și îmbrăcându-se în gehowa iati crucile în mâni și merg mai ântâii la pa- 

latul principelui, pe care-l stropesc fie-care la rendul s&u și separat . . . 

apoi merg la mitropolitul local şi de acolo pe la casele tuturor miniștrilor 

şi ale cetăţenilor mai avuţi pentru a-i stropi . . . Tot în acest mod banda 

musicanților cu tobe, cu fluere, cu torţe aprinse, cutrieră orașul în cursul 

nopții și în nâptea următore, făcând serenade boierilor . . . Mulțimea 

şi bucuria glâtelor în Ţera-românescă la Boboteză întrece 

tot, ce se petrece la curțile celor mai mari principi ai cre- 

știnătății... În dimineţa sărbătorii .. . plecarăm (la liturghiă) cu mare 

pompă, trupele fiind înșirate la drepta și la stânga de la mănăstire până 

la palat . . . fâlfâind stâgurile lor cele cu cruci. De”câte ori descărcaii 

muschetele lor, fumul se ridica de asupra capetelor. Numărul total al tru- 

pelor, după cum ne-am informat mai în urmă, fu cam la 100.000.... 

Apoi intrarăm în biserică . . . . Când principele sărută crucea, se dede 

semn trupelor şi ele ati descărcat tâte muschetele lor de bubuia prin aer, 

şi noi ne temeam să nu cadă pe noi biserica şi urechile nâstre asurdiră 

de tot etc.» 2). 

Tot în același timp, un alt superior bisericesc, Marcus Bandinus, ar" 

chiepiscopul Marcianopolei, întreprinse și dânsul o căl&toriă prin Moldova — 

un fel de visitațiune canonică pe la bisericile catolice din acest principat — 

1) Ast-fel resultă din o seriă de colinde române, ce se cântă la Boboteză: 

Apoi toți s& ne-adunăm | Toţi să ne rugăm așa: 

Și pe Ioan să-l lăudăm, | — Oh! cerescule 'mpărate 

Lângă apă când vom sta: | Spală şi-a n6stre păcate . . . 

, Marian, Serbătorile, L. p. 198. 
:) Hasdeu, Arch, ist. IL. 92 seaq. e one 
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şi €tă cum ne descrie densul solemnitatea sărbătorii de 6 Ianuarie, ce se 

celebra în capitala Moldovei. 

«După un us și obiceiii tradiţional se adună în ajunul Bobotezei la Iași, 

în capitala și reşedinţa Voivodului, toți vlădicii sei episcopii schismatici 

din țera acesta, patru la număr dimpreună cu Mitropolitul, făcând voivo- 

dului servici divin, cu tămâiă, cu apă sfințită, cu sărutarea crucii şi cu alte 

ceremonii și urându-i prin cântări: domniă fericită, ani fericiți, prosperitate 

şi succese fericite în tote lucrurile» 1). | 

Caracterul adânc religios, al acestei festivități solemne, care prin stră- 

lucirea ceremonielor sale, bisericesci, oficiale şi militare, întrecea tâte usu- 

rile religisse de la Nascerea şi Învierea Domnului, fară îndoi€lă, că nu apar- 

ținea riturilor și tradițiunilor creştine. Miile de egumeni, de preoți, călugări 

și diaconi cu mitropolitul de la 'Ternova și cu alți mitropoliți, precum și 

mulțimea gldtelor din tâtă Țera-românescă, ce se adunati la Tergovisce în 

diua de 6 Ianuarie, în fine același caracter imposant al acestei sărbători 
la Iași, în ceea laltă capitală românescă, ne revâcă în memoriă întrunirile și 

solemnităţile masi anuale ale Ionienilor, și ale Hyperboreilor la templele lui 
Apollo. 

După splendârea estra-ordinară, cu care se celebra acestă di în amendâue 

Principatele române, după felicitările oficiale, ce se adresaii cu acestă ocasiune 

Domnilor — numiţi lo n — pentru un an bun favorabil, fericit și norocos, diua 

de 6 Ianuarie ne apare la poporul român ca o solemnitate religi6să și politică 
pentru începutul anului noii, ca o sărbătâre mare tradițională în ondrea 
lui lanus sâii “Iwy, care deschide anul noi, care aduce prosperitate şi abun- 
dență în tâte, și fericirea la toți 2). 

Vechimea acestei sărbători naționale în Dacia o putem urmări până în 
epoca romană. 

Martirologiul roman consacră diua de 7 Ianuarie pentru Dacia, episco- 
pului Niceta al Daciei (a. 398. 402 d. Chr.), care după cum se esprimă 

') Marei Bandini Visitatio generalis a. 1647: Ex usu et receptâ consvetudine 
în Vigilia Epiphaniae omnes Vladicae, sive Episcopi Schismatici hujus Provinciae 
(qui sunt quatuor cum Metropolita) lassium ad Sedem Metropolitanam Vaj- 
vodae conveniunt, thure, aquâ benedictâ, osculo crucis et aliis ceremoniis eidem so- 
lemnizantes, et felix regimen, felices annos, fortunatos rerum progressus, 
decantantes (Codex Bandinus. Ed. Acad. rom. Bucuresci, 1895 p. 141). 

) Dina de > Ianuarie (septimo Idus Ianuarii) avuse şi la Romani o însemnătate 
tradiţională. Era o di de bun auguriu, adevăratul început al anului noi politic. 
În aceea di, consecrată lui Ianus, luase Cesar fascele puterii, şi tot în diua de 7 Ia- 
Marie luase nepotul săă Octavian cârma imperiului roman. (C..1. 1. 1. p. 383). 

NIC. DENSUŞIANV, 
40
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textul acestui martirologiii a îmblândit și adus la ascultare gințile sălbatice 

predicându-le cuvintele evangeliei ?). 

Se atribuia așa dar Sfântului Niceta în Dacia același rol civilisatoriii, 

pe care î-l avuse într'o vechime depărtată Ianus scă “Lwvy, veneratul strămoș 

al naţiunii pelasge ?). 

Sărbătorile creștine aă înlocuit, după cum scim, pe altele mai vechi. Însă 

caracterul poporal al festivităților aii rămas peste tot locul aceleași, numai 

numirile s'a schimbat. Diua de 7 Ianuarie, avuse așa dar la Carpaţi și la 

Dunărea de jos o însemnătate particulară religi6să încă în epoca romană. 

După călindariul oficial al imperiului roman, diua de 7 Ianuarie, era diua 

festivă a lui lanus, 6r în menologiele bisericei creștine orientale ea este 

consecrată memoriei lui lon Botezătoriul. 

De numele lui Ianus, după cum vedem, sunt legate începuturile politice ale 

rasei pelasge nu numai în părțile de apus, dar și în părţile de răsărit ale Europei. 

Revenim acum la patera de la Petrâsa. 

Acestă importantă reliquiă deschide înaintea n6stră un câmp vast de vederi, 

de cercetări și meditațiuni. 

Vom esamina acum acest prețios document și din punct de vedere al 

particularităților sale etnografice. 

Costumele divinităților, representate pe acâstă frumâsă pateră, nu sunt 

nici grecesci nici asiatice. Ele ati din contră un caracter archaic pelasg, însă 

pelasg nordic. Acelaşi caracter î-l ait și atributele divinităţilor: arcul, bus- 

duganul, sbicele, corbul, făcliele, paterele și coșurile cu fructe. 

Cu deosebire, ne atrage atențiunea, împrejurarea, că regele hyperboreii, lanus, 

precum și alte șese divinități figurate pe acâstă pateră, pârtă ornamente preţiose 

în păr, unele de asupra frunții, altele pe vârful capului. Tot ast-fel, cu o decora” 

țiune rotundă de asupra frunții, e înfățișat Ianus pe un vechiii as sei libră română. 

Fără îndoiclă, noi avem aici ornamentele caracteristice ale Hyperbo- 

reilor şi: Arimaspilor. | 

Hyperboreii, după cum i numiaii Grecii, constituiaii un popor pelasg forte 

estins în părţile de nord ale peninsulei Thracice 3). O parte din acești Hyper 

borei, aceia, cari escelaii cu deosebire prin pietatea și vicța lor pacinică, își 

1) Martyr. rom. Septimo Idus Januarii (7): In Dâcia sancti Nicetae Episcopi €!C. 

2) Pe un relief descoperit la Turda (Potaissa) în Transilvania, și reprodus în Archaeo- 

logisch-epigraphische Mittheilungen, XVII, p. 16, Esculap, fiul lui Apollo, n 

apare figurat în același costum, și aprâpe în aceeași atitudine ca deui Marte pC pateră 

de la Petrâsa. 

3) Apollonii Rhodii Argon. II. v. 675.
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aveaii locuinţele sale lângă gurile Dunării; &r în partea de apus, lângă acești Hy- 
perborei legendari se aflat stabiliți Arimaspii cei belicoși. L.ocuințele acestor 
Arimaspi, ne spun cele mai vechi fântâni geografice, se aflau lângă Oceanos 
potamos, pâoc "Oxeayatn, sâii Istru 1), &r de asupra lor se întindea catena mun- 
ților Ripaei seu Carpaţi 2). La Dionysiu Periegetul, acești Arimaspi de lângă 
Oceanos potamos sunt amintiţi cu epitetul caracteristic de ăpewviot 3). În fond 
acest epitet, de Arimanii, este numai un termin sinonim cu Arimaspi, 
o formă alterată de autorii grecesci în loc de Arimasci 4) și care corespunde 
din punct de vedere geografic şi etnografic la Arimi din Iliada luj Homer 5) 
şi din Theogonia lui Hesiod e), 

Din punct de vedere etnic, Arimaspii forma cu vecinii lor Hyperboreii 
numai una și aceeași naţionalitate mare pelasgă. Arimaspii, ne spune 

1) Dionysii Orb. Descr. v. 27—33.— În Argonauticele lui Orpheu (v. 1063) Arimaspii 
sunt amintiţi în apropiere de Geţi și ei locuia lângă Maeotis (înțelege aici Matoas, 
numele vechii al Istrului. Stephanus Byz., v. Avovfrc). 

:) Damastes din Sigeion, un contemporan al lui Herodot, în cartea Toţi 29: 
ăvu 8 "Aptpuerâiv n “Pine pn, 8 py nov Boptav nwty.—Pescerile lui Boreas 
din munții Ripaei se afla, după cum scim, în ținutul Geţilor. Silii Ltalici Pun. 
VIII. 501 seqq.: 

- + « „ Calais, Boreae quem rapta per auras 
Orythia vago Geticis nutrivit in antris, 

Cu privire la locuinţele Arimaspilor în părţile de nord ale Isirului mai aflăm ur- 
mătârele date în geografia lui Strabo:; «Cei de ântâjă, cari ai descris regiunile, spuneai, 
că de asupra Pontului euxin, a Istrului şi a Adriei (Ardelului) locuiaă Hyper- 
boreii, Sauromatii şi Arimaspii (oi 3" Set apărspny dizNâvres robe păv ip 105 E5- 
îeivob mal Ylazpov wa 105 "Adgloo xutotaodvras “TmepBoptove Eheyov ur Embpopărug al 
"Agtpasncăs. Strabonis lib. XI 6. 2).-- Mela (IL. 1) încă amintesce pe Arimaspi între 
cele de ântâii popâre ale Scythiei europene, er după Arimaspi urma Essedonii 
până la Meotida: Scythia Europaea. Hominum primi sunt Scythae, Scytharumque, quis 
singuli oculi esse dicuntur, Arimas pae. Ab eis Essedones usque ad Moeotida.— 
Tomaschek însă neținEnd semă de vechile isvâre geografice și voind a aduce o lu- 
mină în etnografia preistorică numai pe basa unor etimologie cu totul arbitrare rătăcesce 
căutând pe Hyperborei şi pe Arimaspi până prin regiunile cele mai depărtate ale 
Asiei centrale (Sitzungsberichte, Akad. d. Wiss. hist.-phil. Classe, CXVI B. pag. 757 seqq.). 

?) Dionysii Orb, Deser. v. 31: mpi Boptny, îva nuides ăpotpaviov (ăgetpravtov) A pr 
istăy, — Cf. Eustathii Commentarium v. 31. i 

1) Sufixul antic pelasg în ascu s, asci, ce corespunde la românescul escu, esci, 
mai esista și în epoca romană la Ligurii din Italia superidră, şi el s'a mai păstrat 
până astă-di la o mulțime de localități din ținuturile de acolo. D. e. Rimasco, Ro- 
magnasco etc. (Cf. Jubainville, Les premiers habitants, II. 46). 

*) Homeri Ilias, IL. v. 783. 

*) Hesiodi Theog. v. 304.
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Stephan Byzantinul, erai un popor din gintea Hyperboreilor 1). Însă 

domnia politică peste Hyperboreii cei pacinici de la Istrul de jos o aveai 

vecinii lor de apus Arimaspii cei r&sboinici. 

Poetul epic Pherenicos din Heraclea, ne descrie ast-fel pe Hyperborei: 

<Hyperboreii locuesc în părţile estreme (ră EsX27a), sub templul lui 

Apollo. Ei sunt cu totul nedeprinși la răsboiti, şi se trag, după cum spun 

tradițiunile, din nemul Titanilor celor vechi 2); ei sunt stabiliți sub cursul 

cel rece al lui Boreas şi adorâză pe un rege din nmul Arimaspilor îh. 

Atât Hyperboreii de lângă gurile Istrului, cât și Arimaspii vecinii lor, de- 

venise făimoși înaintea Grecilor pentru avuțiele lor cele enorme, în turme, 

în ciredi de vite şi în metale preți6se, dar cu deosebire în aur. 

După poetul Pindar, Hyperboreii purtati pe cap corâne aurite de lauri 4), & 

Arimaspii î-și lega pletele lor cu şireturi de aur 5) şi purtaii de asupra frunță 

ornamente strălucitâre în formă de stele sâi flori. 

Acest lux national, prin care se distingeai cu deosebire Arimaspii cei avuți 

de aur, făcuse pe poeţii grecesci să caracteriseze pe Arimaspi întrun mod 

satiric sâii mitologic, dicând despre denşii, că pârtă un ochiă în frunte. 

Ast-fel poetul și istoricul Aristea, care trăise înainte de Herodot, ne de- 

scrie pe Arimaspi în modul următoriii: «<răsboinici mulți şi puternici, avuți 

de erghelii, de turme și ciredi de vite, bărbați cu plete stufose, ce fâlfâie 

în aer, cei mai robuști din toți 6menii, avend fie-care câte un ochii în 

fruntea sa cea frumâsă» î). 

3) Stephanus Byz,, v. "Apruasnoi, E9voc “YnepBoptwv. 

2) În tradiţiunile poporale române vechii Titani ne apar sub numele de Tătarii 

cei mari, sei urieși. Despre ei se vorbesce, că ar fi locuit o-dată şi pe teritoriul 

comunei Petr6sa. «Bătrânii spun, că în acestă localitate (Petrâsa) ar fi locuit altă dală 

Tătari, şi că-și aveati chiar și biserica lor în mijlocul satului, unde astă-di se 

află construit un zid de pâtră, un han, unde, când s'a săpat beciul s'a găsit o mulțime 

de oseminte, mai mari de cât mărimea naturală a omului, şi care se dic, că sunt 6se de 

Tătari» (Respunsutri la Cestionariul istoric). De regulă în tote locurile aceste, unde 

"poporul ne spune, că ai locuit o-dată Tătari, se găsesc resturi vechi de construcțiuni, 

arme de bronz, fragmente de ceramică preistorică, și instrumente de petră. 

3) Pherenicos la Boeckhius Pindari opera, I. 1. 9%. 

2) Pindari Pyth. X. 30.—Vedi şi Eckhel despre Ianus, in Doctr. num. vet. Vol. V. p. 21%. 

5) Lucani Phars. lib. III. v. 295: auroque ligatas substringens Arimaspe, comas: 

6) Tzetzes la Tomaschek in Kritik d. ăltesten Nachrichten îiber den scythischen 

Norden (Sitzungsb. d. Acad. d. Wiss. Phil.-hist. Cl. Wien, CXVI B. 758.)— Athenie- 

nii, cari se consideraii ca o vechiă coloniă a lui “luv seci lanus (Plato, Euthy- 

demus, Ed. Didot, vol. 1. p. 227. 24. — Stephanus Byz,v. 'lwvia), încă purtaă Pe 

verful capului, scă pe frunte, ornamente de formă circulară, cyclade (Isidor! 
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Pe vechile monumente de artă, Arimaspii eraă înfățișați ca un popor cu 
caracter eroic, însă violent. Ei pârtă pe cap o căciulă țurcănâscă cu verful 
plecat înainte; aii o cămâșă lungă, ce le trece până peste genunchi și un fel 

de ismene s€i pantaloni mai strimţi (anaxyrides, bracae 1). Nici o-dată însă, 
pe aceste monumente vechi, Arimaspii nu sunt figurați cu un ochiii în frunte. 

În fine mai amintim aici, că în colindele apolinice române s'aă păstrat încă 
până astă-di unele reminiscențe, că o-dată în ţinuturile de la Carpaţi şi de 
la Istrul de jos se purtaii ornamente arimaspice pe cap, ori de asupra 
frunţii 2). 

După cum am vădut mai sus, patera de la Petrâsa ne înfățișeză prin de- 
corațiunile sale hieratice sărbătârea cea mare a Hyperboreilor și a Arimas- 
pilor în ondrea divinității Terra Mater, a pămentului productiv, mama 

cea fecundă a tuturor ființelor. 

Timpul acestei importante festivități anuale se vede indicat pe pateră în 

mod destul de espresiv. O viță frumâsă de viă cu struguri decoreză tronul 

de aur al Mamei mari; alte patru viţe de viă, încărcate cu struguri ajunși la 

maturitate, încing jur împrejur patera cea sfântă; în fine lângă regele anus 
este înfățișat un mic prunc, ce aduce ca dar un spic de grâu de o mărime 

estraordinară, 

Avem așa dar aici o mare festivitate anuală întru lauda și preamărirea 

Etymologiarum lib. XIX. 30. 3). — Dioscurii, fi lui Tyndareus, pe cati i vedem 

figurați şi pe patera de la Petr6sa, portă ornamente preți6se, scă stele, pe vârful capului. 

La Valeriu Flacc ei sunt numiţi Astrocomantes Tyndaridae (Argon. lb. V. v. 
367-368). Dioscurii, după cum se spune, întemeiase vechia capitală a regelui Aiete, nu- 
mită și Dioscurias, aceeași unde astă-di se află ruinele Tirighinei (Cf. Pliniu, V. 5).— 
În cântecele eroice române Tyndareus, părintele Dioscurilor ne apare sub numele de 
Tudor Tudorel, Despre cyclul epic ai Tyndaridilor la poporul român vom vorbi 
mai târdită, 

*) Daremberg, Dictionnaire des antiquites, v. Arimaspi. 

') Şezătoarea (Fălticeni) An. 1. p. 148: 

în cap are o scufie este o pâtră despicată 

și scufia-i de scumpie de se vede lumea tâtă ... 

şi de desupt de scumpie 

În altă variantă de !a Teodorescu, Poesii pop., p. 21: 

„... 0 pâtră nestimată 

de pe fruntea-i coronată. 

Ornamente în formă de steluțe de asupra frunţii se văd și la unele tipuri re- 
Presentate pe monetele vechi ale Daciei (Bolliac, Trompstta Carpatilor, nr 939, 

în. 1871, fig, 49. — Vechii Domni ai ŢErii-românesci încă purtaă pe căciulă, de 
âsupra frunţii ori în partea dreptă, medaligne rotunde, ornate cu petre preţidse.
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divinității Terra Mater, după ce se termină secerișul câmpurilor și când în- 

cepe culesul viilor. 

În Fastele lui Philocal (d. Ch. 354), ce ne înfățişeză călindariul oficial din 

timpurile din urmă ale imperiului, diua de 5 Septembre (Nonis Septembris) ne 

apare consecrată prin cuvintele MAMMES : VINDEMIA (sărbătorea Mamei. 

Culesul viilor . <Mammes» este aici un cuvânt eminamente pelasg, însă 

în formă grecisată. După Stephan Byzantinul, Rhea identificată cu Terra 

Mater era numită și Mă 2), de sigur un simplu vocativ (Mam'!), după cum 

același cuvânt î-l aflăm şi la Eschyl: Mă Tâ (Mater Terra! 2). 

Împrejurarea, că sărbătârea principală religi6să a Hyperboreilor, în ondrea 

divinității Terra Mater, se celebra în luna lui Septembre, după stringerea 

recoltelor, şi că între divinităţile, ce iait parte la acestă mare solemnitate 

vedem și personificarea anului noă, ne face a presupune, că Hyperboreil 

şi Arimaspii, ce adoraii pe Terra Mater și pe Apollo, ca o divinitate a s6- 

relui, aveati un călindariti agricol și pastoral; că la dânșii anul nou 

începea în luna lui Septembre, întocmai după cum în Septembre incepea 

anul noă la Hyperboreii de la Delphi, la triburile pelasge din Creta, din 

Cypru, din Asia mică, și într'o epocă depărtată la Romani și Volsini 4). 

Terminând aici acestă esaminare a paterei de la Petrâsa, care prin figurile 

sale hieratice ne înfățișeză o vechiă sărbătâre pelasgă numită în călindariul 

imperiului roman <Mammes vindemia», ne întrebăm, dacă acest vas de 

sacrificii a putut avă, din punct de vedere al festivităților agricole, vre un 

raport re care cu regiunea de la Carpaţi şi Istru. 

În părţile de apus ale Mării negre, cultura viței de viă se reduce la tim- 

pură fârte depărtate. Centrul cel puternic al cultului lui Liber Pater (Bac- 

chus) era în ţinuturile locuite de Geţi. O monetă romană din timpul lui 

Traian representă pe DACIA personificată ședând pe o stâncă, având pe Cap 

o căciulă națională Dacă și ținând în mâna dreptă spice de grâti, €r lângă 

densa se văd fiiguraţi doi copii, dintre car unul i ofere un mănunchiiă de 

spice, er cel alalt un strugure 5). 

Tot ast-fel şi în timpurile istorice mai noue, țările române de la Îstru ai 

fost tot de una renumite pentru calitatea cea escelentă a cerealelor și a vi 

nurilor sale. Vechiul județ numit Săcuieni, astă-di desființat, pe al cărui terl- 

.1) C.I. L.vol. L. p. 401. — În călindariul creștin: 8 Sept. Nascerea Maicii Domnului. 

2) Stephanus Byz. v. M&oraopa: "Erhetro 3 xat î) “Pta Mă. — Cf. Strabo, lib. XII 2.3 

s) Aeschyli Suppl. v. 890. 

4 Livii R. R. lib. VIII. 3. 

5) Eckhel, Doctr. num. vet. Vol. VI, p. 428,
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torii se afla comuna Petrâsa, a purtat ca emblemă o ciorchină de struguri 1). 

Putem ast-fel presupune, că acestă pateră magnifică a fost de la început 

destinată ca un vas sacru, pentru un templu 6re-care, din regiunea cea viticolă 

și agricolă a Geţilor, sâit a vechilor Hyperborei, de la Dunărea de jos. 

4. Fibula în formă de phoenix din tesaurul de la Petrosa. 

(II. Pibula maior). 

Vom vorbi aici despre un al treilea ubiect din tesaurul de la Petrosa, despre 

o fibulă, ce representă figura unei pasări sacre de mărimea unui șoim. 

Întregă suprafaţa acestei pasări de aur se afla în momentul descoperirii 

tesaurului decorată în mod strălucit cu diferite petre fine și cristale, de co- 

l6re roşiă, verde, albastră şi galbenă. 

De asupra, pe cap, acestă pasăre avea ca moț un granat roșu, ochii erai 

formaţi din petre roşie, 6r de câdă, se aflait suspendate cu lănțuşâre fine de 

aur, patru globule de petre albe în formă de oușsre. 

Întreg aspectul acestei pasări era de o frumseță estra-ordinară. Ea repre- 

senta în tot casul o pasăre miraculosă a religiunii antice. 

Pasările aii avut în credințele şi superstițiunile poporului pelasg un rol 

forte important, cu deosebire la Etrusci și Latini. Din aceste pasări unele 

erai considerate de bun auguriu €r altele de reu auguriu sii ominâse. 

Apariţiunea, cântecul și sborul lor în anumite timpuri şi locuri erait semne, 

ce prevestiati intențiunea bună, ori rea, a divinităților. 

În ritualele etrusce, se aflati depinse mai multe specii de pastri, pe cari, 

după cum scrie Pliniu, nime nu le-a vădut, și cari e mirare dicea dânsul, 

că lipsesc, când vedem, că sunt în abundență chiar şi acele, pe cari le 

distruge în continui gura omenâscă 2). 

Rămâne însă afară de ori-ce îndoiclă, că ornamentarea pasărei celei mari 

de aur din tesaurul de la Petrsa nu se datoresce nici de cum spiritului de 

imaginaţiune al artistului. 

La poporul pelasg, cu deosebire în cultul religios, tâte î-și aveai formele 

sale tipice, tradiționale, de la cari nu era permis nimenui a se abate. Putem 

*) Grecianu, Eraldica română, p. 149. — Er Lorgulescu în Dict. geogr. Buzăi, p. 89, 
scrie: Viile în acest județ (al Buzăului) se cultivă din timpuri depărtate și reputațiunea 

lor e stabilită din vechime, ceea ce a făcut pe Domnul ŢErei, Constantin Brâncoveanu 

SE-şi aibă via sa Domnescă în delul Dumbrăvii». 

) Pliuii HN lib. X. 6. 17.
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ast-fel presupune, că noi avem aici figura unei pasări, căreia artistul i-a dat 

ființă după un model tradițional. 

O particularitate însă atrage cu deosebire atenţiunea archeologului și isto- 

ricului. Pe pieptul acestei pasări misteri6se se vede figurat un lectulum, un 

pat, oră l&găn, format din lamine subțiri de aur, €r cavitățile intermediare ale 

acestui legăn se aflaii împlute cu petre preţiose, când tesaurul a fost scos la 

lumină din sinul pământului *). În mijlocul acestui l€găn se vedea aședată o 

pâtră mare albastră de forma unui oi ?). În fine pasărea e figurată cu aripele 

strînse sub piept şi cu câda întinsă, sii în atitudinea descinderii sale din sbor. 

Ce fel de pasăre religisă era acesta, vom cerca s& aflăm cu ajutoriul de- 

scrierilor, ce ni le-ai transmis autorii greci și romani. 

Cea mai nobilă, și -tot-o-dată cea mai fenomenală pasăre a tradițiunilor 

vechi, a fost phoenixul. 

Acestă pasăre, după cum spunea teologia antică, era numai una singută 

în tâtă lumea (unica semper avis). Ea era consecrată sorelui (Solis avis) și 

trăia, după cum scriaii unii, 700 ani, după alţii 509 ani. Când se apropia de 

AY 

sfârșitul lungei sale vieţi, ea î-și construia din ramuri și plante frumos miro- 
, 

sitâre un pat seă cuib, se aşeda pe acest cuib, şi ast-fel i-și termina viţa; apoi 

din mădua sa se forma îndată un oii şi din care se născea un noi phoenix. 

Vom reproduce aici principalele date, ce le aflăm menționate la autorii 

“) Descrierea canonicului Dr. Fr. Bock: gerade dieses Objekt ehemals eine ăusserst 

reiche Ausstattung besass. . . . . Namentlich bemerkt man auf der Brust ein grosses 

rechteckiges lectulum, welches von einem Kranze von kleineren, unregelmăssig poly- 

gonen Fassungen umgeben ist. 

2) Odobesco, Le Tresor de Petrossa, I. 16: Deposition des paysans Nicolas Baciu, 

Georges, son fils, Ion Lemnar et Achim, fis de Nicolas, faite le 10 juillet 1838: un oi- 

seau, grand comme un €pervier, ou plus grand qwun merle, couvert de pierres 

bleues, rouges et vertes.— Interrogatoire de PAlbanais Anastase Verussi: Le 

grand oiseau avait un bec, sur lequel ou reconnaissait la trace des pierres qui avaieni 

disparu. — Raport du logothtte Kyr-lacov.... adress€ le 12 juillet 1838: Cinq 

oiseaux, dont l'un, grand comme un pig€on, portait sur le dos (ventre) un gros rubis 

balais, de forme ovale et dela grosseur d'un oeuf, tandis que son corps etait 

recouvert dex diverses pierres, rouges, bleues, vertes, jaunes et blanches. 

— Deposition de Ion Lemnar (16 juillet 1838): Un oiscau de la grosseur d'un 

merle, sans ailes ni piedes, sa tâte €tait recourbee vers la voussure du dos, qui &tait 

ornce de trois rangces de pierres rouges, vertes et bleues, les unes grosses conime 

des noisettes et les autres plus grosses encore .. . et sur le jabot se trouvait un€ 

pierre bleue ovale, de la grosseur de deux noisettes, Cet oiseau 6tait creux ă Vin- 

t&rieur, et par toutes les cavites d'ou les pierres ctaient tombees il s'echappait une pous 

sitre noire. Aux yeux, il avait des pierres rouges de la dimension dune lentile. 
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vechi cu privire la acestă pasăre fabul6să; ele ne vor servi spre a ne pute 
da semă de caracterul și importanţa istorică a acestui obiect unic, în tâte te- 
saurele archeologice, câte ne sunt cunoscute până astă-di. 
Vom începe mai ântâiii cu Herodot. Dânsul scrie: 
«Mai esistă și altă pasăre sacră, numită phoenix, pe care eă ce e drept 

nu am vEduto, de cât numai depinsă. Ea visitâză fârte rar Egipetul, numai 
la câte un interval de 500 ani, dupa cum spun Heliopolitanii. Ea vine, după 
cum se spune, numai atunci, când a murit tatăl ei. Mărimea și forma ei, 
dacă pictura o representă esact, sunt ast-fel; unele din penele sale ai coldre 
auriă, altele roșiă, €r după formă și după mărime, ea s&mănă fârte mult cu 
aquila. Acest phoenix, după cum se spune... .. plecă din Arabia, trans- 
porteză în templul sdrelui corpul părintelui săi învăluit în smirnă și-l în- 
mormânteză în templul sorelui. Transportarea o face în modul următorii: 
mai ântâiii alcătuesce din smirnă o formă de oi, deo greutate, cât pâte să 
o ducă, apoi se încercă mai ântâiii, dacă e în stare să transporte greutatea 
acesta, și după ce a făcut esperimentul acesta, ea escaveză oul, pune în lăuntru 
resturile părintelui s&ă, &r partea escavată a oului pe unde a pus în lăuntru 
remășițele părintelui săi, o astupă €răși cu altă smirnă. Ast-fel, că greutatea 
părintelui s&ă învăluit în smirnă este aceeași cu a oului. Apoi lipind acest 

oi jur împrejur, ea î-l transportă în templul s6relui >, 

Er la Pliniu aflăm următorele: 

«Cea mai nobilă pasăre este phoenixul din Arabia, însă nu sciă, dacă nu 
cum-va e numai o fabulă, că ea ar fi una singură în tâtă lumea, și că 

numai rar se pâte ved6. După cum se spune, ea este de mărimea unei 
aquile, gâtul jur împrejur i strălucesce ca aurul, €r pe cea laltă parte a 

corpului este roșiă, câda e albastră întrețesută cu pene roșii, sub gât are 
bărbii și pe cap un moţ. Cel de ântâiă dintre Romani, care a vorbit despre 
acestă pasăre este Maniliu, un senator distins prin cunoscințele sale, ce singur 
Și le-a câștigat. Densul spune, că în Arabia acestă pasăre e consecrată Ss- 
relui, că trăesce 509 ani, €r când imbătrânesce î-și construesce un cuib cu 
ramuri de canele și de tămâiă, î-l umple cu mirosuri, se aședă pe acest cuib 

și mâre. Apoi din 6sele și din meduva sa se nasce mai ântâiii un verme, 
din care se desvâiltă un puii, şi cea de ântâiii grijă a acestui noii phoenix 
este, s& îndeplinescă onorile funerare pentru cel de ântâiă. El transportă 
cuibul întreg în apropiere de Panchea în orașul S6relui și-l depune 

aci pe altariii. Acelaşi Maniliu ne mai spune, că de-o-dată cu vi€ţa acestei 

bastri se termină şi revoluțiunea anului celui mare, și că atunci începe un 

') Herodot lib. 11. c. 73,
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noii period cu aceleași caractere pentru anu-timpuri și pentru constelațiuni. 

Corneliu Valerian scrie de asemenea, că sub consulii Q. Plautiu şi Sex. Papiniu 

(a. R. 789, d. Chr. 36) phoenixul a sburat în jos spre Egipet. Acestă pastre a 

fost adusă în Roma, pe când principele Claudiu era censor, în anul 800 al 

Romei (47 d. Chr.), ea a fost arătată în comiţii şi s'a încheiat un proces-verbal 

asupra acestui cas, însă nimenea nu se îndoia, că era numai un phoenix fals 1). 

Alte importante notițe le aflăm la Tacit, care scrie: 

«Sub consulatul lui Fabiu și al lui L. Viteliu (a. R. 788; d. Chr. 34), 

după un lung period de secule, a sosit în Egipet pasărea phoenix. Venirea 

ei aici a servit ca materiă pentru cei mai învățați bărbați din țera acâsta și din 

Grecia, ca să discute acest miracul. Ei voii raporta aică faptele, despre cari 

în general părerile sunt uniforme, precum ș si alte date mai puţin sigure, cari 

însă presintă un interes, ca să fie cunoscute. Acâstă pasăre este consecrată 

sdrelui, și toți câți ati descris forma ei spun, că are o figură şi pene deo- 

sebite de cele lalte pasări. Despre lungimea vieţei sale părerile varieză. După 

cum spun cei mai mulți, ea trăesce 500 ani, sunt însă unii cari afirmă, că 

ea are o viâță până la 1461. Cel de ântâii phoenix s'a arătat, după cum se 

spune, în timpul lui Sesostre, al doilea în timpul lui Amasis. al treilea sub 

Ptolemeu Macedonianul, ce a domnit peste Egipet; că acâstă pasăre a sburat 

în orașul, al cărui nume este Heliopolis, însoțită de mai multe cârduri de 

alte pasări, uimite şi ele de acestă formă necunoscută. Însă vechimea este 

întunecată. Între Ptolemei și Tiberiu ai fost mai puţin de 250 ani, din cari 

causă unii cred, că acestă pasăre nu a fost phoenixul cel adevărat şi că 

nici nu a venit din țările Arabilor, de Gre-ce nu avea nici unul din catac- 

terele confirmate de tradițiunile vechi. Acâstă pasăre, când se împlinesce 

numărul de ani al vieţei sale și când i se apropiă mortea, î-şi construesce 

în ţările sale un cuib, pe care î-l fecundeză cu puterea g generatore, din care 

apoi se nasce un puii, care îndată, ce a crescut mare, mai ântâiii se îngri- 

gesce să înmormenteze pe tatăl să, şi acesta o face nu fără o consciință 

Gre-care, ci ea ridică mai ântâiii greutatea cu smirnă, şi încârcă o cale mai 

lungă, dacă pâte s& ducă sarcina și să facă acestă căl&toriă, apoi ia corpul 

tatălui său şi-l duce la altariul sârelui, unde-l arde. Dar datele aceste sunt 

nesigure și pline de fabule. Cu tote acestea în Egipet 6meniă nu se îndoesc, 

că acestă pasăre se vede câte o-dată pe acolo» 2). 

De asemenea scrie poetul Ovidiu, care se ocupase în particular cu vechile 

tradițiuni religi6se ale timpurilor preistorice. 

1) Plinii H, N. lib. X. c. 2. 

2) Taciti Annal. lib. VI. c. 28.
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«Phoenixul», dice densul, «după ce a împlitit cele cinci sute de ani ale 
vieţei sale, i-și construesce cu unghiele și cu ciocul un cuib format din coji 
aromatice, din canele frumos mirositâre, din spice de nard, din smirnă 
galbenă și din cinam, se culcă pe acest pat și-și termină vi€ţa în mijlocul 
parfumelor; apoi din corpul săă, după cum se spune, se nasce un alt phoenix 
tentr, destinat s€ trăâscă tot atâtea sute de ani, şi după ce etatea i-a dat 
puteri de ajuns, ca să pâtă transporta o greutate, el ridică de pe arborele 
cel înalt cuibul de surcele cu greutatea sa, și apoi luându-și avent cu un 
sbor ușor transportă cu pietate lEgănul s&ă şi cosciugul părintelui săi, şi-l. 
depune în templul lui Hyperion, înaintea ușilor celor sacre» 1), 

În fine poetul Claudian, care trăise în seculul al IV-lea d. Chr. descrie 
acâstă pasăre ast-fel: 

*Ochii săi scânteiă de o lumină secretă, în jurul gâtului penele i strălucesc 
ca flacăra, de asupra capului are o crâstă roşiă, al cărei vârf lucesce ca o 
stea și revarsă în întunerecul nopții o lumină senină, picidrele sale sunt roşii 
ca purpura de Tyr, un cerc azur trece peste aripele sale, €r partea supe- 
riGră i este decorată cu pene aurii» 2). 

„Due cestiuni importante de geografiă se presintă acum înaintea nâstră. 
Cea de ântâiii este: în ce părți ale lumii vechi trăia acestă pasăre mira- 

cul6să? Și a dâua: unde transporta, după legendele vechi, acestă pasăre 
cuibul, ori patul cu osemintele părintelui săi? 

După Suida, care avuse înaintea sa un număr considerabil de isvâre 
mitologice și istorice, astă-di însă perdute, phoenixul venia în Egipet «dintr'un 
loc necunoscut» ?). 

După poetul Claudian, phoenixul trăia într'o pădure încunjurată de apele 
cele curgătâre ale Oceanului (Oceanos potamos 4). Același Claudian mai nu- 
mesce phoenixul «pasăre Titanică» (Titanius ales), ori cu alte cuvinte 
phoenixul figura la autorii vechi ca o pastre din ținuturile Titanilor celor 
legendari, 

După geograful Mela, patria phoenixului era în Panchea, — lângă 
Oceanos potamos, — în apropiere de munţii Ceraunici sâi ai Cernei 
de astă-di 5), 

i ) Ovidii Metam. nb. XV. v, 397. seqq. 
') Clandiani Phoenix. 

) ?) Suidas, v. Votat, 
1) Clandiani Phoenix, v. 1. 
5) Melae Descr. Orb. lib. LII. c. 8. Extra sinum verum in flexu tamen non modico, 

Rubri maris . « partem Panchaei habitant ... De volucribus praecipue praeferenda
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-După poetul Ovidiu, phoenixul trăia pe o colină din locurile cele fru- 

mâse ale Elysiului 1), una și aceeași regiune geografică a timpurilor pre- 

istorice cu Valea cea admirabilă a Jalesului din România, care începe din 

sus de Arcani, și despre care vom vorbi mai târdii. 

Resultă așa dar din tradițiunile geografice, ce le avem, că phoenixul, pa- 

sărea cea făimâsă a religiunii ante creştine, trăia în regiunea cea legendară 

din emisfera nordică, sub orisonul cel pur și senin al Istrului, în apropiere 

de munţii: Ceraunici, sei ai Cernei, în părțile cele apărate ae vânturile reci 

și violente ale nordului. 

Ne întrebăm acum unde-și transporta acâstă pasăre măiestră cuibul și 

cosciugul cu resturile părintelui s&ă. 

“După Pliniu, phoenixul se ducea în orașul S6relui, ce era situat în 

apropiere de Panchaea (prope Panchaeam in Solis urbe 2). Același oraș, 

urbs Solis, se afla după geografia lui Mela chiar pe teritoriul Pancheei în 

apropiere de munţii Ceraunici. Er după Tacit, phoenixul transporta corpul 

părintelui săi la Heliopole (orașul S6relui). Însă Tacit ca un istoric precaut, 

se feresce să afirme, că phoenixul se ducea la Heliopole din Egipet, 

fiind că esistaii, în diferite părți ale lumii, mai multe orașe, pe cari Grecii 

le numiai Heliopolis. După Ovidiu, phoenixul se ducea la templul lui 

phoenix, semper unica... . Ipsum promontorium quo id mare clauditur, a Cerau- 

niis saltibus invium est. -— Aici Rubrum mare este numai o simplă confusiune 

geografică cu nâwog îpvăp5s și EpoOp& Vâhasza de la cotul Istrului, numit în cântecele 

eroice române «podul Ruşavei». A se vede mai sus pag. 404—417 și 439 nota 2. 

1) Ovidii Amor. lib. II. 6. v. 49 segq. 

Colle sub Elysio nigra nemus illice frondet, 

Udaque perpetuo gramine terra viret. 

Si qua fides dubiis, volucrum locus ille piarum 

Dicitur, obscenae quo prohibentur aves. 

Illic innocui late pascuntur olores 

Et vivax Phoenix, unica semper avis. 

Numele de phoenix, ce se atribuia acestei pasări, nu este nici egiptean, nici 

grecesc; el nu putea fi de cât din limba Pelasgilor, la cari pasările sacre aă avut un rol 

atât de însemnat, Întru adevăr, după cum ne spune Ovidiu, la Assyrieni, sci pote la 

un alt popor ascus sub acest nume, phoenixul era numit ph »enica (Metam. lib. XV, 

v, 393: Assyrii Phoenica vocant). Fără îndoislă, că noi avem aici numai o numire, ce 

aparține la trupina vechiă a limbelor romanice. În realitate «phoenica» este una şi a- 

ceeaşi numire cu forma românescă de «păunica», genul femenin al păunului. Figura ceâ 

nobilă a phoenixului, capul s&ă elegant (cu moţ), ce se semăna cu al păunului, varietatea și 

frumseţa estra-ordinară a penelor sale, cu deosebire strălucirea lor în aur, tote aceste 

aă putut face pe cei vechi să considere phocnixul ca o speciă mai mică a păunilor. 

2) Plinii H. N. lib. X. 2, 
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Hyperion (al S6relui-Tată). Însă unde se afla acest sanctuarii, 
tace 

dânsul 
1). Er după poetul Claudian, phoenixul transporta corpul părintelui 

săi în urbe Titana scă în orașul Titanilor 2). După cum vedem, orașul 
Heliopole din legenda phoenixului este cu totul deosebit de cel din Egipet. 
Pentru clarificarea acestei cestiuni este de lipsă să mai adaugem aici, că 
însuși Herodot, care visitase Egipetul, nu amintesce cu un singur cuvânt, 
că preoții din Heliopolis i-ar fi spus, că acestă pastre străină numită phoenix 
se ar fi arătat vre-o-dată la templul de acolo. Templul ce! mai ilustru al lui 
Apollo, ca divinitate a Sorelui, se afla, după cum scim, nu în Egipet, ci în 
părțile de nord a lumii vechi, în regiunea Hyperboreilor celor pii. 

E evident așa dar, că pasărea, care prin escelenţă era consecrată Sârelui, 
sei lui Apollo, nu putea după credințele celor vechi, să călătorească la alt 
templu, de cât ia sanctuariul cel mai renumit al timpurilor preistorice, din 
regiunea fericită a Hyperboreilor celor sfinți, acolo unde călătoria însuși 
deul Apollo 3). 

Despre templul şi orașul S6relui de la Dunărea de jos mai avem şi alte 
date împortante. După tradiţiunile argonautice, sanctuariul cel miraculos al 
Ssrelui se afla în orașul regelui A iete, care domnia peste Colchi, adecă pe 
teritoriul așa numiţilor Hyperborei. În camerile cele aurite ale lui Aiete se 
aflaii, după poetul Mimnermus, radele cele strălucitâre ale Sorelui 4, Însuși 
capitala acestui rege avut pârtă numele de «Solis urbs» 5. Ea se mai 
mumesce și Titania (Tirryis Ala €), e poetul Claudian ne spune, că 
phoenixul transporta resturile părintelui săi în orașul Titana. Mai notăm 
că lângă Istrul de jos se afla teritoriul numit Panchaea şi regiunea cea 
făimâsă pentru bunătățile sale, Arabia felix ?). 

În fine e de lipsă să amintim aici încă un fapt important. Judeţul Buzăului, 
din România, pe al cărui teritoriă s'a descoperit tesaurul de la Petrâsa, pârtă 
ca emblemă un templu în stilul architecturei religi6se a Dacilor, er pe fron- 
tispiciul acestui templu se vede figurată o pasăre în momentul descinderii 

') Ovidii Metam. lib: XV. v. 4c5 seqq.: 
Fertque pius Cunasque suas, patriumque sepulcrum 
Perque leves auras Hyperionis urbe potitus, 
Ante fores sacras Hyperionis aede reponit. 

') Claudiani Phoenix, v. -92, 
3) Diodori Siculi lib. 1. c. 47. 
*) Valerii Flacci Argon. lib. V. v. 409—416.— Mimnermus la Strabo, Geogr. lib. 1. c.2. 40. 
*) Valerii Flacei Argon. lib. V. v, 225. 
%) Apollonii Rhodii Argon. lib. IV. 131. 
') A se vede mai sus pag.. 509.
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sei sosirii sale acolo. După vechile idei religi6se pe un locaș sfânt nu putea 

să fie figurată de cât o pasăre sfântă. 

În alte specimene ale sale, acâstă emblemă ne înfățișză o biserică cu 

trei turnură, 6r jos dinaintea acestei catedrale se vede figurată o pasăre 

întârsă cu fața spre ușa principală, și avend legat de piciore un obiect de 

formă rotundă 1). | 

Fără îndoi6lă, că elementele acestei embleme 

sunt antice, după cum sunt fârte vechi insemnele 

mai multor judeţe din Țera-româneâscă și Moldova ?). 
> 

Marca județului Buztii ne înfățișeză așa dar, după 75 

y 
cum vedem, legenda vechiului phoenix, care sbu- 

  

rând se așeză pe frontispiciul unui templu de formă 

225. Marca Judeţului ante-creştină, sei care după cum ne spune Ovidiu, 

Buzăă (România) repre-  depunea înaintea ușilor celor sacre resturile părin- 

sentând un templu, pe 

care descinde o pastre 

(phoenix). După sigilul ju- Am vorbit până aici despre legendele și patria 

decătoriei jud. Buzăi din 

a. 1851, Colecț. nâstră. 

telui s&ă învăluite întrun oă de smirnă ?). 

misteri6să a pastrii phoenix, pe care autorii latini 

o mai numiaii și solis avis,ignea ales, unica 

semper avis, vivax phoenix, aeterna avis. 

Rămâne s& stabilim acum care este caracterul adevărat al fibulei celei 

mari de la Petrâsa. 

După forma și ornamentațiunea sa, acâstă pasăre de aur, figurată cu un 

Jectulum pe piept, și având în acest legăn o pâtră preți6să de forma unui 

oii gălbuiă ori albastru, ne înfățișeză tipul unui phoenix tenăr, ce transpârtă 

la altariul sârelui, cuibul şi rămășițele părintelui săi învăluite într'un oii de 

smirnă, după cum spuneai cei vechi 4). 

1) Grecianu, Eraldica română, p. 147. 

:) Orașele autonome î-și aveaii încă în anticitatea preistorică insem nele lor 

religidse. 

3) Mai notăm aici, că celor vechi le era cunoscut şi un Apollo cu epitetul de Poses 

(Pauly-Wissowa, v. Apollo), o numire, ce ne indică un cult deosebit al lui Apollo lângă 

apa Buzăului. Cf. mai sus pag. 533. 

4) Charles de Linas era de părere, că acestă fibulă representă o aquilă, ori un 

şoim (fibule en forme d'aigle ou d'Epervier), fără să aibă în vedere dâue împrejurări 

decisive, că dacă artistul ar fi voit întru adevăr să represente pe una din aceste pastri, 

atunci de sigur, că dânsul, ca un technic celebru în lucrarea metalelor și petrelor preţi6se; 

ar fi fost în stare să dee acestei pasări o formă mai asemEnată cu aquila, ori cu șoimul, 

și în acest cas de sigur, că nu şi-ar fi decorat lucrarea sa cu petre roșii, albastre 

şi verdi. — În fine mai e de lipsă sE facem aici amintire de o particularitate impor“ 

tantă. Ion Lemnariul, descoperitoriul tesaurului, ne spune, că interiorul acestei pastri 

  

| 

| 
|
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În timpurile din urmă s'a discutat fârte mult, dacă emblema Ţărei- 

românesci represintă în scutul săă un corb sâii o aquilă. 

Faptul însă e positiv, că figura acestei pasări eraldice, varieză pe scutul 
Ţărei-românesci încă începând din seculul al XIV-lea. Amintim acest secul, 
fiind-că numai de atunci încep să ne fie cunoscute cele mai vechi specimine 
ale acestei embleme. Întru adevăr pe unele steme și peceți domnesci, ne apare 
un corb, însă pe altele noi vedem figurată o pasăre, care după formele și 
atitudinea sa nu este nici corb, nici aquilă, cum ai credut în timpul din 
urmă mai mulți literați români, de sigur sub influența ideilor naţionale, că 
poporul român fiind format din colonii romane, nu putea să aibă alte insemne 

politice și militare de cât aquila. 

Însă mai ântâiă e de lipsă să stabilim aici, care este în general caracterul 
istoric al emblemelor naţionale române. 

Atât simbâlele "Ț&rei-românesci cât și ale Moldovei, Transilvaniei și Ba- 

natului 1) sunt apolinice. În tâte aceste ne apare figurat s6rele și luna 
nouă. Însă câte o-dată, pe lângă sre și pe lângă lună, noi mai vedem în 
emblemele "Ț&rei românesci representată și Ursa mare (ăpuros) cu 9 oră 
6 stele. Ea simboliseză așa numitul Geticum polum, Hyperboream 
Ursam, Geticum plaustrum 2), cardinem mundi), care după vechile 
idei geografice şi astronomice se rădima pe munţii cei înalți ai Daciei, 

pe columna cea legendară a muntelui celui imens Atlas sâă Oltului 1). 

Vom vorbi acum în particular despre cele doue pastri diferite, ce ne 

apar figurate, când una, când alta, în emblemele TȚărei-românesci, 
Corbul în legendele vechi era de asemenea un simbol al lui Apollo 5). 

era gol, €r în cavitățile din cari căduse petrile se afia un fel de prav negru, care, după 
cum ne spune Verussi, când cădea pe foc producea un miros ca de puci6să; fârte pro- 
babil, că eraă substanțe aromatice decompuse. 

1) Sulzer, Geschichte d. Transalp. Daciens, III. 680—681: Will man aber mit dem In- 
genieur Friedrich Schwanz . . . glauben: der Seweriner Banat habe im Anfang nur 
Sonn und Mond im Wappen gefihrt, 

| 
") Martialis Epigr. lib. 1X. 46 v. 1—2, — Lucani Phars, lib. V, 23. — Claudiani, Bell. 

Get, v. 268. — Statii Thebaid. XII. v. 650, — Er în poema lui Paulin către Niceta: Ibis 
Arctoos procul usque Dacos. 

) Plinii lib. IV, 26: gens felix, quos Hyperboreos appellavere . . . Ibi creduntur 
esse cardines mundi, 

1) Virgilii Aen. IV. 482: maxumus Atlas axem humero torquet stellis ardentibus 
aptum, 

“) Eratosthenis Catast. 41. — Herodoti lib. 1V. 15. — Statii Silv. II. 4. 1: Phoe- 
beius ales,
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El însoţia pe deul luminei în căl&toriele sale 1), Herodot amintesce de tradi- 

țiunea, că poetul Aristea din Proconnes, care compuse o poemă epică despre 

Arimaspi, urmase pe Apollo în formă de corb până la Metapontion în 

talia de jos 2). Corbul este pasărea cea sfântă a deului Mithra adorat așa de 

mult în regiunile Daciei î). Corbul ne apare figurat și pe patera cea sacră 

de la Petrosa; peste tot el este un simbol al divinităților hyperboree, să 

din nordul peninsulei thracice 4). 

Ne întrebăm acum, ce represintă în emblema Ț&rei-românesci a doua fi- 

gură de pasăre, cu un aspect blând şi nobil, care nu semănă nici cu forma 

cea vulgară a corbului, nici nu are caracterele unei pastri rEpitâre, cum 

este aquila. Ea nu are nici dimensiuni puternice, nici forme masive, nici 

ghiare robuste și desvoltate, nici cioc brusc cârligat, nici picidre acoperite 

cu pene până la ghiare, cari sunt caracterele particulare și bine marcate ale 

genului aquilei. | 

În Pravila tipărită la Govora în a. 1640, acestă pasăre se vede figurată 

în momentul, când ea î-și depune cuibul de asupra unor flacări. Se pote 

chiar distinge, în mijlocul cuibului și între ghiarele pasării, forma unui oil alb 

(Fig. 226, p. 641). 

Acestă pasăre eraldică e figurată și în Liturgia românescă tipărită la 

Bucuresci în a. 1680, stând aici pe vârful unui arbore (phoenix), er lângă 

acest arbore se văd trei altare păgâne (Fig. 227, p. 641). Pe un alt spe- 

cimen din 1682 se văd de asemenea figurate trei altare păgâne 5) și phoenixul 

depunându-și cuibul pe altariul cel mare din față, care arde (Fig. 22, 

p. 641). 

Putem așa dar stabili aici cu o deplină siguranţă, că a doua pastre sim- 

bolică din emblemele cele vechi ale Țărei-românesci ne înfăţișeză aceleași 

caractere, pe cari cei vechi le atribuiaii phoenixului, şi că ea representă 

întru adevăr un phoenix. Încă o probă așa dar, că patria adevărată a acestei 

pasări consecrate s6relui a fost în ţările de la Dunărea de jos, după cum 

acesta o confirmă și tradițiunile, pe cari le-am esaminat mai sus. 

1) După legendele române, corbul a fost alb la început și penele sale s'ai înegrit 

de arșiţa s6relui (Marian, Ornit. II. 5). 

2) Herodoti lib. 1V. c. 15. 

3) Cf. mai sus pag. 373. 

4) Bolliac, Trompetta Carpatilor, Nr. 939 (a. 1871): «Corbi de bronz se găsesc--: 

deşi în Dacia... „ Observ însă, că corbii nu sunt fâcuți în dimensiuni spre -â servi 

drept alt-ceva de cât ca amuleţi sei ornamente». - 

5) A se vede cele trei altare cyclopice de la pag. 277 în acest volum. . 
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226.— Phoenixul, ca pasăre eraldică, în 227. — Phoenixul ca emblemă a Ţărei- 
insemnele “Țărei-românesci, representat în românesci, representat pe un palmier 
momentul, când î-și depune cuibul de (phoenix), lângă care se văd trei altare asupra unor flacări. În partea de asupra de formă antică. După Lyturgia ti- 
i luna Pasa mare Compus din 9 părită la Bucuresci în a. 1680. Cf. Bianu 
în a 1640. Cr Bianu aa Biblie. şi Hodoș Bibliografia românescă vechiă, 

* * . 9 2 ” 
grafia românescă vechiă, Tom. I, p. 110. 1, 231. 

  

228. Insemnele Ţărei-românesci de la a. 1682, înfățișând trei altare de formă antică 
şi phoenixul depunând cuibul săi pe altariul cel mare din faţă, care arde. După 
Evangelia tipărită la Bucuresci în 1682. Cf. Bianu şi Hodoș, Bibliografia rom. v., . 247. 

') Semiluna încunjurată de 7 stele ale Ursei mari e representată și pe un denariă 
roman, din timpul republicei, purtând numele L. Lucretius Trio. Duruy, Hist. d. 
Grecs, | (1887) p. 24.— Mai notăm aici, ca scutul din armele Ţ&rei-românesci, cum este 
Îgurat în Pravila de la Govora, are forma plăcei de bronz descoperite la Dodona, ce re- 
Presentă disputa lui Hercule cu Apollo pentru tripedul de la Delphi (Carapanos, 
Dodone, pl. XVI. 1). 

NIC, DENSUŞIANU, 

”
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În fine încă o particularitate. 

Pasărea cea eraldică a Ţerei-românesci este figurată transportând în plisc 

o cruce, une ori simplă, alte ori duplă. 

În Octoichul slavonesc tipărit la a. 1575, acâstă cruce are în partea supe- 

ricră forma unei svastice vechi pelasge E simbol al sârelui renăscut, sei 

al sârelui de primăvară. Tot ast-fel în Psaltirea slavo-română de la a. 1577 2, 

Phoenixul în religiunea cea vechiă era simbolul nemuririi, al eternității 2, 

Poetul Claudian o şi numesce aeterna avis. Tot ast-fel în religiunea 

creștină crucea este simbolul reînvierei, sâă al vieţei eterne. 

5. Veriga cu inscripriune din tesaurul de la Petrosa. 

(VII. Zorgues ?). 

În tesaurul descoperit pe câstele muntelui Istrița, la a. 1838, se aflaii și 

due verigi mari de aur (colane), având fie-care câte o inscripțiune. 

Din aceste dâue verigi, una a fost înstrăinată încă înainte de ce autori- 

tăţile române ar fi început cercetările lor. Despre natura inscripțiunii sale 

nu avem alte date, de cât o simplă declarațiune a ţăranului Ion Lemnariul, 

care descoperise tesaurul, că amândâue verigele erai gravate cu litere, ce 

nu se puteaii ceti. 

A dâua verigă cu inscripțiune, al cărei diametru era de 02153, a scăpat 

nevătămată din primejdiele, prin care trecuse acest tesaur în a. 1838; însă 

:) Bianu şi Hodoș, Bibliografia rom. Tom. Î. 61 (1575), 67 (1577). 

2) Northeote et Brownlow, Rome souterraine, Paris 1872, pag. 302: II ne faut pas croite; 

du reste, que tous les oiseaux que Lon voit represents dans les peintures et les inscrip- 

tions des catacombes soient de colombes . . . D'autres reprâsent peut-&tre le phEnix. 

Les actes de sainte Cecile racontent qu'elle fi sculpter un phenix comme symbole de la 

resurrection, sur le sarcophage du martyr Maximus . . . On le sculptait sur les tombeaux 

paiens . .. on le voit, de meme, souvent reprâsent€ debout sur le palmier symbolique 

(point, en grec, veut dire en meme temps palmier et phenix) . . . Peut-ctre faut-il voir Une 

image du phenix dans ceux des oiseaux des catacombes qui portent dans leur bec non 

un branche d'olivier, mais un branche de palmier. 

3) Secchi o numesce colana d'oro; Micali torques, mgtaoc; Arneth torquss; 

Charles de Linas armilla seă torques; Soden-Smith Neckring ; argintariul Tel$€ 

din Berlin Halsring, Odobescu o consideră ca armilla (brățară), însă având în vedere 

dimensiunile cele mari ale lărgimii, acestă verigă nu putea fi întrebuințată pici chiar 

pentru partea superidră a brațului. 
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din fatalitate, ea a avut s& sufere mai mult, după ce a intrat în museul 
național din Bucuresci. 

În nâptea din 20 Nov. 1875, acestă verigă dimpreună cu cele-l-alte obiecte, 
ce aparțineaii tesaurului de la Petrâsa, ai dispărut din museul național, 
furate de un individ pervers şi îndrăsneţ, cu numele de Pantazescu. 

Cercetările se încep îndată şi autorităţilor române le succede să descopere 
pe acest făcătoriii de rele, și s& readune crăși în museii aceste prețidse 
anticități, însă de astă-dată în o stare mult mai deteriorată, de cum ele scă- 
pase la 1838 din mânele destructorului Verussi. Sceleratul Pantazescu predase 
veriga cu inscripțiune unui complice al săi, argintarii din Bucuresci, care 
a tăiat'o în mai multe bucăți și a frânto chiar pe la mijlocul inscripțiunii. 
Astă-di din acestă monumentală verigă nu mai esistă de cât dâue mici bu- 
căţi, — ce pârtă inscripţiunea, — un fragment în lungime de 0=10, altul de 
0185; €r cele doue estremităţi ale verigei ai dispărut. 

Prin mutilarea, la care a fost espusă acestă verigă în a. 1875, a fost distrusă 
numai o singură literă de la mijloc $, precum și partea de asupra a literei 
a treia de Ja fine. Din fericire însă forma acestor dâue caractere ne este astă-di 
pe deplin cunoscută. Încă înainte de a. 1875 se publicase atât în țeră, cât și 
in străinătate, mai multe facsimile de pe acestă inscripțiune, €r pentru museul 
din Berlin se făcuse de pe originalul verigei și o reproducere galvanoplastică, 

Noi vom reproduce aici mai ântâiă acestă inscripţiune după următârele 
trei facsimile, relativ cele mai bune, din câte s'ai publicat până la a. 1875. 
(A se vede p. 644). 

În ce privesce interpretarea adevărată a acestei inscripțiuni, dificultatea 

cea mai mare era în a cunâsce și a fixa caracterul etnografic al elemen- 
telor, ce formaă textul inscripţiunii, de 6re-ce de la natura acestui alfabet 

depinde și valdrea, ce este a se atribui fie-cărei litere în parte. 

Cei de ântâiii, cari ait esaminat în mod mai obiectiv, inscripţiunea verigei 
de la Petrâsa, şi-a avut vederi mai clare, în ce privesce forma paleografică 
a literelor, aă fost învățații italieni. 

În anul 1843 Părintele iesuit Secchi făcuse o comunicare Institutului 
archeologic din Roma asupra descoperirii tesaurului de la Petrâsa. Dânsul 

humesce acâstă verigă un colan de aur, și consideră caracterele inscripțiuniă 
ca litere clare și neîndoise eugane 1). 

*) Bolletino del!” Instituto di Corrispondenza archeologica per l'anno 1843, 

(Roma), p. 92: collana d'oro trovata in Vallachia su cui leggesi una chiara ed 
Indubita iscrizione euganea.
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În anul următori, 1844, se ocupă cu acestă verigă un alt distins ar- 

cheolog din Itatia, Micali. Densul declară, că acest colan, s6ii torques 

în ce privesce forma sa, nu presintă ceva rar, însă ceea ce-l face estrem 

  

229, — Inscripțiunea de pe veriga de la Petrâsa, ast-fel cum a fost publicată de 

Micali în Monumenti inediti (Firenze, 1844. Tav. 53) şi reprodusă de Fabretti in 

Corpus inscr. ital. (4867) nr. 62. 

  

230, — Inscripțiunea de pe veriga de la Petrâsa, după reproducerea galvano- 

plastică, făcută pentru museul din Berlin în a. 1855—56. După Henning, Die deutschen 

Runendenkmăler, 1889. Taf. Ii. 3. 

231. — Inscripţiunea de pe veriga de la Petrâsa reprodusă de C. Bolliac 

în 'Trompetta Carpatilor, nr. 939 din 1871. 

de rar este inscripțiunea gravată, a cărei lectură e obscură, deși caracterele 

prin forma lor sunt forte apropiate de cele eugane 1), 

În anul 1850 Ioseph Arneth, directorul museului imperial de anticități 

din Viena, face și dânsul o descriere a monumentelor de aur descoperite 

la Petrâsa, şi reproduce în facsimile inscripțiunea acestei verige. Arneth 

adopteză întru tste părerile învățaților italieni, că caracterele acestei inscrip” 

iuni sunt asemănate întru tâte cu cele pelasge şi chiar cu cele eugane 2. 

') Micali, Monumenti inediti. Firenze, 1844; 2 vol., Nr. 337 şi Tav LILI. 3. 

:) Arneth, Die antiken Gold- und Silber-Monumente des k.u.k, Minz- und Antikern -
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Însă cu totul alte păreri aveai literaţii. din Germania. 

Seduși prin asemănarea unor caractere cu așa numitele rune anglo-saxone, 
„denșii erai de credință, că inscripțiunea de pe veriga de la Petr6sa este runică, 
şi că ea conţine cuvinte gotice, ori cel puţin germane posteridre epocei Goţilor. 

Cel de ântâiiă, care emise acestă părere, a fost Iuliu Zacher din Halle 
la a, 1855. După dânsul caracterele, ce formâză inscripțiunea de pe veriga 
de la Petrâsa, ar fi numai o variațiune a runelor anglo-saxone, pe cari 
densul le califică ca adevărate rune gotice 1). Basat pe aceste vederi, Zacher 
era de părere, că inscripțiunea se pote citi ast-fel: 

G..aniovihailag. 
De aici se începe apoi o lungă generaţiune de erori, cu privire la textul 

inscripțiunii și la proveniența tesaurului de la Petrâsa, erori, cărora a cădut 
jertfă în timp de o jumătate secul un mare număr de literați, unii mai iluștrii, 
şi alții mai obscuri. 

În anul 1856 filologul german Wilhelm Grimm face asupra tesaurului 
de la Petrâsa o comunicare Academiei din Berlin. În oposițiune cu teoria 
lui Zacher, Grimm susține, că ceva gotic în inscripțiunea verigei nu se pote 
afla, din contra, dice dânsul, se pare mai mult, că acâstă inscripțiune conţine 
cuvinte, ce aparţin dialectului teuton (altdeutsche Worte 2). Grimm consideră 
inscripțiunea ca runică, declară cele dâue caractere estreme X — X ca simple 
cruci, ori semne decorative, şi citesce inscripțiunea ast-fel: 

+ ufanu nothi haila + 

Pe care o traduce în limba germană prin cuvintele: 

Gluck, frei von Bedrângniss. 

În anul 1857 un alt distins literat, Massmann, citesce inscripțiunea : 

Gut annâm hailag. 

şi o esplică prin cuvintele : 

Den gothischen Jahrgeldern heilig, 
sei 

Der Gothen Jahrgeld unverletzt ?). 

Cabinettes in Wien. Wien, 1850, p. 86: Ein Goldring... mit nachstehender, schon 
Ctwas schwer zu unterscheidender Schrift (urmeză facsimilul literelor), welche den pe- 
lasgischen oder auch den cuganischen Charakteren gleichen. - 

1) Zacher, Das gothische Alphabet Vulfilas und das Runenalphabet, Leipzig, 1855, p. 44-50. 
:) Grimm in Monatsberichte der k. Prevss. Akad. d. Wiss. 1856, p. 602: Etwas gothi- 

sches ist hier nicht zu finden, vielmehr sind es ganz entschieden altdeutsche 
Worte. 

2 Massmann, Der Bukarester Runenring (in Germania, Vierteljahrsschrift fiir deutsche 
Alterthumskunde, II Jahrgang. Stutigart, 1857), p. 209—218.
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În același an (1857) Lauth e de părere, că acestă inscripțiune conţine 

cuvintele : 

Gutani od hailag 

Wodan's heiliges Gut 1). 

În 1861 Dietrich propune o nouă interpretare: 

Guta niothi hailag 

Divino cultui sacer 2). 

Însă în a. 1866 dânsul consideră veriga a fi de proveniență gotică, îi-și 

modifică părerea, ce o avuse mai înainte cu privire la sensul cuvintelor de 

mai sus, pe cari acum le traduce 

Dem Gothenbediirîniss heilig ?). 

La a. 1867 un alt învățat, Dr. Georg Stephens, profesor de limba 

şi literatura englesă la universitatea din Copenhaga, esprimă părerea, că 

inscripțiunea este a se citi: 

Gutanio wi kailag 

La al Goţilor templu consecrat. 

Însă la anul 1884 Stephens face o nouă împărţire a cuvintelor 

Guta unio wi hailag *), 

pe cari acum le traduce: 

Dedicat noului templu al Goţilor. 

La a. 1878 P. [. Cosijn publică asupra tesaurului de la Petrâsa o notiţă 

în Memoriele Academiei de sciințe din Amsterdam. și esplică textul presupus 

de Gutanio wi hailag prin cuvintele: 

Heilig wijgeschenk van gotische vrouwen 5), 

Dar consecrat din partea femeilor gote. 

În anii 1884—1889 profesorul Henning de la universitatea germană 

din Strassburg se ocupă și densul cu studiul verigei de la Petrâsa, pe care 

la a. 1884 o numesce «unicul monument runic german» î), &r la 

1) Lauth, Das germanische Runenfuthark. Mânchen, 1857, p. 76—81. 

2 Dietrich, De inscriptionibus duabus runicis ad Gothorum gentem relatis. Marburg, 1861- 

5) Germania de Pfeiffer, XI. 1866, p. 202. 

4) Stephens, The Old-Northern Runic Monuments of Scandinavia and England, London, 

1867—1884. Tom. II, p. 567—573. 'Tom. II, p. 265—266. 

s) Cosijn, De Runeniscriptie van den Bucharester Ring (in Verslagen en Mededeelingen 

der k. Akademie van Wetenschapen. 2de Reeks. Amsterdam, 1878, p. 354 —364.) 

c) Henning, în scriscrea sa către Telge: Strassburg, 23 Juli, 1884. Wie oft hatte ich 

danach verlangt, diess einzige deutsche Runendenkmal, welches ich nicht 

mit eigenen Augen gesehen, im Original keunen zu lernen! (Telge, Prâhistorische 

Goldfunde, p. 24). 

  

i 

3 
ji 
HEI 
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a. 1889 o consideră ca «cel mai vechii obiect principal din mo- 
numentele runice germane» 1). 

Henning adopteză lectura lui Stephens: 

Gutanio wi kailag 

al cărei înțeles ar fi după dânsul 

Das gothische heilige (unverletzliche) Gottereigen (Tempelgut 2). 
În fine mai e de lipsă s€ amintim aici și părerile preotului lutheran Ru dolf 

Neumeister din Bucuresci (1861—1866). 
Dânsul propunea trei interpretări diferite pentru textul acestei inscripțiuni, 

care dacă se ar citi 

Gutaniowi hailag 
at însemna 

Dem Wodan heilig. 

Separând însă cuvintele în forma de: 

Gutani owi hailag 

și avend în vedere că Goţii numiaă Scythia <Ovim», atunci înțelesul ar fi 

Dem guten Scythenland heilig. 
Cetindu-se însă 

Gutani o wi hailag 
atunci ar însemna 

Dem guten Vaterlande wie heilig (gewidmet ?). 

Ipotesa, că inscripțiunea de la Petrâsa ar fi în limba gotică, ori în limba 
germană vechiă (teutonică), nu a putut da până astă-di nici o interpretare sa- 
tisfăcătâre. 

«Cuvântul hailag», scrie Bock, «nu se găsesce în limba gotică (în traduc- 
țiunea bibliei făcută de Ulphila) și acest cuvânt aparține de sigur dialectului 
german teuton şi nici nu pâte s& corespundă acelui secul depărtat (al in- 
vasiunii Goţilor). Când noi am trimis un facsimil de pe acâstă inscripţiune 
distinsului linguist Dr. Parmet, docent privat de filologiă la Academia din 
Miinster, şi i-am esprimat dorința să ne comunice părerea sa cu privire la 
cetirea acestei inscripțiuni, dânsul după un studiă aprofundat ne-a declarat, 
că aici nu avem de a face cu rune, ci cu litere vechi grecesci, cari pe 

lângă tote, că gravorul neîndemânatic (?) nu scia să facă de cât linii drepte, 

totuși ati perdut numai fârte puţin din forma lor adevărată originală» 4). 

') Henning, Die deutschen Runendenkmăler. Strassburg, 1889, p. 27: Der Ring von 
Pietroassa, das âlteste Hauptstiick unserer Runendenkmăler. 

3) Henning, Die d. Runendenkmăler, p. 43. 
”) Mittheilungen d. Central-Commission (Wien). XIII (1868) p. 115—117, 
î) Bock, Der Schatz d. Westgothenkânigs Athanarik (Mitth. d. Central-Commission 

XIII, 1868), p. 117: Als wir năhmlich diesem anerkannț tichtigen Sprachforscher (Dr,
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De altă parte Labarte, distinsul archeolog frances, vorbind despre carac- 

terul artistic și originea etnografică a tesaurului de la Petrâsa se esprimă 

ast-fel : | 

«În nici un cas nu se pâte presupune, că aceste obiecte prețiose ar fi 

fost fabricate de industriași Goţi. Goţii erai cultivatori de pământ, și soldați, 

şi peste tot jăfuitori desfrenați. Aceste calități bune şi rele ale lor nu se 

unesc în nici un cas cu artele, și nu e posibil să fi esistat vre o-dată în 

colibele lor din mijlocul pădurilor ateliere, cară să pâtă fabrica obiecte așa 

elegante de aur şi de un preț atât de mare» 3). 

Revenim acum la textul acestei interesante inscripțiuni. 

În esaminarea critică a caracterelor grafice, ce le presentă acestă verigă, 

nu trebue să perdem din vedere, că aceleași forme de litere le aflăm în 

inscripțiuniie vechi grecescă, în cele italice şi peste tot locul, pe unde sa 

estins o-dată poporul pelasg. Alfabetul așa numit runic nu conţine de cât 

numai o parte din elementele vechiului alfabet pelasg, a poporului celui 

mare, puternic și înaintat în civilisațiune, care în epoca neolitică și în epoca 

de bronz a fost reslăţit nu numai peste părţile meridionale ale Europei, dar 

și peste ţinuturile Germaniei, Galiei, Svediei, Norvegiei și Britaniei 2). 

Parmet) ein Facsimile der Inschrift mit dem Wunsche vorlegten, uns seine Ansicht 

iber ihre Lesung mitzutheilen, erklărte derselbe nach eingehenden Studien, dass vir 

hier nicht mit Runen sondern mit altgriechischen Buchstaben zu thun 

hătten. 

1) Labarte, Histoire d, arts industriels. |. p. 332—333: On ne peut d'ailleurs supposer, en 

aucun cas, que tous ces beaux bijoux aient 6t6 fabriqu6s par des ouvriers goths.. . Les 

Goths €taient cultivateurs et soldats et surtout pillars effrenes. Ces bonnes et mauvaises 

qualites ne s'allient pas avec les arts, et il n'est pas possible que des ateliers 

pouvant fabriquer des bijoux d'or d'un tel prix aient jamais pu exister 

dans leurs cabanes au millieu des forâts. 

2) Cuvântul <runa» sei erhuna», după cum resultă din vechii autori, era la început 

numai o numire generală pentru caracterele grafice, ce se întrebuinţaă în ținuturile lo- 

cuite de Celţi, de Germani și de Pelasgii din nordul Dunării. Originea și înțelesul acestui 

cuvânt nu se pâte esplica, nici din limba celtă, nică din limba germană. Din contră se 

pare mai mult, că acest termin are un caracter etnografic, după numele vechiului 

popor pelasg, numit Rîmi, Arimi, scă Râmni. În părțile Asiei, după cum scrie Berger 

(Bist. de P'criture, p. 205), alfabetul a fost propagat sub forma şi sub numele Aramilor, 

după originea lor, o vechiă populațiune pelasgă, stabilită în munții și în văile Siriei şi ale Me- 

sopotamici, Archeologul danes, Olaus Wormius (î; 1654) ne spune de altă parte, că așa 

numitele rune se mai numiai și Ram runer (Du Cange, Gloss. med. et inf. lat, ad 

vocem Alyrumnae); probabil avem aici o espresiune danesă formată după numele de 

Râmleni. Episcopul Venanţiu Fortunat din Gallia (sec. al VI-lea) numesce aceste  
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Incă în timpurile lui Cesar, în părțile meridionale ale Germaniei și în Galia, 
nu eraă în us de cât literele vechi pelasge 1), pe cari însă autorii romani, 
cu un termin general și mai ușor de înțeles, le numiată litere grecesci. 
Vom reproduce aici următorele cuvinte ale lui Iuliu Cesar. 

«În castrele Helveţienilor», scrie densul, «se ai aflat Gre-cari tabule 
(registre) scrise cu litere grecesci şi cari ai fost aduse la Cesar». 

Er în ce privesce pe Gali, același Cesar scrie, că Druidii înv&țai de rost 
o mulțime raare de versuri (psalmi) și dânşii erai de credință, că nu e 
bine s& pună acele versuri în scris; însă în cele-lalte afaceri publice ale lor 
şi în socotelile private ei se folosiaii de literele grecesci 2). 

În acestă privință noi aflăm şi la Tacit următorea notiţă : 
«În confiniele Germaniei și ale Rheției, după cum se spune, mai 

esistă și acuma Gre cari monumente și tumule: scrise cu litere grecesci» 5). 
Usul literelor vechi pelasge în părțile de nord ale Eladei, sei în ținutu- 

rile așa numite ale Barbarilor, se reduce la timpuri forte depărtate. «Io - 
nienii,» după cum scrie Herodot, <numiaii încă din vechime cărţile scrise 
(răc BiBhons 4) pei rase, din causă, că lipsindu-le papirul, ei întrebuințaă pentru 

caractere <barbara rhuna» (Carm. lib. VII. 18. 19), adecă litere ale Barbarilor, er nu 
ale Germanilor, şi după cum scim, sub numele de Barbari, se înțelegea cu deosebire 
Populațiunea indigenă din părţile de nord ale Eladei. În fine mai este de lipsă să amintim 
aici, că Ungurii încă în sec. al XIII-lea numiaă literele cirilice, literae Blackorum, 
sti românesci (Kcza, Gesta Hung. I. 4. 15), cu tâte că în timpurile aceste se scria cu 
aşa numitele cirilice mai mult în limba slavonă de cât românescă. Chiar și în seculu! al 
XVIII-lea și al XIX-lea literele cirilice erai numite de Unguri olâh betiik și de Ro- 
mâni slove românesci. 

?) Plinii H. N, VIL. 57. 3: In Latium cas (literas) attulerunt Pelasgi. 
:) Caesaris Bel), Gall. 1. 29: In castris Helvetiorum tabulae repertae sunt literis 

graecis confectae et ad Caesarem relatae. — Ibid. lib. VI. c. 14: Magnum ibi numerum 
versuum (Druides) ediscere dicuntur . . . Neque fas est esse existimant, ea litteris 
mandare, quum in reliquis fere rebus publicis, privatisque rationibus, graecis utantur 
litteris, — Cu privire la acest pasagiă, istoricul H. Martin (Histoire de France, 1, 1860, 
p. 67) scrie: Cette €criture, qwon retrouve sur quelques monnaies gauloises et dans 
Quelques inscriptions . . . se rapproche beaucoup de la grecque, mais de la grecque 
primitive, c'est-ă-dire pflasgique: elle appartient ă cette famile d'alphabets an- 

tiques qui comprenait, avec le pelasgique, l'6trusque, le samnite,l'osque, le 
latin ancien, le celtiberien ct l'ombrien. — Tot ast-fel scrie Pliniu (VII. 58.1): 
Veteres graecas (literas) fuisse easdem paene quae nunc sunt latinae. 

%) Taciti Germania, c. 3: monumentaque et tumulos quosdam Graecis literis in- 
Sriptos, in confinio Ge'maniae Rhaetiaeque adhuc extare. 

1) Acest cuvânt derivă fără îndoielă, de la adiectivul pelasgo-latin bubulus, d. e. 
Coria bubula, piei de vită, de unde apoi s'a format grecescul fighos carte, ffiiov,
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scris pei de capre şi de oi. Chiar şi acum în etatea mea, mulți din Bar- 

bari scrii pe ast-fel de pei» ?). 

Însă cu stingerea elementului pelasg de pe teritoriul Germaniei ajunge 

în desvetudine în părţile acestea și usul scrierii. 

Diferitele populațiuni de rasă celtă și germană, ce ocupară, după Pelasgi, te- 

ritoriul Germaniei şi al Scandinaviei, nu avuse nici un fel de scrisore, nici 

particulară, nici comună. Tot ast-fel resultă şi din cuvintele lui Tacit despre 

Germani: literarum secreta viri pariter ac feminae ignorant 2). 

Er în alt loc același Tacit scrie: 

«Dacă deii cei buni, ori deii cei ră, le-ai denegat Germanilor ar- 

gintul şi aurul, nu sciui. Dar nici nu pot s& afirm, că nu ar esista în Ger- 

mania vre o vână de aur, sâii de argint, fiind-că cine a scrutat pământul 

acesta ? Dar că nici nu arată vre un interes, ca să aibă și să întrebuinţeze 

aceste metale. Vasele de argint, ce se văd la ei, sunt date ca da- 

ruri la ambasadorii și principii lor, dar ei nu le prețuesc mai mult 

de cât vasele de pământ» ?). 

După cum am vădut mai sus, pentru literaţii germani, cuvântul <hailag 

presenta cea mai mare garanțiă, că inscripțiunea de pe veriga de la Petrosa 

are un caracter și înțeles german. 

Dorind cu ori-ce preț a scâte la lumină cuvinte gotice din inscripțiunea 

de la Petrâsă, literaţii germani se ai perdut, în timp aprâpe de 50 ani, numai 

în etimologii arbitrare asupra unor cuvinte întru adevăr imaginare, fără st 

aibă în vedere, că cele mai vechi inscripțiuni de pe monumentele și obiectele 

de artă nu conţin formule de consecrare, ci de regulă ele ne arată numele ma- 

iestrilor, cari ai esecutat aceste lucrări, cum aflăm d. e. Duenos med feced 

pe cea mai vechiă inscripțiune latină 4), Novios Plautios med Romai 

feced pe o lamină de aramă din Roma î), C. Ovio(s) Ou(fentina) fecit?) 

pe un bust de aramă a Medusei din Roma, scii pe monumentele grecesci: 

Muvâpavros îmniei; 'Edyaroc noi; Nisp6y Emoleozy etc. 

pl. râu cărticică. Acelaşi înţeles î-l avuse la început şi cuvintele charta bibula 

(greprat Befătwv). Mai târdiă Grecii aplicară numele de Biphos, B5Bhoc, B53hov, Bbahoy la 

scârța plantei numite papyrus, pe care scriaă Egiptenii. 

1) Herodoti lib. V. 58: Kat răs Bighone dupYpus xmhedet nb rod nuhatod o “luv: 

dz 08 ua md mu în rohhol rây Bapâdpwy 36 roubrac Buodâprec păpobst, 

2) Taciti Germ. c. 19. 

3) Taciti Germ, c. 5. 

4) Brâal, La plus ancienne inscription latine (Revue arch. aoât 1882) p. 16. 

5) C. 1. L. vol. [. nr. 54. 

€) C. |. L. vol. ]. nr. 24.
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În fine dacă interpreții germani ar fi supus la un esamen serios însuşi 
originalul acestei verigi; dacă dânșii nu s'ar fi mulțămit numai cu simple copii 
făcute de 6meni neversaţi în punctele cele delicate ale archeologiei și pa- 
leografiei; cu deosebire însă, dacă nu ar fi negligiat comparațiunea literelor 
de pe verigă cu alte inscripţiuni, atunci ar fi putut uşor s& ajungă la convin- 
gerea, că ultimele litere ale inscripțiunii de la Petrâsa nu ai putut, în nici un 

cas, s& conțină cuvânţul «<hailag». 

Noi am esaminat în museul din Bucuresci în diferite renduri originalul 
acestei verige. Gravura literelor e în general uniformă şi bine esecutată, €r 
sgărieturile superficiale și percusiunile întmplătâre, la care a fost supusă 
acestă verigă de la 1838 încâce, se pot uşor deosebi de trăsurile drepte şi 
adânci ale literelor, făcute cu un instrument ascuțit. 

Noi reproducem aici un desemn de pe acâstă inscripțiune, ast-fel după 
cum ni se presintă ea astă-di. 

  

232. — Inscripţiunea de pe veriga de la Petrâsa, 
în starea sa actuală, 

Ultimele cinci litere ale acestei inscripţiuni (10—14) le vedem figurate 
aprâpe în aceeași formă şi pe alte due monumente, ce aii fost considerate 
de runice, anume, pe o fibulă descoperită la Osthofen între Worms şi Mainz 

FA DMX? 
și pe o altă fibulă, ce se conservă în museul de la Mainz (Fig. 233). 

  

233. — Inscripţiunea gravată pe fibula descoperită la Kerlich, astă-di 
în museul de la Mainz, având la fine aceleaşi caractere grafice, ce ni 
ni se presintă și pe veriga de la Petrâsa. După Henning, Dic 

deutschen Runendenkmăler, p. 156 2). 

?) Henning, Die deutschen Runendenkmăler, p. 70 şi Taf. II. 5. 
?) Henning, care în ce privesce descifrarea inscripțiunilor runice, se află într'un 

labirint de erori, declară fibula din museul de la Mainz ca falsificată, însă fără nici un 
Motiv serioş,
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Cele cinci litere finale constitue așa dar un cuvânt de sine stătătorii și 

ele vor trebui să fie separate, din punct de vedere -al interpretării, de ceea 

laltă parte a textului. De altmintrelea putem observa chiar pe corpul verigei 

o separaţiune marcantă între litera H și între ultima grupă formată de cinci 

litere. | 

Cea de ântâiii literă în acest cuvent final, FIFEX, are sus în partea 

dreptă doue linii paralele orisontale. Ea representa așa dar pe un F din 

alfabetul Volscilor și al Latinilor. 

A doua literă este un I etrusc și latin. 

A treia literă a suferit în anul 1875 o deteriorare. În partea de asupra 

ea a fost râsă, de clescele argintariului, complice cu Pantazescu, care pilise 

și tăiase veriga pe la mijlocul inscripţiunii. 

Însă acâstă literă astă-di pe jumătate ştersă ne apare sub forma de [ 

sei Î în tâte facsimilele, câte s'aă publicat de la 1841 până la 1875. Ea 

representă în vechiul alfabet ionic și eolo-doric litera Y, căreia Etrusciă și 

Volscii i-aă dat valdrea de C (K 1). 

A patra literă este formată din un trunchi drept, are sus în partea dreptă 

d6ue linii înclinate, &r mai jos alte due liniore scurte în formă de puncte 

ovale, pe cari însă le-ai trecut cu vederea, ori le-ai desconsiderat, toți 

aceia, cară ai copiat până astă-di acâstă inscripțiune. Singur numai în fac- 

similul publicat de Micali în a. 1844, cele doue linidre mică apar sub forma 

unui singur punct (pag. 644). Avem aici așa dar un E, care sub forma acesta 

de Â ni se presintă și pe inscripțiunea pelasgă din Lemnos 2, 

1) În facsimilul, ce ni-l presintă Henning, după reproducțiunea lui Telge, se mai 

  

234. — Inscripţiunea verigei de la Petrâsa după reproducțiunea lul Telge, 

la Henning, Die d. Runendenkmăler, p. 29. 

vede lângă trunchiul acestei litere, esprimată o pâtă, ca și când acestă literă ar ave 

dâue picigre sub forma de h (L), însă după cum se pâte convinge ori-cine, care Ya 

esamina originalul, acest semn, nu formeză o lini6ră gravată, ci este numai urma unei 

simple loviri întâmplătâre, de cari se află mai multe pe corpul acestei verige, chiar Și 

în părţile acele, unde nu esistă nici o literă. | 

:) Bulletin de Correspondance hellenique, X.p.1.— Un E cu un punct de 

desupt ne apare şi pe o inscripțiune din Italia superidră (Fabretti, Corp. inscr. ital. 

nr. 31.)
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Ultima literă X represintă pe un T din epigrafia Italiei superidre. Cu 
deosebire T ne apare ca X în alfabetul așa numit cadmic, în inscripțiunile 
Umbrilor, Salașilor și Rheţilor 2). 

Resultă așa dar, că ultimul cuvânt din textul inscripțiunii de la Petrâsa 
corespunde la literele latine 

FICET, 
_adecă faci. 

„Tot FICET este ultimul cuvânt și pe cele dâue fibule de la Osthofen 
și Kerlich (pag. 651), considerate din nesciinţă ca runice. 

În fine noi mai cunâscem încă d6ue inscripțiuni presupuse de runice, în 
cari ultimul cuvânt FICET, ori FECIT, ne apare sub forma prescurtată, 
inversă, de FO (Fig. 235. 236, pag. 659). 

«În loc de FECIT», scrie Fabretti, «cei vechi scria câte o dată FC 
în formă abreviată, €r pe titlele greco-romane se citesce OIIKIT și rar 
QIKIT» 2), 

Dacă așa dar ultimul cuvânt din inscripțiunea verigei de la Petrâsa este 
un FICET (fecit) — şi acest adevăr nu se mai pâte contesta, — atunci 
de sigur, că cea-laltă parte a textului conţinea numele măiestrului, care a 
fabricat veriga. 

Vom esamina acum și restul de 9 litere, ce formâză începutul şi partea 
de mijloc a inscripţiunii. 

- Cele mai multe caractere din acestă parte a textului nu presintă aprope 
nică o dificultate în ce privesce valârea lor adevărată. 

A-d6ua literă de la început este un A (L), pe care-l aflăm întrebuințat 
sub forma acesta în alfabetul pelasgo-grec, în particular însă la Falisci, la 
Etrusci şi pe monetele vechi ale Daciei. 

A treia literă este un Ț = X = ch, pe care-l aflăm şi în alfabetul din 
partea de nord-ost a Etruriei 3). Forma acestei litere ne mai apare și pe in- 
Scripțiunea pelasgă din Lemnos 4). 

1) Daremberg, Diction. d. ant, gr. et rom. v. Alphabetum, p. 199, 212, 214, 218. — 
Pabretti, Corp. inscr. ital. p. CCCXV. — Mommsen, Dic nordetruskischen Alphabete. 
Taf. II (în Mitth. d. antiquar. Gesellschaft in Ziirich, VI. Band., 1853, p. 199 seqq.). 

:) Fabretti, Corpus inser, ital. p. 458: Pro fecit aliquando EC per compendium scribe- 
bant veteres. In titulis graeco-romanis legitur GUKIT, raro GIEIT. — Forma de ficet 
și ficito întimpinăm adese ori în limba latină vulgară (Schuhardt, Vokal. ]. 311). 

*) Berger, Hist. de Pecriture, p. 149. — Lenormant, Etude sur origine et la formation 
de Talphabet grec. 49. — Pauly-Wissowa, R. E. v. Alphabet, p. 1618. 

1) Bulletin de Correspondance hellenique, X. p. 2,3.
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A patra literă cu brațul superior mai lung de cât cel de desupt repre- 

sentă pe un F, adecă A, din alfabetul Rheţilor și Salasilor 1). 

A cincea literă este un T de formă eugubină. A șesea un | etrusc şi latin. 

A şâptea un O format din patru linii drepte, cum ne apare și pe inscrip- 

ţiunile din Italia superidră, pe monumentele vechi latine, şi pe cele din Tomi, 

cu singura deosebire, că pe veriga de la Petrâsa acestă literă are doue linii 

prelungite în jos, după tipul ionic. 

A opta literă este un A (S) în formă archaică de M cum ni se pre- 

sintă în alfabetul eolo-doric, etrusc și vechiii roman ?). 

O singură dificultate se pare a o presenta inițiala X. Insă dacă observăm 

cu atenţiunea cuvenită modul cum artistul a gravat acest semn grafic, atunci 

faptul ne apare evident, că noi avem aici o literă combinată, un V con- 

sonantă cu un V vocală. 

Usul de a lega împreună dâue, ori mai multe litere, este anterior epigra- 

fiei latine. 

Proba ne este și numeralul X compus din dâue semne V, unul având 

linidrele în sus, altul în jos. În fine un V sub forma de X, având partea 

de asupra mai deschisă, ne apare și pe un grafit, ce a fost descoperit în 

ruinele vechiului Aquincum din Pannonia 5). Avem așa dar aici următârele 

litere : 
VULCHATIOS .FICET 5. 

Terminaţiunea în os în loc de zs la substantive, nume proprii și adiective, 

este o caracteristică a timpurilor archaice. În limba umbrică noi aflăm: 

gerfos (servus), manos (manus), alfos (albus) salvos (salvus), 6r în in- 

scripțiunile vechi latine: Volcanos 5), Duenos, Novios, Piautios etc. 

Împrejurarea, că pe inscripțiunea de la Petrâsa, litera M (5) din Vu 

chatios ne apare mai depărtată de literele precedente, nu formeză nici de 

cum un cas isolat, În epigrafia latină avem o mulțime infinită de esemple; 

unde S$ final, la numele proprii, este aruncat la o parte, ca şi cum ar fi fost 0 

literă, care de mult nu se mai pronunța. D. e. VRSV S, VIBIANV S etc.) 

1) Darenmberg, Dict. d. antiquites, v. Alphabetum, p. 214. — Fabretti, Corp. inscr. ital, 

Tab, 1. 

2) Daremberg, ibid. v. Alphabetum, p. 196 —198.— Lenormant, Etudes sur origine de 

Palphabet grec, p. 55. — Pabretti, Corp. înscr. ital. p. CCCAV. — C.L.L. vol.I, p. 255. 

2) Râmer, Kiadatlan Râmai feliratok. Budapest, 1875, p. 30. 

4) Volcatius, ca nume familiar, ne apare atât în istoria lEtruscilor cât și a Romanilor. 

Forma este archaică, pelasgă. 

5) C. 1. L. vol. I. 20. 

6 C. |. L. vol. II. nr. 4778. — Cf. ibid. nr. 4785.
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Rămâne acum să esaminăm valdrea și înțelesul literei H, a cărei posiţiune, 

după cum vedem, este isolată între cele dâue cuvinte Vulchatios şi ficet. 

Care era, în inscripțiunea de la Petrâsa, caracterul fonetic al acestei litere, 

ne-o spun alte doue inscripțiuni pelasge, considerate în mod unilateral de 

runice germane. Pe una din aceste inscripțiuni litera, ce precedeză cuvântul 

FICET ne apare sub forma Ă CXFI PRX Fig. 233, p. 651). Acest semn 

grafic în alfabetul Pelasgilor din Lycia )K, representă pe un O 1). Că întru 

adevăr litera H, pe veriga de la Petrâsa, are valbrea unei vocale, a unui O, 

și că nu este o abreviațiune, o confirmă inscripțiunea de pe fibula de la 

Osthofen, ce am reprodus'o la pag. 651, unde acest H este înlocuit cu e (0) 

inainte de FICET, sub forma de RV PD ” 

Ca sE putem însă ajunge la o conclusiune pe deplin sigură cu privire la 

acest H, 'e de lipsă s& esaminăm aici val6rea fonetică a acestei litere şi în 

alfabetul Pelasgilor meridionali, de pe teritoriul Eladei și al Asiei mici. 

În vechiul alfabet cadmic litera H se întrebuința atât ca aspiraţiune cât 

și ca vocală. Însă în alfabetul ionic-attic H era o literă pentru sunetul ionic 

e și care corespundea la grecescul primitiv a 3). 

Resultă așa dar, că acest H isolat, care în alfabetul ionic-attic corespundea 

unui 2 sâii a, €r în alfabetul Pelasgilor de nord este înlocuit prin R (O), avea 

întru adevăr val6rea unei vocale, a unui O, şi probabil, că era un o aspirat. 

Avem așa dar determinate tâte caracterele acestui text. Întrâgă legenda 

inscripțiunii de pe veriga de la Petrsa este: 

VULCHATIOS O FICET 5. 

După cum vedem, noi avem aici un text epigrafic — priscis literis verbisque 

scriptum — și care ne presintă o particularitate linguistică demnă de aten- 

țiuaea filologilor noştri. Ne întrebăm acum, care este rolul gramatical al 

acestui o, identic, în ce privesce derivaţiunea sa, cu primitivul grecesc a. 

Este el un verb ausiliar la FICET, persâna a treia sing. de la verbul az 

(habeo), ca în limba românescă: o făcut scii a făcut? Ori este acusativul 

femenin al pronumelui personal III, un o născut din 4, cu înțelesul de 7//az2 

?) Daremberg, Dict. d. antiquites, v. Alphabetum, p. 209. 

1) Că în acest cuvânt a doua literă de Ia fine representă pe un E este cert (Cf. Hen- 

Ning, p. 151), 
') Pauly-Wissowa, R. E. v. Alphabet, p. 1615. — Lenormant, p. 14. 

, *) Legenda inscripţiunii de pe veriga de la Petrâsa: VULCHANOS O FICET. 

nv&ţatul german Wilhelm Grimm în comunicarea, ce o făcuse la anul 1856, Aca- 
demiej - . , PR , ae , “miei de sciințe din Berlin, cu privire la textul inscripţiunii de pe veriga de la Petrosa,
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v. olam (fecit)? Noi înclinăm pentru acestă posibilitate din urmă, având 

cu deosebire în vedere formulele analoge de pe inscripţiunile vechi latine şi 

declară, că singur numai litera a șesea din inscripțiune, Î, nu este destul de sigură, de Gre-ce 

se pâte observa o liniă transversală peste mijlocul acestei litere (Hennin g, Die deutschen 

Runendenkmăler, p. 29: Auf ein deutliches N [ + runic] folgt sodann an sechster 

Stelle ein Buchstabe, von dem Wilh. Grimm bemerkte, es sei der einzige nicht ganz si- 

chere, doch lasse sich ein Querstrich in der Mitte des Hauptstabes noch erkennen). 

Massmann întocmai ca şi Grimm consideră pe acest I ca un + . Noi am esaminat la di- 

ferite ocasiuni acestă literă din punct de vedere paleografic pe originalul verigei și tot 

ce am putut constata, este numai o linidră fârte subţire, aprope imperceptibilă, ce se 

întinde, nu peste mijlocul, ci spre partea din jos a lui I, având aceeaşi direcțiune cu linia 

transversală de pe litera precedentă. Însă convingerea nstră este, că acestă linidră mi- 

croscopică nu este făcută din partea artistului, care a gravat în mod uniform şi destul de 

adânc tâte cele-lalte litere ale inscripţiunii. Dar presupunend, că acâstă linidră, aprâpe invi- 

sibilă, ar fi întru adevăr o parte integrantă a lui I, atunci cele dGue caractere + | (5 şi 6) ar 

constitui numai o singură literă și atunci am ave aici acelaşi tip, pe care-l aflăm și între 

ua semnele de proprietate, sei în alfabetul plutașilor din Moldova, sub forma de N =. 

În acest cas, citirea inscripțiunii de pe veriga de la Petrâsa ar fi: VULCHANOS O 

FICET. — Numele de Vulcan ne apare sub forme anal6ge și pe alte monumente. 

Velchanu pe o inscripţiune etruscă, Felchanos pe o inscripțiune din Creta şi Vol- 

canos pe un ban din Aesernia. După Iliada lui Homer, Vulcan (Hephaistos) petrecuse 

timp de 9 ani într'o speluncă de lângă marele rii Oceanos (Istru), lucrând agrafe, inele, 

brățare, cercei și colane. În particular se spunea despre Vulcan, că dânsul fabricase un 

colan de aur pentru soția lui Cadm, numită “Appovia, după legende o fică a lui Marte 

şi nepâtă a lui Atlas. Cuvintele lui Apollodor (Bibl. lib. III. cap. 4.2) sunt: «Şi Cadm 

i dede, Harmoniei, colanul cel de Vulcan-făcut> (EBoxe 23 adr Kădpos xai roy 

“Hgavorâzeoxrov dpuov). În tradiţiunile vechi acest ornament de gât are o istoriă parti- 

culară, sinistră, De la Harmonia colanui cel de «Vulcan-făcut> a trecut la Polynice 

care La dăruit Eriphylei, ca să înduplece pe bărbatul stă Amphiaraus să ice parte 

la resboiul celor șepte căpitani asupra Thebei din Beoţia, și Amphiaraus a trebuit st plece, 

cu tâte, că scia, că are st pâră acolo. Pentru resbunarea morţii lui Amphiaraus, Eriphyle 

a fost ucisă de un fiii al s&ă, apoi acest colan funest a trecut la Arsinoe soția 

acestuia, de la Arsinoe la Phegeus şi la soţia sa Callirrhoe, causând peste tot Jocul 

discordiă, certe și omoruri. În urmă, după ce Phegeus a fost ucis de fii sti, colanul 

Harmoniei a fost consecrat lui Apollo și depus în templul de la Delphi (Apoll. Bibl. Il. 

4—7. — Diod, IV. 64—65). Însă acest curios ornament nu încetă să causeze nefericiti 

și de aci înainte. Tiranul Paylus, fiind înduplecat de o amantă a sa, răpi colanul din 

templul lui Apollo, însă îndată copilul săi înebuni și-i aprinse casa. Dacă veriga de aur, 

descoperită la Petrosa și care dimpreună cu alte obiecte prețiose a fost consecrată unui 

templu al lui Apollo, ar fi întru adevăr identică cu veriga, s6i colanul, cel de «Vulcan” 

făcut», dăruit lui Cadm și Harmoniei (amândoi înmormântați după tradițiuni lângă 

: . .. poa , . Și ntinuat Porţile-de-fer), atunci 6menii superstițioşi ar pute susține, că acest colan a continuă
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grecesci: Duenos med feced; Novios Plautios med Romai fecid; 
Xiprs p Eyporps; Tipovidas p? ăypaţe etc. 

Resultă așa dar, că ipotesa runelor germane, pe care se întemei€ză textul 
imaginar de «gufaui owi hailag», este, şi nu pâte să fie de cât cădută. 

Nu esistă o singură literă pe veriga de la Petrâsa, care să nu fie archaică 
pelasgă, însuși conţinutul textului este pelasg, scii ca să fim bine înţeleși 
pelasgo-latin. Avem aici formele unor elemente grafice, ce aparţin alfabe- 
tului barbar, scă nordic pelasg, care a format veriga de unire între alfabetul 
din Archipelag, numit ionic, și între caracterele rhetice, salassice și ale Italiei 
superidre. 

Usul acestor litere a fost general în timpurile archaice, Cesar și Tacit le 
numesc litere grecesci; Liviu litere betrânesci (priscae literae); Pliniu 
litere ionice şi litere grecesci 1). 

sE aibă consecințe fatale pentru posesorii sti, şi după ce a fost descoperit pe câstele 
muntelui Istriţa. Etă ce scrie Odobescu pe basa actelor oficiale: Les poursuites vio- 
lentes exercces, lors du proces, contre toutes les personnes qui avaient €t€ plus ou moins impliquces dans l'affaire, ont laiss€ chez les habitants de la localite des sou- 
venirs si terrifiants, qu'aujourd'hui encore les paysans hâsitent, semble-t-il, ă parler 
des jours nefastes, ot le mauvais esprit poussa quelques-uns des leurs â câder aux tentations de la fortune. Le veillard Stan Avram et son gendre lon Lemnar sont 
morts tous les deux en prison, avant la fin mâme du proces, qui dura jusqu'en 
1842. Tous leurs compartageants, paysans ou citadins, furent reduits ă la mistre 
et pcrirent en peu de temps (Le Tresor, 1. 12). Pantazescu, care în 1875 furase acestă ve- 
Tigă din museul de la Bucuresci dimpreună cu cele-lalte obiecte ale tesaurului depuse 
acolo, după ce a fost condemnat la 6 ani reclusiune, fu în urmă ucis de o senti- 
nelă, pe când cercase să fugă din închisârea dela Cozia. — Vulcan era cunoscut și ve- chilor locuitori din părțile de nord ale Istrului, ca cel mai renumit măiestru în lucrarea 
metalelor, cu deosebire a obiectelor de aur. În colindele române el este cântat ca un bun 
faur, ce lucreză la d'aur. În tradițiunile eroice germane (Grimm, Die deutsche Helden- 
Sage, v. Wieland) el figureză sub numele de Wayland, Walland, Weland, Wie- 
land, Wielant, Valiland, Vâlund, Velint: el maj apare și ca un nepot al regelui Vilkinus; €r făurăria sa se afla în muntele Glogensachsen stii G6kelsass (womit 
Wohl der Koukesas gemeint wird. Grimm, Heldensage, p. 196). Sub numele de Caucas, 
după cum scim, figureză în timpurile preistorice Carpaţii Daciei. După aceleași tradiţiuni 
germane, el lucreză diferite obiecte de aut, scuipteză geme și pahare preți6se într'un oraș 
necunoscut Germanilor, în «urbe Sigeni» (Grimm, Heldensage, p. 41). Notăm aici, că 
intr'o colindă românescă de anul-noă (urare cu plugul) cel mai renumit faur este din 
tergul Sibiului (Colecţiunea nâstră). Urbs Sigeni și Târgul Sibiului, numit în 
alte părți ale Transilvaniei Sighiu și Sibinii, se pare a fi numai una și aceeași loca- 
litate din istoria legendară a celui mai mare faur al vechimii. 

1) Plinii lib. VII, c. 58. 1: Gentium consensus tacitus primus omnium conspiravit, ut 
lonura lit teris uterentur. Veteres graecas fuisse easdem paene quae nunc sunt latinae. 

NIC. DENSUȘIANU, 
42
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Cu deosebire în părţile Daciei usul acestui vechii aliabet pelasg se re- 

duce la timpuri forte obscure. 

Plutașii români de pe malul Bistriţei în Moldova mai întrebuințeză și 

astă-di în mod tradițional aceleaşi litere, însă fără valdre fonetică, numai 

ca semne distinctive pentru cherestelele, sâit lemnele de construcţiune, ce le 

transportă 1). 

Reproducem aici o parte din aceste semne al căror caracter pelasgo-latin 

este evident. Tâte aceste semne sunt formate din linii drepte. După aspectul 

lor, atât în general cât şi în particular, ele sunt caractere grafice, cară pe lângă 

tâte că astă-di şi-aii perdut valdrea lor fonetică, ati însă o origine istorică; ele 

nu sunt nici de cum semne voluntare, inventate de fie-care plutaş în parte. 

CVXFLRTINENOIMH iN YHIM 
AKTZNAdDIMĂ nRDHOODAN h 
na + MOLAt ZYrut 
AXA a 

Nu esistă în acest alfabet archaic a! plutâșilor Români din munții Moldovei 

aprâpe nici un caracter, pe care să nu-l aflăm tot-o-dată în runele scan- 

dinave, în cele anglo-saxone și în alfabetele Rheţilor și Salassilor. 

Înainte de a încheia acest capitul asupra verigei de Ja Petrâsa, noi vom re 

produce aici încă dâue inscripțiuni. Ele ne vor pune şi mai mult în evidență 

faptul, că așa numitele rune scandinave și anglo-saxone nu sunt de cât 

resturile archaice ale alfabetului nordic pelasg. 

Una din aceste inscripțiuni ni se presintă pe un veri de lance, fabricat 

de bronz, ce a fost descoperit la Torcello lângă Veneţia. Literele sunt for- 

mate din steluțe şi din cercuri mici, stampate în linii gravate (Fig. 235, pag.659) 

Archeologii italieni ati considerat acestă inscripțiune ca etruscă. 

A d6ua inscripțiune e gravată pe un alt vârf de lance, material de fer, 

ce a fost descoperit la Miincheberg, în marchionatul Brandenburg (Fig. 236, 

pag. 659). 

Amândâue aceste vârfuri de lănci pârtă decorațiuni simbolice, o sva” 

stică și un triquetru. 

:) Burada, Despre crestăturile plutașilor pe cherestele. Iași, tip. Goldner, 1880.
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Svastica, sub cele dâue forme ale sale, i kb, representa în timpurile ar- 
chaice, s6rele de primăvară şi s6rele de tâmnă. Aceste semne ieratice ne 

  

235. — Inscripţiunea de pe vesiul de lance de,la Torcello. 
Henning, Die d. Runendenkmăler, pag. 22 

  

236. -- Vârful de lance de la Mincheberg. Henning, Die d. Runendenkmăler, 
Taf. 1. 2. 

âpar în diferite părți ale lumii vechi, pe unde se estinsese o-dată rasa pelasgă, 
in Europa, Asia și Africa de nord. 

Cultul svasticei esista în țările Daciei şi în epoca romană. Un monument 
votiv descoperit în Turda şi dedicat Dianei (sorei lui Apollo) pârtă de asupra
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semnul d! 1). Esilaţii Daci duseră cu sine în Britannia acest simbol al cre- 

dinţelor sale religi6se. Pe o inscripțiune a Cohortei 1 Aelia Dacorum din Am- 

boglanna, lângă valul lui Hadrian 2), aflăm semnul crucii încunjurat de un 

cerc și semnul svasticei cu brațele spre răsărit, e a . 

Ca un simbol tradiţițional amenddue aceste forme ale svasticei mai sunt 

şi astă-di întrebuințate la poporul român, pe crucile de la morminte ?) şi pe 

cusăturile femeilor țărane din Transilvania 4). 

O deosebită importanţă archeologică o presintă în fine faptul, că pe cele 

due vârfuri de lănci figureză ca embleme ale stabilimentului, fulgerele, ce 

le fabricase în anticitate Cyclopii pentru Joe. Forma lor este archaică ?). 

Amend6ue inscripţiunile, de pe cele dâue vârfuri de lănci, sunt de la drepta 

spre stânga, un mod de scriere, ce era comun Umbrilor, Etruscilor, Oscilor, 

vechilor Latini, şi care ni se presintă şi pe monumentele archaice grecesci. 

Ultimele due litere sunt FC, şi lectura întregei inscripțiuni ar fi: 

OLETOS F(2)C(z €), 

1) Archaeologisch-epigraphische Mittheilungen, Ii, p. 81. 

2) C. 1. L. vol. VII, nr. 825. 

3) Comuna Gârla-mare, jud. Mehedinţi. — Svastica și diferite alte caractere grafice de 

formă antică figureză cu miile pe petrele cioplite, din cari e construită monumentala bise- 

rica «Trisfetitele> din Iași. Ele se află reproduse la Tocilescu, Revista pentru istorie, 

1 (1883), p. 242. 

4) Swastica și alte semne accadice în revista «Tinerimea română». N. S. Bucuresci, 

1898. Vol. I, p. 418, 

5) Semnele simbolice, fulgerele lui Joe şi svastica, le aflăm une-oră întrebuin- 

țate ca chrismuri la începutul chrisâvelor scă diplomelor domnesci din Ţera-româ- 

nescă în sec. al. XVI-lea şi al XVII-lea, de sigur pe basa unor tradițiuni, pe cari astă-di 

nu le mai cunâscem. Ast-fel pe un chrisovallui Michaiă Vitezul din a.7104 (159%) 

al cărui original se află în biblioteca Academiei, chrismul ne apare sub forma unui f ulmen 

archaic „Pe alte dâue chrisâve, unul dela Radul Şerban din a. 7115 (1607), 

altul de la Radul, fiul lui Michnea, din a. 7120 (1612), ambele în bibiioteca Academiei 

române, chrismul este înlocuit cu o svastică în spirale având următârele forme: 

£) În ce privesce descifrarea acestui cuvânt mai notăm aici, că un E sub forma de F se 

află și pe inscripțiunea pelasgă din Lemnos (Bull. d. Corresp. hell. X. 3). Er în Corpus 

inscr. lat. III, nr. 147991 găsim un F —8B.— Polybiu (X. 10. 11) amintesce de un 

Aletes, despre care spuneai tradiţiunile vechi, că ar fi descoperit minele de argint, ȘI din 

care causă i se acordase onori divine. În legendele antice, un Oletis figureză ca demon   
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Terminăm aici cu acest studii asupra verigei de la Petrâsa. 
Noi am esaminat şi esplicat acestă inscripțiune pe basa fântânilor istorice. 

Tot-o-dată am reprodus ca auxiliare încă alte 3 
un caracter evident pelasg, 

—4 inscripțiuni, ce pârtă 
însă pe cari învățații germani le-ai declarat de 

runice, fără s& se intereseze, dacă sensul interpretării, ce P'aă dat, pote să 
stee în fața unei judecăţi critice ori nu. 
Resumăm : 

Tesaurul de la Petrâsa nu este nici gotic, nici byzantin, nici după forma, 
nici după genul de ornamentare al obiectelor, nică după figurile mitologice, ce 
le represintă; în fine nici după inscripțiunea de pe veriga cea masivă de aur D, 

al lumii inferidre (Roscher, Lexikon, v. Oletis). — Conferesce și inscripțiunea Aletios 
de pe un alt vârf de lance descoperit la Suszyczno în Volhinia și re produs la Henning 
(Die d, Runendenkmăler, Taf. 1. Fig. 1). — Henning însă spre a pute scâte un cuvânt 
german în rune din inscripţiunile de la Fig. 237—8, declară literele O şi N de la înce- 
put și de la fine ca simple semne de ornamentațiune, și ast-fel dânsul citesce prima 
inscripțiune RNNNGA, €r a doua RANNGA. Un adevărat non-sens. 

1) Ipotesa despre proveniența gotică a tesaurului de la Petrâsa. Aceia, 
cari susțineaă, că inscripţiunea de pe veriga de la Petrâsa e formată din rune gotice, 
şi că acâstă inscripţiune conţine un text german (gutani owi hailag), spre a da mai multă 
credință acestei ipotese se vEdură siliți să declare, că și figurile, ce decoreză patera de la 
Petrâsa nu representă alt-ceva de cât divinităţile panteonului german Walhalla. A pollo 
deul pelasg, primi în noul botez numele de Balder, fiul lui Odin, deița Opis fu numită 
Verdandri, Venus Freya, Hercule Thor, er Ianus, fiul lui Apollo, părintele ginţii 
Pelasge, fu identificat cu spiritul cel răă Aegir, căruia i se mai conferi și demnitatea 
de Neptun al Goţilor etc. (Notice sur la Roumanie, 1868, p. 382). Spre a ne convinge 
cât de superficiale şi nepotrivite erai aceste caracterisări, noi vom reproduce aici ur- 
mătârea icână, ce ne-o face eruditul Grimm despre așa numitul Aegir. Autorul scrie : 
In einer altn, saga findet sich ein..... dămon Grimr aegir genannt, weil er im 
Wasser wie auf dem lande gehen kann, er speit gift und feuer, trinkt das blut aus 
menschen und thieren (Deutsche Mythologie. II, 1854, p. 969). Și acest Grîmr Aegir, 
Care scuipa venin şi foc, care bea sângele Gmenilor şi al animalelor, capătă din grația 
acestor învăpăiați runiști un loc de onsre pe o pateră de sacrificiă, imediat lângă Apollo, 
deul luminei binefăcătâre, şi în faţa marii divinități Terra Mater, isvorul cel abundent 
al tuturor bunătăţilor. — Credem tot-o-dată, că e locul aici s€ amintim în puține cuvinte 
și despre conținutul ultimei publicaţiuni a lui Odobescu, întitulată «Le Tresor de 
PEtrossa» (Paris, 1900). Odobescu nu s'a distins nici o-dată prin studiele sale istorice 
şi argheologice. Pentru dânsul istoria antică, istoria artelor, archeologia, epigrafia, a fost 
tot-de-una numai simple ocupațiuni de distracțiune. Lipsit de cunoscințe mai intensive, 
ȘI peste tot |i psit de darul de a pute pătrunde în misteriele sciințelor istorice și archeo- 
logice, asupra sa făcuse o deosebită impresiune părerile păstoriului evangelic din Bu- 
Curesci, Neumeister, că textul inscripţiunii de pe veriga de la Petrâsa ar fi <gutani 
ovi hailag», și_al cărei sens ar fi «dem guten Scythenland heilig>; o ipotesă, pe care
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Acest important monument de aurăriă, unic în lume, aparţine unei alte civi- 

lisaţiuni, unor altor idei religi6se. Totul ne apare aici archaic, începând de la 

apoi Odobescu în tâte scrierile sale a cercat, după cum singur mărturisesce, numai să o 

desvolte şi s'o completeze (une nouvelle interpretation proposce par M. R. Neumeister ... 

que nous developperons et complsterons. Notice sur la Roumanie, 1868, p. 371). După 

ce diferitele articule și notițe, ce le publicase Odobescu asupra tesaurului de la Petrosa 

în cursul anilor 1865 —1877, ai rămas fără nici un resunet în lumea sciințifică, densul în 

ultimii ani ai vieţei sale, scâse la Paris în limba francesă o lucrare volumin6să, în forme 

mai mult lux6se, de cât sciinţifice, sub titlul de: «Le Tresor de Ptrossa», un aglo- 

merat incoherent de compilațiuni despre diferite obiecte de artă, din diferite epoce, fără 

nici un fond de erudițiune, fără nici o sintesă critică şi ce este mai elementar, fără ca 

autorul să-şi pâtă da semă de caracterul distinctiv al fie-cărei epoce în parte; o lucrare 

în care dânsul propunea următârele trei interpretări capriciose pentru textul tot așa de 

imaginar «<gutani ocwi hailag»: 10 <A Odin la Scythie consacre»; 20 «Le (peuple) Goth 

m(a-t-il) pas consacre la Scythie ?> 30 Pour un Goth la Scythie n'(est-elle) pas consacre? 

- (Le Tresor de Petrossa. Tome I. p. 414—415). Pentru acestă interpretare fantastică scri- 

sese Odobescu un volum atât de mare. Er în ce privesce conclusiunea finală a operei sale, 

dânsul o formuleză ast-fel: Les piăces qui constituent le tresor trouv€ a Petrossa 

proviennent dun peuple germanique, professant le paganisme, et tr&s proba: 

blement des Goths, qui habitârent la Dacie du III au V-e sitcle de ltre chre- 

tienne (!) (Tom. III, p. 6). — Tot o-dată spre a da o aparență de veritate acestei teorii 

eronate, Odobescu ne înfăţișeză figurile de pe patera de la Petrâsa sub un aspect 

barbar (Tom. II. 33), atât din punct de vedere al artei, cât și al tipurilor, pe când de altă 

parte învățatul Dr. Bock constatase încă la a. 1868, că acestă pateră e opera unui măiestru 

de mare merit (erkennen wir hier auf den ersten Blick das Werk cines geschulten 

Kiănstiers... und der es namentlich în technischer Beziehung zu einer vollen- 

deten Meisterschaft gebracht hatte. (Mitth. d. k. k. Central-Commission. XIII. 109). 

Odobescu mai creă și o literă nouă neesistentă în textul verigei, pe C, pe are 

în facsimilele sale formate ad-hoc o înfățişă în forme forte marcante; şi spre a da mai multă 

credință alegațiunii sale cu privire la acestă literă imaginară, dânsul afirmă, că veriga a fost 

ruptă în a. 1875 tocmai asupra literelor 9 și < (Le Tresor de Petrossa, I, p. 358, 376, 

397, 398 și PI. II) pe când în realitate fractura a fost numai asupra literei pă În fine 

ca să obscureze pe cât e posibil caracterul pelasg, ori grecesc, al paterei, Odobescu aședă 

pe Apollo ca cel din urmă între divinităţile figurate pe pateră (Le Tre 

sor de Petrossa, II, p. 39). Atât credem, că este de ajuns pentru caracterisarea Opere 

lui Odobescu. — Ipotesa, că tesaurul de la Petr6sa ar fi de origine gotică, a fost în timpul 

din urmă abandonată chiar și de archeologul frances De Linas, care în publicaţiuneă 

sa de la 1887, <Origines de l'orfăvrerie cioisonne», declară, că diferitele figuri 

grupate în interiorul paterei de la Petr6sa nu ai nici un raport cu mito” 

logia Goţilor. — Aceeași părere o esprimase încă pe la a. 1868 canonicul Dr. Fr. Bock: 

Das jedoch mâchte wohl keines besonderen Beweises bedirfen, dass wir hier nicht mit 

Gestalten der nordischen, sondem der griechischen oder iberhaupt Cl25” 

sisch-antiken Gătterwelt zu thun haben (Mitth. d. Central-Commiss. XIII, p- 110); 
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discul cel: grandios de aur cu ornamente apollinice, de la patera cu figuri, 
între cari Terra Mater şi Apollo Hyperboreul aă rolul principal, de la 
fibula-phoenix şi până la veriga sâii colanul cu caractere grafice pelasge. 
Fără îndoi€lă, că noi avem aici resturile unui tesaur religios, compus din 
diferite obiecte preţi6se, ce aii fost consecrate în timpuri depărtate unui tem- 
plu ilustru, al Mamei-mari, ori al lui Apollo Hyperboreul, în ţările de la | 
Dunărea de jos. 

Nu suntem cei de ântâii, cari avem aceste convingeri. 
Încă la a. 1870 Cesar Bolliac, iniţiatoriul studiilor archeologice în Ro- 

mânia, esprimase următârea părere: «dică cine ori-ce va dice, svârcolescă-se 
ori cât vor put€ archeologii noștri, vasele de la Petrâsa sunt vase Dace, 
cu stil Dacic, pentru un cult din Dacia» 1), 

Er în alt loc dânsul scrie: «Sunt multe caractere pe cărămidile și petrele 
de la Slon, cari ar ave analogiă cu caracterele de pe brăţara (veriga) din 
aurăria (de la Petr6sa), pe care de la aflarea ei și până astă-di eăi am credut'o 
șo cred încă Dacă» 2), 

Bolliac, esplorase din punct de vedere archeologic, diferite ţinuturi ale 
țerei. Densul vedea numai un şir neintrerupt în civilisațiunea preistorică a 
Daciei, începând din epoca petrei lustruite şi până în timpurile romane. 
Acestă civilisațiune Bolliac o atribuia Dacilor, pe cari i considera ca popu- 
laţiunea aborigenă, sâă de oberșiă, a acestor ţări. 

') Bolliac, Trompetta Carpaţilor, An. 1870, nr. 876, pag. 3. 
:) Bolliac, Trompetta Carpaţilor. An. 1871, nr. 939, p. 3 și 4.
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XXIX. ZIAHPEIAL NYAAL. PORȚILE DE FER. 

Usul de a închide cu porți de fer pasurile munţilor mai înalți a esistat 

şi în timpurile preistorice. Aceste porți, ce erai tot-o-dată apărate și de câ- 

stele situate pe vârfurile stâncilor, aveai destinațiunea să împedece incursiu- 

nile glstelor inimice. 

Despre cea mai vechiă Pârtă de fer face amintire Homer 1). Ea 

se afla lângă Oceanos potamos, să Istru, acolo, unde după Hesiod a fost 

aruncat într'o cavernă adâncă, bălaurul cel legendar, care înspăimântase și 

pe deii Olympului 2). 

Acestă pârtă de fer forma, după cum resultă din Homer și Hesiod, nu 

numai o barieră puternică, dar era tot-o-dată, și o lucrare demnă de admira- 

iune. Ea era cunoscută comercianților meridionali din Elada și Asia mică. 

Ea devenise un punct geografic important. 

Locul, unde se afla Porţile de fer ale lui Homer, este identic cu strimt6- 

rea cea făimâsă de lângă cataractele Dunării, numită și astă-di Porţile de fer. 

La Pindar aceleași Porți pârtă numele de Taserpidec ba ?), astă-di 

Gherdapuri în limba locuitorilor din vecinătate. 

În timpurile romane, aceste Porţi de fer eraii cunoscute sub numele de 

Portae Caucasiae, de re-ce, Carpaţii meridionali după cum scim, purtail 

numele de Caucas, nu numai în tradițiunile vechi, dar și în geografia mi- 

litară a Romanilor €). 

Pliniu cel bătrân, ne descrie Porţile de fer sâit Caucasice ca «o opetă 

gigantică a naturei. Aici catena munților se întrerumpea de-o-dată. Porţile 

erati formate din grindi îmbrăcate cu fer, er pe sub ele curgea un pârtii, din 

care exhala un miros fârte greii. Dincâce (în partea de apus), aceste Porţi 

erai apărate de un castel aședat pe vârful stâncilor spre a împedeca trecertă 

1) Homeri Ilias. VIII. v. 13: otBipetur nShat. 

>) Hesiodi Theog. v. 746, 790 (695), 811 seqq., 864. — La Hesiod (Theog. v. 811) 

aceleași Porţi monumentale figureză sub numele de pagpăpeme n5hat. Se pare, că Hesiod 

face aici o confusiune geografică cu Porţile de fer dintre Bănat și Ţera Hațegului, 

cari în limba poporului român de acolo se numesc «La Marmore» (ung. Vaskapu). 

2) Pindari ftragm. 25 (la Strabo, III. 5. 5). 

4) Jornandis De Getar. orig. c. 7: Caucasus... Histri quoque fluenta contingit. — 

Flori H. R. lib. III. 5: Piso Rhodopen Caucasumque penetravit. — Inscripțiunea osta- 

şului Mansuetus din Leg. 1 Minervia: ad Alutum fiumen secus montis Caucasi 

(Froehner, Col. Trajane, p. 156).
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ginţilor nenumărate». Ele se aflaă așa dar situate în drumul cel mare al mi- 
grațiunii ginţilor barbare către părțile de apus ale Europei. De lângă Porţile 
Caucasice se începeaă munţii Gordyaei, locuiţi de populaţiuni nesupuse, 
Valli şi Suarni, cari se ocupaii cu lucrarea minelor de aur; &r de lângă 
triburile aceste și până la Pontul euxin, se întindeai mai multe seminții de 
Heniochi. < Acâsta, ne spune Pliniu, <este fisionomia acestui sîn de pământ, 

unul din cele mai celebre» 1). 

Tot-o-dată Pliniu mai face aici următorea rectificare. Mulți, dice dânsul, 

numiaii acâstă trecătâre Porţile Caspice (Portae Caspiae), ceea ce este 
o mare erdre geografică. 

Porţile de fer de la Istru aveai în epoca romană o îndoită însemnătate. 
Ele formaii o despărţire geografică. Pentru apus, ele erai porţile orientului, 

€r pentru răsărit erai porțile apusului. 

În istoria romană cea de ântâiă amintire despre aceste Porţi o aflăm în 

timpul lui Nero. 

Nero, cum ne spun autorii romani, decretase o espedițiune asupra Sar- 
maților, s6i Scyţilor europeni, cari devenise o calamitate permanentă 
pentru statul roman încă din timpurile republicei. Pentru scopul acesta, dânsul 
strînse o mare mulţime de ste, din Britannia, Germania și Illyria, pe care 
o trimise la strimtorile Caucasice 2). Însă legatul pro-pretor al Mesiei Plauţiu 
Elian (a. 57 d. Chr.) termină repede acestă espedițiune asupra Sarmaţilor, 
mai înainte de ce împăratul ar fi sosit cu legiunile sale la Porţile de fer. 
Inscripțiunea, ce formâză epitaful acestui brav general, ne spune, că dânsul 
sili pe câți-va regi, până aci necunoscuţi, să trecă pe cel alalt țărmure al 
Dunării şi să închine înaintea stegurilor romane, apoi el puse în libertate pe fiii 
tegilor, ce domnia peste Bastarni, peste Roxolani și pe fratele regelui 
Dac, asigurând şi estindend în modul acesta pacea şi liniscea provinciei 3, 

) Plinii lib. VI. 12. 1: portae Caucasiae, magno errore multis Caspiae dictae, 
ingens naturae opus montibus interruptis repente, ubi fores obditae ferratis 
trabibus, subter medias amne diri udoris fluente, citraque in rupe castello com- 
munito ad arcendas transitu gentes innumeras... A portis Caucasiis per montes 
Gordyaeos, Vaili, Suarni indomitae gentes, auri tamen metalla fodiunt. Ab iis ad 
Pontum usque Heniochorum plura genera ... Ita se habet terrarrum sinus € claris- 
simis, — Heniochii, cari ne apar şi în legendele argonautice, sunt din punct de vedere 
Seografic și etnografic unul şi același popor cu Arimaspii, cei cu un ochiă. 

?) Suetonii Nero Claudius, c. 19: Parabat et ad Caspias portas expeditionem.— Cf. Ta- 
citi Hist, 1. 6. — Plinii lib. VI. 15 6: Et Neronis principis comminatio, ad Caspias 
portas tendere dicebatur, quum peteret illas (Caucasias) quae... in Sarmatis tendunt. 
DCL. L. vol. XIV nr. 3608.
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Tot lângă Istru se aflau Porţile Caspice şi după poetul Papiniu Staţiu 1). 

Aceste porţi, ce formaii basa de operaţiune a trupelor de apus asupra 

Sarmaţilor, se aflati, după cum scrie Pliniu, în masivul de munți numit 

Ceraunius 2), adecă al Cernei. 

A dâua grupă de munţi, Gordyaei, cari după descrierea lui Pliniu în- 

cepeaii de lângă Porţile de fer, sunt identică cu munţii districtului Gorji, 

din părțile de nord-vest ale Ţărei-românesci 3). De asemenea s'a mai păstrat 

în toponimia română și numele triburilor Valli şi Suarni, de cari face 

amintire Pliniu. Cea de ântâiii localitate de lângă Porţile de fer pârtă numele 

de Gura Văii, adecă a Valii celei mari, sâii a clisurei Dunării. Er numele 

Suarnilor s'a conservat până astă-di în numele comunelor românesci 

Şovarna-de-jos, şi Şovarna-de-sus din plaiul Cloșanilor, o regiune, unde 

se lucraă minele încă din timpurile ante-romane *). 

Aceleași Porţi de fer mai sunt amintite și în seculul al IV-lea al erei 

creştine sub numele de Ferratae Portae, şi ele serviai, după cum ne 

spune Claudian, ca basă de operaţiune pentru incursiunile Geţilor în 

părțile de apus ale imperiului roman 5). 

1) Statii Silv. lib. IV. 4. v. 56 seqqg. 

At tu si longi cursum dabit Atropos aevi ..... 

Forsitan Ausonias ibis frenare cohortes, 

Aut Rheni pupulos, aut nigrae litora Thules, 

Aut Istrum servare latus, metuendaque portae 

Limina Caspiacae. 

2 Plinii lib. V. 27. 3. — Cf. mai sus pag. 416. 

3) Confusiunea între Porţile Caspice din Asia și între Porţile Caucasice de 

la Istru mai produse o nouă r&tăcire în geografia antică. Munţii Gordyaei fură trans- 

portaţi şi localisaţi în părțile meridionale ale Armeniei, în apropriere de Tigru. — 

De altmintrelea o expediţiune a Romanilor asupra Sarmaţilor din Europa, cu trupe 

din Britania, din Germania și Iilyria prin Caucasul asiatic, ar fi fost în contra celor mai 

elementare principii de strategiă. 

4) Lângă Șovarna-de-jos se află delul numit Rudină (adecă, din care se estrăgeaii 

metale). — Părâul, pe care Pliniu î-l numesce amnis diri odoris, portă astă-di numele 

de Slatinic, adecă pârâii cu apă sărată, s6ii mocirlos ; el curge în Dunăre tocmai prin 

același loc, unde se aflaii în vechime Porţile de fer. 

5) Claudiani Bell. Get. v. 235 seqq: 

Nonne videbantur, quamvis adamante rigentes, 

Turribus invalidis fragiles procumbere muri, 

Ferrataeque Getis ultro se pandere portae?
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XXX. INELE CU GEME DIN STÂNCA LUI PROMETHEU. 

Pliniu în istoria sa naturală vorbind despre originea gemelor, şi cum aă 
ajuns ele la o admiraţiune aşa de mare, ne spune următârele: 

«După povestirile poporale, primul us, ce s'a făcut cu gemele, începe de 
la stânca din Caucas (a lui Prometheu). Omenii voind să simboliseze în- 
catenarea și suferințele lui Prometheu ai început să lege jur împrejur cu 
fer câte un fragment din stânca acesta și să-l pârte în deget. Acâsta este 
începutul inelului și acesta a fost pâtra preţicsă sâi gema»> 2). 

Despre aceeași tradiţiune scrie și Hygin: «Joe, ca să nu-și calce jură- 
mentul, ce-l făcuse, că nu va libera nici o-dată pe Prometheu din catenele 
sale, i puse în mână un inel, din același metal ca și catenele, și în care, 

densul a mai pus și un fragment din stânca Caucasului» 2), 
Stânca lui Prometheu, care formeză și astă-di cel mai important monu- 

ment al Carpaţilor, se bucurase în anticitatea preistorică de o mare vene- 
rațiune. Ea era emblema Panteonului pelasg. Acestă stâncă era figurată de 
asupra porţilor cyclopice ale Mycenei; ea era representată ca un simbol 
sfânt al eternității pe stelele funerare ale Siciliei, Cartagenei şi chiar în 
catacombele creștine ale Romei 3). 

O altă stelă funerară, ce a fost descoperită în necropola preistorică de la 
Bologna, ne înfățişeză de asemenea o imitațiune a formei, ce o are acestă 
legendară stâncă din Carpaţi +). 

1) Plinii H. N. lib. XXXVII. 1: Quae fuerit origo gemmarum ..... Fabulae pri- 
mordium a rupe Caucasea tradunt: Promethei vinculorum interpretatione fatali: 
primumque saxi hujus fragmentum inclusum ferro, ac digito circumdatum, hoc fuisse 
ânulum, et hoc gemmam. 

) Hygini Astronom. II. 15.— Cf. Servius in Eclog. VI. 42, 

3) O pictură din crypta Lucinei (sec. I—I1) în catacombele Romei ne înfățişeză 
acestă stâncă în aceeași formă; ori cu alte cuvinte în aceleași fețe, cum se află repro- 
dusă mai sus la pag. 350. (A se vede Northcote et Brownlow, Rome souterraine, 
1877, p. 325), 

?) Bertrand et Reinach, Les Celtes, p. 165-—166.
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CARIMII). 

XXXI. INCEPUTURILE POPORULUI PELASG. 

1. Vechimea rasei pelasge. 

Încă înainte de imigrațiunea Grecilor, Celţilor şi a Germanilor în ținuturile 

Europei, cea mai mare paite a acestui continent, era ocupată de o rasă 

de Gmeni veniți din Asia, pe cară autorii grecesci i numiaii în general Pe- 

lasgi și Turseni. 

Acești Pelasgi formase în timpurile ante-elene, cel mai întins, mai pu- 

ternic, şi mai remarcabil popor, o naţiune, care din punct de vedere moral 

și material a schimbat fața Europei archaice. 

Pelasgii ne apar în fruntea tuturor tradițiunilor istorice, nu numai în Elada 

şi în Italia, dar și în regiunile din nordul Dunării şi ale Mării negre, în 

Asia mică, în Asyria şi în Egipet. Ei representă tipul originar al pop6relor 

aşa numite arice, care a introdus în Europa cele de ântâiii beneficii ale 

civilisațiunii. 

Uriele estensiunii lor etnografice, precum și ale activității lor industriale, 

le mai aflăm şi astă-di pe cele trei continente ale lumii vechi; începând din 

munții Norvegiei până în pustiurile Saharei, de la isvârele riurilor Araxe și 

Oxus până la Oceanul atlantic. 

Însă istoria lor politică şi istoria civilisațiunii lor sunt acoperite de întu- 

nerecul vechimii.
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Puținele date, ce ne-ati rămas asupra Pelasgilor, ne înfățișeză pe acest 
mare și admirabil popor numai în ultimul period al istoriei sale, atunci 
când independenţa sa politică era distrusă aprope peste tot locul și când 
numele s&ă începe să dispară. Din nefericire însă, chiar și aceste puține date, 
fragmentare, ce ne-ati rămas despre Pelasgi, ne sunt transmise de cei, cari i-ai 
cucerit, i-ati distrus, i-ai persecutat, i-ai împrăsciat, și în urmă i-ati calum- 

niat. Ast-fel că istoria epocei lor de înflorire, de putere și estensiune teri- 
torială, în Europa, Asia și Africa, istoria imperielor și instituțiunilor sale, a 
artelor şi industriei lor, a rămas înmormântată. Cu deosebire istoria politică 
a Pelasgilor meridională se încheiă cu căderea Troiei. De aici încolo tot ce 
mai aflăm despre acești Pelasgi din jurul Mării egee, sunt numai simple 
amintiri de resturi mici și împrăsciate, silite de inimicii lor să emigreze din 
o țeră în alta, spre a-și căuta o nouă patriă. 

Pentru poporul grecesc, Pelasgii eraii cei mai vechi &meni de pe pământ. 
Rasa lor li se părea atât de archaică, atât de superidră în concepțiuni, pu- 
ternică în voință şi în fapte, atât de nobilă în moravuri, în cât tradițiunile și 
poemele grecesci atribuiau tuturor Pelasgilor epitetul de <divini», dia, 1) 

adecă 6meni cu calități supranaturale, asemenea deilor, un nume, ce ei întru 
adevăr la meritat prin darurile lor fisice şi morale. 

Grecii î-și perduse de mult tradițiunea, când, cum, şi de unde ai venit 
ei în ţinuturile Eladei; însă ei aveai o tradițiune, că înainte de dânșii a 
domnit peste pământul ocupat de ei un alt popor, care a desecat mlaștinile, 
a scurs lacurile, a dat cursuri n6ue riîurilor, a tăiat munții, a împreunat 

mările, a arat șesurile, a întemeiat orașe, sate și cetăți, a avut o religiune 
inălțătâre, a ridicat altare şi temple deilor, şi că aceștia ai fost Pelasgii. 

După vechile tradițiuni grecesci, Pelasgii locuise în părțile Greciei încă 
inainte de cele due diluvii legendare, ce se vărsăse peste Attica, Beoţia 

și Thessalia, unul în timpul regelui Ogyges ?) şi altul în timpurile lui Deu- 
calion 3). Ei domnise așa dar peste continentul grecesc încă înainte de tim- 
purile lui Noe. 

Un ram al poporului pelasg, Arcadii, ce locuiaii pe culmile şi văile din 
Centrul Peloponesului, aveai tradițiunea, că dânșii aă fost pe pământ încă 

*) Homeri Ilias, X. v. 429; Odys. XIX. v. 177: diot ne Tlehacyot. — Aesehyli Suppl. 
v. 967: fie Hehaoyâv. — După Dionysiu din Halicarnas (1. 18) Pelasgii de lângă Do- 

dona era consideraţi ca sfinţi (îegot), cărora nime nu cuteza a le face resboiii. 
2) În timpul diluviului lui Ogyges domnia peste Argos Phoroneu, tatăl lui Pelasg 

(Eusebius, Praep. Evang. X. 10. p. 489, in Fragm, Hist. gr. |. 385. 8), 
:) Herodoti lib. 1. c. 56.— Apollodori Bibl. lib. VIII. 2.
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înainte de ce luna ar fi apărut pe ceriii 1). Cu privire la acestă importantă 

tradiţiune, scholiastul lui Apolloniu Rhodiu se esprimă ast-fel: «Se pare, 

că Arcadii aii esistat încă înainte de lună, după cum scrie Eudoxus în 

scrierea sa Ileptodos. Er Theodor scrie, că luna a apărut pe ceriii Cu puţin 

înainte de resboiul lui Hercule cu Giganţii. Tot ast-fel ne spun Aristo din 

Chios și Dionysiu din Chalcida în cărţile lor despre Origini» ?). 

În fine Ephor, unul din scrutătorii cei mai diligenți ai anticităţii și 

istoric iubitorii de adevăr, care trăise în seculul al IV-lea a. Chr. scrie: 

«Tradiţiunea ne spune, că Pelasgii aii fost cei mai străvechi, cari ai 

domnit peste Grecia» 3). 

2. Civilisaţiunea preistorică a rasei pelasge. 

Când Pelasgii apărură pentru prima 6ră pe pământul Eladei, ei nu aflară 

aci, după cum ne spun tradiţiunile, de cât o populaţiune rară şi sălbatecă, 

risipită prin munți şi păduri, trăind în caverne, fără societate, fără legi, fără 

religiune și fără cunoscințe utile. 

Arcadii, popor pastoral şi vitâz, cei mai vechi locuitori în Elada, po- 

vestiait, după cum ne spune Pausania, că cel de ântâiii om născut pe 

pământ a fost Pelasg, un bărbat, care se distingea prin mărimea, prin 

puterea şi frumseța figurei sale și care întrecea pe toți cei alalți muritori 

prin facultăţile spiritului săi; că acest Pelasg, după ce a început să domnescă, 

a fost cel de ântâii, care a învățat pe 6meni să-și construi6scă colibe (a) 5fac) 

spre a se apăra de incomodităţile frigului, ale ploilor și căldurilor; că ela 

învățat pe Gmeni să-și facă haine din piei de die, le-a interdis, ca să se 

nutrescă și mai departe cu frunde, cu burueni şi rădăcini, din cari unele 

eraă periculâse sănătății; că el a învățat pe Gmeni, ca s& nu mai mănânce 

tot feliul de ghindă, ci numai ghindă de fag +). 

Er vechiul poet epic Asiu scrie despre acest Pelasg, că el a fost născut 

1) Aiollonii Rhodii Argon. lib. IV. v. 263—265. — Ovidii Fast. lib. Il. v. 289—290: 

Ante Jovem genitum terras habuisse feruntur 

Arcades, et luna gens prior illa fuit. 

2 Schol. Apoll. Rh. IV. 264 (in Fragm. Hist. Graec. III. 325, frag. 4.) 

3) Ephori fragm. 54: Oi 8 Ilehnoyoi zâv mnepl my “ENhăda dbvaareoeâvrioy dpgabrazo! 

MEţovrat, — Herodoti lib. IL. c. 56: ză ăpxatov ră păv Iehaarinăy . . . EYvoc. — Cf. ibid. 

lib. VII. 161. VIIL. 44. 

1) Pausaniae Graeciae Descr, lib. VIII. 1.
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din «Pămentul cel negru», pe culmile cele înalte ale munților, ca să fie înce- 
pătoriii genului muritoriă 1). 

Un alt representant al vechii civilisaţiuni pelasge a fost divinul Prometheu, 
fiul lui Iapet, fiul Gaeci. 

Poetul Eschyl, în una din cele mai frumâse lucrări ale sale, ne înfățișeză 
pe Prometheu espunând singur beneficiile, ce le-a adus dânsul omenimii. 

«Acești 6meni,» dice Prometheu, «nu cunosceai nici arta cum să constru- 
iescă case de cărămidi la lumina sârelui, nici modul cum st lucreze lemnele, 
ci locuiaii pe sub pământ în ascunsurile cele întunecâse ale cavernelor, în- 
tocmai ca furnicile cele agile ; ei nu aveai nici un semn sigur, ca s& cu- 
noscă, când are să fie €rnă, când are să sosescă primăvara, anutimpul flo- 
rilor, când are să fie vară, anutimpul fructelor, ci ducea o vi6ță de pe o 
di pe alta, lipsiţi cu desăvârșire de ori-ce cunoscințe, până când ei i-am 
învățat s& cunâscă răsăritul stelelor și apusul lor, lucruri de altmintrelea 
grei de însemnat. Afară de acestea, eii i-am învEţat sistemul tuturor sciin- 
țelor utile; eă am aflat modul de scriere, și cum 6menii, pot să țină în 
minte tâte sciințele; ei cel de ântâiă am prins în jug animalele, ce pot servi 
la transporturi. Nime altul, de cât ei singur am inventat corăbiile cu pânze, 
ca Gmenii să pâtă trece peste mare ..... Mai înainte, dacă se întâmpla, ca 
cine-va să se bolnăvâscă, el muria din lipsa mijlâcelor de vindecare, până 
când eă le-am arătat, cum ati să compună medicamentele și cum se pot 
vindeca de tâte bslele; eti am introdus diferite moduri de a cunâsce viito- 
mu... și în fine cine pâte să afirme, că ar fi aflat mat înainte de mine 
lucrurile cele folositâre ascunse sub pământ, cum sunt arama, ferul, argintul 
Și aurul> ? 2, 

Pelasg și Prometheu sunt personificarea vechii culturi pelasge, şi tot ce 
ne spun tradiţiunile, că a inventat, ori creat spiritul lor, aparține geniului 
întregului popor. 

De asemenea esista în Creta o vechiă tradițiune, ca Dactylii şi Co- 
'ybanții, triburi pelasge, aii fost cei de ântâiii în acestă insulă, cari ati 
învățat pe Gmeni s& formeze turme de oi, să domesticâscă şi alte genuri 
de animale, porci, capre, vite, cai; că ei aă învățat pe 6meni măiestria de 
4 arunca cu lancea (arma națională pelasgă) și de a trăi în societate co- 
Mună; că ei cu deosebire ai fost autorii bunei înțelegeri, a vieţii regulate 

Şi cumpttate 3), 

1) Pausaniae lib. VIII, 1. 4. 

) Aeschyli Prometheus vinctus, v. 450 seqq. 

*) Diodori Siculi lib. V. c. 64,
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Datele, ce le avem despre istoria vechiă a Pelasgilor, corespund pe deplin 

cu faptele, ce ni le procură archeologia din epoca neolitică. 

Pelasgii ne apar după vechile tradițiuni istorice ca una şi aceeași popu- 

laţiune cu neoliticii, cară introduc în Europa cele de ântâiii elemente 

ale civilisațiunii, animalele domestice, cultura cerealelor și o artă industrială 

mai progresată. Chiar și olăria neolitică, pârtă semne de ornamentațiune și 

simbole mistice pelasge. 

Tot ast-fel tradițiunile grecescă atribue Pelasgilor cel de ântâiăi cult al 

deilor în Europa. 

Cu deosebire se spunea despre Arcadi, că dânșii ai fost cei de ântâii, 

cari aă făcut sacrificii şi ceremonii religi6se deilor 2). 

Grecii de altă parte, după cum scim, împrumutase principalele lor divi- 

nități de la Pelasgi 2). | 

Joe cel vechii al Romanilor purta în mână o pâtră în loc de fulgere ?, 

şi pe acest Jupiter Lapis Romanii făcea cele mai obligatâre și mai 

solemne jurăminte ale lor 4). Chiar și în ritul jurămintelor, Romanii păstrară 

până târdi usul petrilor sfinte de silex ?). 

Din punct de vedere istoric aşa dar faptul este positiv: 

Înainte de civilisaţiunea grecă şi egiptenă, o civilisațiune mult mai vechiă 

se revărsase asupra Europei. Acâsta a fost civilisațiunea morală și materială 

a rasei pelasge, şi care a deschis un vast câmp de activitate genului ome- 

nesc. Influențele acestei culturi pelasge aă fost decisive pentru sortea mu- 

ritorilor pe acest pământ. 

Pelasgii aii fost adevărații fundatori ai stării nâstre actuale. 

1) Hygini Fab. 274: Arcades res divinas primi Diis fecerunt.— Herodoti îib. II. c 52: 

*Băvov d5 năvru, npirepov ot llehuoţoi Yenist înevxopevot, 

2) Herodoti lib. II. c. 51 și 53. — Platonis Cratylus (Ed. Didot, vol. II. p. 293), — 

Romanii încă atribuiai Pelasgilor riturile lor religidse. Ovidii Fast, lib. IL. v. 281—282: 

Inde Deum colimus, devectaque sacra Pelasgis 

Flamen adhuc prisco more Dialis agit. 

s) Arnobii lib. IV. 25. — Augustini De civit. Dei, II. 29. 

+) Festus, v. Lapidem. — Ciceronis Fam. 7. 12, — Gellii lib. 1. 21. — Şi astă-ţi în 

unele părți locuite de Români, ţăranii jâră cu o petră în mână, ori punând mâna pe peură 

(jud. Covurlui, com. Căvădinesci și Mestecăni). 

5) Livii lib, [. 24; 1X. 5; XXX. 43. — Polyhii lib. III. 26.
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XXX. PELASGII MERIDIONALI. 

1. Pelasgii în peninsula Hemului. 

Pelasgii, poporul cel estins al lumii vechi, domnise în timpurile ante-istorice, 
nu numai peste continentul Eladei, dar peste întregă peninsula Hemului. 

Noi vom resuma aici diferitele date, ce le aflăm în acestă privință la autorii 
grecesci. 

Thessalia, teritoriul cel mai fertil şi mai frumos al Greciei vechi, situat 
între munţii Olymp, Ossa, Pelion și Pind, purta o-dată numele de Pelasgicon 
Argos!1), Pelasgicon pedion 2), adecă câmpia Pelasgilor, şi Pelasgia3). 
Epirul, ţera lui Pyrrhus, o regiune cu văi adânci, sălbatece şi în parte 

fertile, a fost o-dată locuit de Pelasgi 4). Aici se afla Dodona, metropolă 
religisă a Pelasgilor din epoca homerică 5), unde suprema divinitate, ce 
guverna pămentul și ceriul, era adorată sub numele național de «Joe al 
Pelasgilor», Zabc Iledaayenbe 6). 

Întreg Peloponesul, o ţeră acoperită cu păduri vaste, brăsdate de 
furi și pâraie numerâse, și în condițiuni forte favorabile pentru o vicță 
pastorală, se numise în vechime Pelasgia, după cum ne spun istoricii 
Acusilau 7) și Ephor $). 

Arcadia, o regiune încunjurată de tâte părţile cu munți şi locuită de 
un popor pastoral, cu moravuri simple şi patriarchale, avuse o-dată numele 
de <Pelasgia» 3). 

5) Homeri Ilias. II. v. 681. Il:kaoytsăy YApyos. — Strabonis Geogr. VIII. 6. 5. 
') Strabonis Geogr. IX. 5. 22: ehasyerbv nzdlov, 
) Hecataci Fragm. 334: “11 Qessmhin 3 Nshacţia dxahsiro nd Ilzhaayo0 105 fuorheb- 

Sos (Fragm. Hist. graec. 1. Ed. Didot p. 25. — Cf. ibid. vol. IV p. 501. — Fustathii Cotnm, în Dionysium v, 427.) 

1) Strahonis lib. V. 2, a: modei 38 vai ră 
% Strabonis lib. VII, 7, 10, 
% Homeri Ilias XVI. 233. 

Il netpuozina ES Ilehasrexă si Ray, i e 

') Acusilai fragm. 11: Iehzoţăe ..... &p' 05 1) Ilehonowiaoo xp, 1) xi "Ani he- 
Tour, exp Dapcahas val Aapicerjc, Iehueţia 2x49 (Frag. Hist. graec. 1. p. 101.) 

% Ephori fragm. 54: Ki xy Ilehonâwnsov 38 Iehasiay p3tv "Epopos xmq9ijvar (Ibid. 
P. 248) — Plinii lib. IV, 5. 1: Peloponnesus appellata et Pelasgia. 

% Steph, Byz.: PA pxadia” Euahsiro îs Hzhzayia, de Ninihuog zEuarg. — Herodoti lib, 
1. 146; "A prdzc IleXasyot. — Conferesce cu privire la Pelasgii din Elada și Bruck, Quae NIC, DENSUŞIANU, 

43
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Argosul, regatul lui Agamemnon, celebru prin orașele sale Mycena și 

Tirynt, unde sai descoperit în timpurile nostre tesaure neprețuite ale unei 

civilisațiuni înmormântate pelasge, a fost de asemenea o patriă a Pelasgilor. 

La Eschyl și Euripide, Argosul pârtă numele de Pclasgia 2) 

Beoţia de asemenea, o ţâră avută de turme de oi, de ciredi de vite, 

și erghelii de cai, unde se aflaii făimoșii munți Parnas și Helicon cu văile 

lor cele frumâse dedicate divinităților, a fost în vechime locuită de Pelasgi ?). 

Tot ast-fel şi Attica, o simplă provinciă agricolă, ne apare la începutul 

istoriei sale ca o regiune locuită de Pelasgi î. Athena, centrul vieţei inte- 

lectuale și. politice a Greciei vechi a fost întemeiată de Pelasgi. În timpul 

când Pelasgii domnise peste Grecia, scrie Herodot, Athenienii ai fost 

Pelasgi 4). Zidul cel puternic, ce încunjura o-dată acropola Athenei, era con- 

struit de Pelasgi, Ilehzoywăv zet/os 5). Chiar și în timpurile imperiului roman 

o parte din orașul Athenei purta numele de Palasgicon ?). 

Macedonia întregă, o ţeră cu ideale mari politice, și stăpâna lumii in 

timpurile lui Alesandru cel Mare, avuse în vechime o populaţiune pelasgă ?). 

Macedo, patriarchul naţional al Macedoniei, ne apare în vechia genealogiă 

“a popârelor din peninsula Hemului, ca un descendent al lui Pelasg $). 

De asemenea scrie Herodot, că Pelasgii, ce locuiai în regiunea Pindului, se 

numiati Macedoni ?). 

Vechile populaţiuni ale Illyriei, eraă de aceeași naționalitate cu Mace- 

 donenii 11). Diferitele ginţi ale acestei regiuni, Liburnii, Dalmaţii, Iapodii, 

veteres de Pelasgis tradiderint. Dissertatio inauguralis historica, Vratislaviae, 1884. 

1) Acsehyli Prom. v. 860; Suppl. v. 250 seqq. — Euripidis 'Ogtarne v. 675. 849. 1611; 

[cuţăveta în îv ABNâ, v. 1494; “Ilpoxie vatvâuevoc, v. 462. — Eustathii Comm. in Dio- 

nysium, 847: Făpuntâgs 32 ut moăc "A pretove Ilehnegode otăzv sincy. Ildhat Tlehusţol, baie 

83 debrepoy, — Strabonis lib. VIII. 6. 9. 

2) Strabonis lib. IX. 2. 25: etpraat 8 dee cv Botwriray mabeqy Enunodv more Opre 

frocdpevot mode Bo:orods, za Ilehzoyol za ăhhot Papbapor. — Ibid. IX. 2. 3. 

s) Herodoti lib. 1. c. 57: ză "Aretyăy %9vos 2dv Ilehaatxdv. — CE. ibid. lib. VI. 137; 

VII. 94. 

) Herodoti lib. VIII. 24. 

5) Herodoti lib. V. 64. — Fragm. Hist. graec. Ii. 111. 17; 1V. 457. 3. 

6) Strabonis lib. LX. 2. 3. — Cf. ibid, V.2. 3; V.2.8. 

2) Justini lib. VII. 1. 1: Macedonia... Emathia cognominata est. . Populus 

Pelasgi. 

5 Apollodori Bibl. lib. II. 8.1. - 

3) Herodoti lib. [. 56: otxze 2v Ilyâw Maxedvdy (E9vo6) xradsbpevoy. 

19) Appiani Bell. Mithr. 55,
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Dindarii, Brygii, Byllionii, Taulanții, Dasareţii, Ardieii, Dardanii etc. ati nume, 
moravuri şi tradițiuni pelasge. 

Iilyria așa numită «barbara» purta din timpul lui August, numele de 
Iliyris Romana. 

În fine întreg teritoriul Thraciei, care într'o vechime depărtată cuprindea 
și populațiunile omoglote din nordul Dunării de jos a fost de asemenea o 
eră pelasgă 1). Troianii și Mysienii, ne spune Herodot, făcuse în timpurile 
preistorice o mare espediţiune în Europa, şi dânșii supusese întregă Thracia 
până la Marea ionică 2). O probă aşa dar, că Thracii constituiaă în aceeași 
epocă una și aceeași naţionalitate etnică cu Pelasgii din Asia mică. 

În fine poetul Eschyl ne înfățișeză următorea icână despre estensiunea do- 
minaţiunii pelasge în părțile de sud-ost ale Europei. Regele Pelasg din Argos 
se esprimă ast-fel către Danaos: <Eii sunt Pelasg . ... . Domnul acestei țări. 
Gintea Pelasgilor, numită ast-fel cu tot dreptul după numele miei, regele lor, 
stăpânesce acestă țeră. Eă domnesc peste tot pămentul, din care se scobâră 
riul Algos (Altos?) şi Strymonul, ce curge din partea de unde apune 
s6rele. Între hotarele împărăției mele se află şi țera Perrhebilor (din 
nordul Thessaliei) și ținuturile dincolo de Pind lângă Paeoni şi munţii 
Dodonei (Epirul). Marea întrerupe, ce e drept, hotarele țărei mele, însă 
domnia mea se estinde şi dincolo de mare, & numele țărei ace- 
steia este Apia» 5). Riul cel important, de care ne vorbesce aici Pelasg, 
ce curgea de la marginea lumii, de unde apune s6rele, care îngheţa în 
timpul iernei +) şi care se afla în zona de unde suflă vânturile cele reci 5), 
Du este nică de cum Strymonul Thraciei, ci Istrul cel făimos al Europei €). 

%) În timpurile mai târdii se mai amintesc în peninsula muntelui Athos unele resturi ale vechilor Pelasgi (Herodot, I. 57. — Strabo, VII, 35.-Thucydides, IV. 109).— 
Scymnus din Chio (Orb. Deser. v. 585) încă vorbesce de Peiasgioţii emigrați din Thracia în insulele Scyros și Schiathos. — Cf. Giseke, Thrakisch-Pelasgische 
Stâmme der Balkanhalbinsel, pag. 25. 31..— Gooss (Skizzen zur vorrâmischen Cultur- geschichte der mittleren Dunaugegenden, in Archiv d. Ver. f. sicbenb. Lndskunde, N. F. 
XIV, p. 118): welche (lilyrier, Thraker) mit den Pelasgern Griechenlands und den Siculern Italiens identisch sind. 

') Horodoti lib. VII. 20. — Strabo (XIII. 1. 31) de altă parte constată, că multe nume Proprii sunt comune la Thr 
T 

aci și la Troiani.— Mysienii (Mozoi), ce emigrase din hracia în Asia mică, erai de acecași origine și limbă cu Moesi să Mysii dintre Dunăre şi Hem, (Strabo, XII. 3. 3; VII. 3. 2; XUL. 1, 8). 
%) Aesehyii Suppl. v. 250. 
*) Aescuşli Persaeus, v. 497, 
*) Aeschşi Agamemnon, v. 192, 
') Pindari Olymp. MIL. 18.
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În timpurile vechi rîurile cele mari, cu deosebire Istrul cel sfânt, (căruia 

i sacrifică și Alesandru cel Mare), serviaii în locuţiunile oficiale spre a înfățișa 

mărimea, puterea și trăinicia unui imperii. 

Regii cei vechi, după cum ne spune Dinon, da ordin să aducă apă din 

Istru şi din Nil, pe care o conserva în tesaurul lor, ca să probeze mărimea 

imperielor, și în consecință, că ei sunt domnii tuturor 1). Aceleași cugetări 

voiesce să le esprime Pelasg, şi acesta este adevăratul înțeles al tradițiunii, 

pe care ne-a transmis'o Eschyl 2), 

2. Pelasgii în insulele Mării egee. 

De la Carpaţi şi din peninsula Hemului, Pelasgii se respândise încă în 

cele mai depărtate timpuri preistorice prin tâte insulele principale ale Ar- 

chipelagului. 

Insula Lemnos consecrată deului pelasg Vulcan, cum și insula vecină 

Imbros, amendue situate în apropiere de Dardanele, ai fost locuite de 

Pelasgi, din o vechime fârte obscură 5), 

Insula Samothrace din aceleași părți ale mării egee, celebră prin cultul 

Cabirilor sei Corybanţilor, şi unde descălecase mai ântâiă Dardan, al doilea 

patriarch al poporului troian, avuse la început o populațiune pelasgă 4), 

2) Dinonis fragm. 16 (in Fragm. Hist. gr. II. 92), 

2) Părerea lui Niebuhr despre Pelasgii din Europa (Râmische Geschichte, | 

Theil. Berlin, Verlag Reimer, 1833 p. 56): Ich stehe an dem Ziel, von wo aus sich der 

Kreis iiberschaut, worin ich pelasgische Vălker.., als fest angesessene, mâch- 

tige, ehrenvolle Nationen, în jener Zeit gefunden und erwiesen habe, die grâs 

stentheils, vor unsrer hellenischen Geschichte liegt. Nicht als Hypothese, sondern mit 

voller historischer Uberzeugung, sage ich, dass eine Zeit war wo die Pelasger, 

vielleicht damals das a usgedehnteste aller Volker in Europa, vom Padus und 

Arnus bis gegen Bosphorus wohnten .. . dass die nârdlichen Inseln im îgăischen 

Meer die Kette zwischen den Tyrrhenern: Asiens, und dem pelasgischen Argos er 

hielten. — Niebuhr este singurul dintre istoricii germani, care începuse să aibă vedeti 

mai clare asupra epocei pelasge. Însă icâna etnografică, ce ne-o presintă densul, nu € 

„* pa ai . . aa : e 

completă. În cercetările şi studiele sale asupra vechilor Pelasgi, densul avuse în veder 

numai peninsula italică şi balcanică. Atât i se părea de ajuns pentru istoria sa roman 

7: e er - , a. - p îv 

.3) Herodoti lib. VI. 140: Momdânc d Kipwovoc. .. vi waTiybaas 58 >Ehauodyros rod 

abonis lb: 
+ ufo 

V. 2. 4: "Avensis 38 mpwbrobs sv ăorobs (Medas:ţods) ză mpi Afpy0y ned. "led 
pusn30Y p0vn50 

unter, — Herodoti lib. v. 26. — Strabonis lib. VII. frag. 35: &xeqsay d hy XEP 

AT 

Xepsowise îs Apvov mponăpeve sttevat în căje wvqsov note Ilehaoyotat. — Str 

zabesejv (205 ”Adwvos) zâv îx Ampvob Ilehompâv mtvec, etc nEvre dvpprqutvor: nota: 

4) Herodoti lib. 11. 51. — Strabonis lib. VII. fragm. 49. 50.



PELASGII MERIDIONALI. 677 

Tot astfel și Delos, insula cea sfântă a anticităţii grecesci, unde L-atona, 
pelasgă, persecutată de Junona, născuse pe deul cel poporal al lumii vechi, 
se numise o-dată Pelasgia, după cum scrie Nicanor Alexandrinul 1). 
„Insula Creta, regatul lui Minos, a celui mai mare legislator din epoca 
ante-troiană, patria adoptivă a Cureţilor sâă Corybanţilor, ni se presintă de 
asemenea locuită de Pelasgi 2). | 

Insula Samos, patria filosofului Pythagora, a fost în vechime pelasgă ?). 
Dionysiu Periegetul numesce acestă insulă reşedinţa Junonei pelasge 4). 

Insula Lesbos, patria mai multor bărbaţi erudiți și escelenţi, de unde 
erai filosofii Pittac, Theophrast, Phanias, istoricii Hellanic și Theophane, 
cântăreții Arion și Terpander, poetul Alceu și poetesa Sapho, încă se nu- 
mise o-dată Pelasgia ?). 

Chiar și insula Rhodos, unde se afla una din cele şepte minuni ale 
lumii vechi, statua cea colosală de aramă consecrată S6relui (Solis colossus), 
a fost la început pelasgă €). 

De asemenea ai fost locuite de Pelasgi, insula Scyros 7) şi insula 
Chio 8), ai cărei locuitori se glorificaii, că bătrânul cântăreț Homer a 
fost unul din cetăţenii lor. | 
În fine o insulă pelasgă a fost şi Eubea. Aici, după cum ne spun tra- 
dițiunile, descălecase Hellops, un fii al lui lon sei Ianus, și de la acest 

Hellops insula Eubea a fost numită mai ântâiă Hellopia ?). 

3. Pelasgii în Asia mică, în Syria, Mesopotamia și Arabia. 

Incă din timpurile primitive ale istoriei, rasa pelasgă se estinsese departe 
nu numai în continentul Europei dar și în regiunile Asiei mici, pe câmpiile 

1) Nicanoris Fragm. 11: Aihos..... îwaheiro xi Tehacţia. (Cf. Fragm, Hist. 
graec. III. 633), 

3) Homeri Odys. XLX. 177. — Herodoti lib. 1. 173.— Diodori Siculi lib. V. 64. 80. 81.— 
Dioniysti Walie. lib. 1. 18. 1. 

') Herodoti lib. 1. 142, — Cf. ibid. lib. VII. 94, 

*) Dionysii Orb. Descr. v. 534. 

) Strabonis lib. V. 2. 4: x ăp my Atstov Ilzhzoţiav stpteact. Herodoti lib. V. 26. 
%) Diodori Siculi lib. V. 55 seqq. — Strabonis lib. X. 3, 7; XIV. 2. 7. 

') Diodori Siculi lib. XI. 60. 
*) Strabonis lib. XIII. 3. 3. 
*) Stephauus Byz,, v. “Exhonta.
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cele fertile ale Tigrului și Eufratului și pe țărmurele oriental al Mediteranei D 

În ce privesce Asia mică, geograful Strabo, născut în Cappadocia, scrie 

următorele: «că Pelasgii ai fost un popor mare, se pâte documenta și 

cu alte isvâre. Anume Menecrat Elaita, în cartea sa despre «Originile ora- 

șelor» ne spune, că întreagă regiunea maritimă, ce se numesce acum 

Ionia, începând de la Mycale și de la insulele vecine a format o-dată lo- 

cuințele Pelasgilor> 2). Tot ast-fel ne scrie Herodot, că lonienii, cari 

trecuse din Achaia și din Pelopones pe țărmurele Asiei mici (în Lydia și în 

Caria) erai de naţionalitate Pelasgi. 

Între orașele cele mai renumite ale Pelasgilor lonieni ai fost Efesul și 

Miletul. 

În Efes se afla templul cel magnific al Dianci Efesene, una din minunile 

lumii vechi, unde acestă divinitate era înfățișată, nu ca o virgină, ci după 

ideile religise pelasge, ca o mamă nutritore a tuturor ființelor vii, avend 

peptul săi acoperit cu un mare număr de ţiţe 3). 

Cu deosebire Miletul ajunsese la un grad înalt de prosperitate. În curs 

de mai multe secule, Miletul figureză ca primul oraș maritim și comercial 

al lumii vechi, rival al Fenicienilor, Cartagenienilor și al Etruscilor. Încă înainte 

de timpurile argonautice, Milesienii devenise intermediari între porturile Me- 

diteranei și intre ținuturile cele avute de turme, de cereale, de vin şi de 

metale, din nordul Mării negre şi al Dunării de jos. Cu deosebire în părţile 

despre Dacia, Milesienii întemeiase o mulțime de agenţii, de stabilimente 

comerciale și târguri permanente. 

Din Milet era Thales, unul din cei 7 înţelepţi ai lumii vechi și istoricul Hecatcu. 

1) Diefenbach, Origines europacae, p. 78: Zunăchst hinter diesem thrakischen 

Stamme, wohnt, jenseits an Jranier und Semiten grenzend, der pelas- 

gische, q. i. der (damals noch einheitliche) griechisch-italische Stamm. 

2) Strabonis lib. XIII. c. 3.3: dx 9 ot Izhnoţo! pâţa îjy 5Yvocy rai za aije DANI 

iazopiac 05tws fapragrwopiladut pus Mevenpărns oby d "Ehotene 8v mois napi uiozuy VIE. 

că napuay ră Yy luovamy nâcay, nd Monde ăptmptvnv, 5mă Iehacâv oinsiatat 

mpârepov ua. măc Thnatov vij30vs, — Cf, ibid. lib., XIV. 2. 27. — Herodoti lib. VIL. c. 94: 

“lwyeq 85 Bscv u3v Ypăvov îv Ilehonovyrsw DixE0y 1... 2aahebvro Ilehaoyot Atapuahtec — 

Bruck, Quae veteres de Pelasgis tradiderint, Vratislaviae, 1884, p. 49: Jam vero in Asia 

minore Pelasgi magnum atque continuum spatium obtinebant. Nam tota fere oră 

ad occasum vergens quondam Pelasgis impleta fuisse putabatur: In 

Caria ante Cares Pelasgos et Leleges habitasse; totam oram loniam..... PC" 

lasgorum fuisse etc. Despre Pelasgii din Caria amintesce și Mela (I. 16). După 

Steph. Byz. v. Nwâm, Lelegii (cari locuiaii în Pisidia şi Caria) erai de națiowalitate 

Pelasgi. 

3) Pausaniac lib. IV. 31. 6; VII. 5. 2. 

 



PELASGII MERIDIONALI; 679 

O altă grupă însemnată de Pelasgi stabiliți pe litoralul Asiei mici, din sus 

de Ionieni, o formati Eolii 1). Ei erai răspândiți prin tâtă regiunea Troiei de 
la Cyzic până în apropiere de riul Hermus în Lydia 2) şi aveati aceeaşi 

limbă ca și Pelasgii din Lesbos și din Arcadia. După tradițiuni Eolii erai 
însă de origine din Thessalia. Cel mai avut, și mai puternic oraș pe teritoriul 

acestor Eoli a fost Troia, cetate pelasgă încunjurată cu ziduri vechi eyclo- 

pice, construite după legendele grecesci de Apollo și Neptun ?). 

Alte seminţii vechi pelasge pe teritoriul Asiei mici erai Mysienii 4), 

Bithynii 5), Phrygienii €) și Cauconii 7), populaţiuni pastorale, cari 

încă din timpuri fârte obscure emigrase acolo, unii din Mesia de la Dunăre, 

alții din Scythia, din Thracia și din Macedonia. 

De aceeaşi origine cu Mysienii şi Carii erai Lydienii 5), o populaţiune 
avută, întinsă și vit6ză, stabilită pe țărmurele de apus al Asiei mici 3) O 

parte din aceşti Lydieni, după cum ne spune Herodot, trecuse în Italia sub 

numele de Turseni 10). 

Urme numerâse despre estensiunea etnică a Pelasgilor pe teritoriul Asiei 

mici mai aflăm în I.ycia 11), Paphlagonia 12), Pisidia!?) Lycaonia, 
Cilicia şi Cappadocia 14). 

î) Merodoti lib. VII. 95: Atohtsc..... val nb năhat vohebevor Tlehoeyol. 

3) Strabonis lib. XIII. 1. 3. — Cf. Pausania lib. X. 24.1. 

) Jubainville, Les pr. habit., [. p.93.seqq.—Flor, Ethn. Untersuchung îi. d. Pelasger. p. 14. 

*) Strabonis lib. VIII, 3. 2; XIIL. 8. 1. — Plinii lib. V. 32. 

5 Herodot lib. VII. 75. — Strabonis lib. XII. 3. 3. 

% Herodoti lib. VII. 73; V. 49; 11. 2. 

1) Strabonis lib. VIU. 3. 17; XI. 3.5. 

2) Herodoti lib, [. 171. 

?) Numele etnic de Avââs, Avijot (întocmai ca și Sbpos, Ebpo. etc., corespunde, în ce 

privesce vechia pronunțare, la forma Ludos, Ludi. Vechia patriaa Lydienilor înainte 
de stabilirea lor în Asia mică se pare a fi fost in nordul Dunirii de jos. Aristotele amintia, 

ca un Scit cu numele Lydus aflase arta de a topi arama (Plinii VII. 57. 6: Aes 
conflare et temperare, Aristoteles Lydum Scythen monstrasse). În țera Făgărașului 
numele familiar de Lud mai esistă și astă-di forte răspândit. În districtul Săliscii şi 
Tălmaciului se amintesce la a. 1383 un «Knez Lu d» (Fejer, X. 1. 134) 

*) Herodoti lib. L. 94. 

") Diodori Siculi lib. V, 81. 2. 

*) Strabonis lib. VIII. 3. 17, 
*) Lelegii, cari locuiaă în Pisidia erai de naționalitate Pelasgi întocmai ca şi 

Lelegii din regiunile Troiei și Cariei. Cf. Steph. Byz. v. Nivâm. —Strabonis lib. 
XIII. 1. 59. — În Iliadă (X. 426) Lelegii sunt amintiţi lângă Cauconi şi «divinii Pelasgi». 

14 x .. . -y * > . y x x. ) După vechii autori, Cappadacii erai numai un ram din aceeași trupină etnică cu
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Tradiţiunea, că locuitorii din Lycaonia erai înrudiţi de aprope cu Ro- 

manii o aflăm esprimată și în Novela 25 a împăratului Justinian: Ly caonum 

gentem... tradiderunt nobis qui vetera conscripserunt et naraverunt, quo- 

niam est cognatissima Romanorum tb). 

Mai notăm aici că istoricul Ephor din Eolia 2) amintesce în Asia mică ca 

populaţiuni barbare (s6i emigrate din părţile de nord ale Eladei) pe Cilici, 

Lycii, Pamphyli 5, Bithyni, Paphlagoni, Mariandyni, Troieni, 

Cari, Pisidi, Mysieni, Chalybi, Phrygieni şi Milyeni 4). 

Vechii locuitori ai Armeniei erai, după cum ne spune Herodot, descen- 

denți ai Phrygienilor ?). Însă după Strabo originea Armenilor era din Thessalia. 

Un anumit Armenus, originar din orașul Armenium în Thessalia, luase 

parte la espedițiunea Argonauţilor. Acest Armenus colonisă apoi pe 6menii, ce-i 

luase cu sine, în părţile de sus ale Eufratului și Tigrului și de aici numele 

de Armenia €). 

În Syria şi în Mesopotamia întâmpinăm de asemenea o mulțime de 

localități, ce pârtă numiri vechi pelasge. Ast-fel aflăm în Syria: orașele Ba- 

laneae, Deba, Chaonia, Arimara, Larissa, Mamuga, Chalybon, Barbarissus; 

munții Amanus, Casius și Libanus 7). In Mesopotamia?) orașele: Deba, 

Ombrea, Dorbeta și Nisibis 9). 

Frigienii (Diefenbach, Orig. 44). — Unul din orașele Cappadociei despre Ar- 

menia era Dacusa Euphratis (Riese, Gieogr. lat. min. 92). — O altă vechiă localitate 

a Cappadociei purta numele de Rimnena, sti Romnena (Strabo, XIL. 1. 4 Ed. 

Didot). — Ei adoraii pe Mama-mare sub numele de M4 şi pe Joe sub numele de Ze 

Act (Strabo, XIL 2. 3, și 5.1). 

1) Osenbriiggen, Corpus lur. civ. P. il. 177. Nov. 25. — În vechile genealogii ale po- 

pârelor, Lycaonii erai considerați ca descendenţi din Lycaon, fiul lui Pelasg,— 

Numele vechii al Lycaonilor a trebuit să fie în formă pelasgă Lucaoni şi Lucani. 

Acesta resultă nu numai din modul cum scria Grecii numele Lycaonilor cu 7 = 4, da: 

se confirmă și prin înrudirea lor cu locuitorii din Lucania (Oenotrii), cari încă se con- 

siderai ca descendenți din Lycaon (Pherecydis fragm. 85). 

2) Ephori fragm. 80 in Frag. Iist. graec. I. p. 258. 

% Pamphylii după Herodot (VII. 91) erai rămăşiţe ale Troianilor. 

4) La Pliniu (V. 25. 1): Thracum soboles, Milyae. 

5) Herodoti lib. VII. 73. — Steph. Byz. v. v. "Apnevia. 

e) Strabonis lib. XI. 4. 8. 

1) Ptolemaei lib. V. c. 14. 

5 Ptolemaei lib. V. c. 17. 

%) Nisibis, la Philo Nasibis, la Uranius Nesibis, ar fi însemnat în limba Fenicienilor 

«petre adunate şi grămădite» (Steph. Byz. v. Nicis). Însă mai mult e de credut, că În 

limba propriă a Pelasgilor acest cuvânt avea aceeași însemnare, pe care o are şi astă-di 

în limba română: năsip,nesip, să nisip (arena), adecă pământ arid, năsipos”
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Locuitorii primitivi ai Palestinei înainte de invasiunea Ebreilor sunt de- 
scriși în vechiul Testament ca 6meni r&sboinici şi avend o statură gigantică 1). 
O parte însemnată din vechile localităţi ale Palestinei pârtă nume pelasge. 
Din aceste cităm aici următărele: În Samaria: Scythopolis, Fhirza, se 
Tharsae; în Judea: Lydda, Rama sâu Arimathia; în Perea, sci în ținutul 
dincolo de Jordan: Raphana și Scythopolis, despre care ne spune Pliniu, 
că era o coloniă de Sciţi 2). 

În Arabia vechile numiri topografice încă ai în mare parte un caracter 
pelasg. Ptolemeu amintesce aici orașele: Istriana, Satula; Rhadu (sat), Lugana, 
Carna, Sata, Domana, Bacba, Latha, Albana, Amara, Draga, Saraca, Deva, 
Dela, Lysa, Petra, Medana, Lydia, Suratha, Gavara, Aurana, Sora etc. 3), 
Er la Pliniu mat aflăm şi oraşele: Thatice, Sandura, Nasaudum şi Rhemnia + 
După cum vedem Pelasgii într'o epocă depărtată, după ce copleşiră cu 

triburile și cu turmele lor întreg teritoriul Asiei mici, făcură o mișcare de 
espansiune mai departe. Din Asia mică ei străbătură în Syria, Assyria, Pa- 
lestina, până în regiunile cele mai fertile ale Arabiei de lângă oceanul meri- 
dional, întemeiând peste tot locul diferite centre m ari ale vicţei lor pastorale, 
agricole şi comerciale. 

4. Pelasgii în Egipet şi Libya. 

Curentul migraţiunii pelasge către părţile de sud se estinse și peste re- 
giunea de norda Africei. 

Încă din primele timpuri neolitice, am pute dice, chiar din ultimele tim- 
puri ale epocei paleolitice 5) numerâse triburi pastorale pelasge trecură de 
pe continentul Europei și al Asiei anteridre pe câmpiile cele festile ale 
Nilului şi de aici în regiunile cele vaste ale Libyei. 

În Libya încă aflăm un trib numit Nisibes şi o localitate Arina; €r pe teritoriul Ro- 
mâniei de astă-di întâmpinăm cinci sate numite Nisipi, Nisipâsa şi Nisipuri, 

) Deuteron. Cap. 2. 10—20; Cap. 3. 3—11.— losua, 12 4. 
2) Plinii lib. V, 16. 

:) Ptolemaei lib. VIL..7; V. 16 şi 18. 
%) Plinii lib. VL. 35. 1. 

5) Silexe paleolitice admirabil frumos tăiate, având tipul Saint-Acheul, aă fost 
descoperite nu de mult în Algeria lângă satui Remchi (L'Anthropologie, Ann. 
XI, 1900, p. 1 scqq.).
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Aceste triburi pastorale şi r&sboinice tot-o-dată, însă dotate cu calități 

mari civilisatâre, întemeiară cea d'ântâiă domniă politică peste Egipet. 

Cea mai vechiă dinastiă egiptenă, așa numită a «<deilor» era de naţio- 

nalitate pelasgă 1). Grecii, după cum scim, încă atribuiaii epitetul de di, 

sâii «divini», numai Pelasgilor 2). | 

Saturn, unul din strămoșii cei mai iluștri ai rasei pelasge, domnise, după 

cum ne spun tradiţiunile istorice, nu numai în Europa dar și peste Egipet 

şi Libya 3). 

Theba cea mai vechiă și mai grandibsă capitală a Egipetului pârtă un 

nume pelasg. Homer o numesce cetatea cu averi imense şi cu 100 de 

porți :). Mai esista încă tradițiunea, că orașui Theba din Egipet a fost 

întemeiat de un rege pelasg, Ogygus din Beoţia 5), care trăise înainte de 

diluviul cel mare al lui Deucalion (Noe). În fine Thebanii, după cum scrie 

Diodor, aveaii aceeași tradițiune ca şi Pelasgii din Europa, că ei sunt cei mai 

vechi 6meni de pe pământ î). 

Religiunea cea vechiă a Egiptenilor încă pârtă caracterul naționalități pelasge. 

Egiptenii, după cum ne spune Diodor, adoraii la început ceriul și pă- 

mentul, s6ă pe Uran și Gaea, pe care o numiaii Mamă ?). De asemenea 

mai aflăm în Egipet și cultul lui Saturn, al lui Amon, al Latonei, al lui 

Apollo, Dianei și Ilithyiei, divinități pelasge *). 

În vechile papyre, pe cari preoții egipteni le depuneaii lângă corpul mu- 

mielor, se face adese-ori amintire de țera cea fericită şi divină din părțile 

de nord ale lumii vechi, situată lângă riul cel mare și sfânt, unde se ai 

născut deii și unde migrâză sufletele celor decedați ?). 

Vechii locuitori ai Egipetului aveai aceeași credință a vieței după mârte, 

pe care o aveait şi Pelasgii din Europa, cu deosebire Hyperboreii. Columna 

Ceriului de pe Carpaţi figurâză şi pe cutiele mumielor egiptene ca simbol 

al vieței eterne și fericite 10). 

1) Cf. Manethonis Fragmenta in Prag. Hist. gracc. II. p. 526 seqq. — Diodori lib. Ţ, c. 13. 

2) Vedi pag. 669. 

3) Diodori Siculi lib. |. 13. 

+) Homeri Ilias IX. v. 381—383. 

5) Yzetzes in Lycophron v. 1206. 

6 Diudori Siculi lib. [. 50. 

1) Diodori Siculi lib. |. 12. 

s) Herodoti lib. II. 155. 156. — Dioderi Siculi lib. IL. 12—13. — Ptolemaei lib. IV. 5.— 

Plinii lib. V. 11.1. 

9) Pierret, Le livre des morts des anciens Egyptiens. Paris, Leroux, 1882. 

10) Vedi mai sus pag. 329.
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În aceleași texte religiâse ale papyrelor cgiptene ni se presintă numerâse 
cuvinte de origine pelasgă, despre cari vom vorbi maj târdiă. 

Primul period al istorici egiptene este pelasg. Acest period se distinge 
prin caractere bine determinate, religidse, etnice și politice, de epocele ur- 
mătore. Pe lângă vechile tradiţiuni, ce ne-ai rămas la scriitorii anticității, 
documentele noue archeologice confirmă pe fie-care di, că înainte de Egi- 
petul faraonic a esistat un Egipet pelasg 1). 

Suntem în timpurile espansiunii teritoriale a Pelasgilor. 
Venim acum la teritoriul cel vast al Libyei, care se întindea din părțile 

de apus ale Egipetului până la marea atlantică. 

Cea mai vechiă și mai numerâsă populaţiune a acestei regiuni o forma 
Getulii. Locuinţele lor se aflaă în părțile de nord ale desertului african, 
spre sud de Mauritania, de Numidia şi Cyrenaica. 

Getulii erai înfâțişaţi de către autorii vechi ca un popor barbar și violent. 
Împărțiți în mai multe triburi şi îmbrăcați în piei, sei cojoce, ei cutrierată 
cu turmele lor oasele desertului celui imens; €r unele seminţii trăiatt din 
venat şi răpiri. Călăreți escelenţi, ei nu întrebuința frâii la cal. 

O cronică africană scrisă, după cum ne spune Salustiu, de Hiempsal re- 

gele Numidiei conţinea despre Getuli următârele: «Africa ai ţinut'o mai 

ântâiă Getulii şi Libyenii, popâre dure şi neculte, ce se nutriai cu 

carne de fcre sălbatice şi cu ierburi întocmai ca şi turmele lor. Ei nu se 

guvernat nici prin moravuri, nici prin legi, nici prin autoritatea cui-va. Tot- 

de-una migratori şi fără locuinţe stabile, ei se culca acolo, unde-i cuprindea 

n6ptea> ?). 

După tradiţiuni, Getulii emigrase în Africa din părţile Dunării de jos. 
Isidor din Sevila scrie: «Despre Getuli se spune, că aii fost Geţi, cari 

în număr fârte mare ati plecat cu corăbiile din locurile lor şi ai ocupat 
Syrtele din Lybia, şi fiind-că venise din ținuturile Geţilor li s'a aplicat nu- 
mele derivat de Getuli 3). 

1) Cantu, Hist. univ. 1. (1865) 631: II faut dire cependant, que la civilisation pe- 
lasgiquc, commune ă l'Asie occidentale et ă la Thrace, aux îles etă 
Pltalie, €tait antcricure ă linfluence <gyptienne. — lbid. p. 399: Malgre 
Pantiquite pretendue des Egyptiens, tout demontre que leur pays regut du dehors 
Ses habitants et sa civilisation. 

*)Salustii B. Jug. c. 17: Africam initio habuere Gaetuli et Libyes, asperi, inculti, etc. 
) Isidori Orig. lib. 1X. 2. 118: Getuli Getae dicuntur fuisse, qui ingenti agmine 

a locis suis navibus conscendentes, loca Syrtium in Libya occupaverunt, et quia ex Getis 
Venerunt, derivato nomine Getuli cognominati sunt.
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De origine europenă erai și așa numiții Libyeni. Ei trecuse în Africa 

din regiunile Mării negre probabil tot în aceleași timpuri obscure cu Getulii. 

În partea de răsărit a rîului Triton, scrie Herodot, se află Libyenii 

agricoli, cari aă locuințe stabile și portă numele de Maxii. Ei î-și lasă 

plete în partea drâptă a capului, âr în partea stângă le tund și susțin, că 

se trag din Troieni 1). Femeile Libyene purtaii peptare de piele şi He- 

rodot crede, că de la aceste femei Libyene î-şi are originea bocitul, 

3)o)vyfj 2). Er Hecateu spunea, că ele purtaii ştergare pe cap 3), 

După alte texte însă, Libyenii locuise într'o epocă fârte depărtată lângă 

Dunărea de jos. 

Odyssea lui Homer amintesce de Libya care se afla situată lângă 

Erembi (Arimii de la Istru 4). 

Er după genealogia vechiă a popsrelor preistorice, Libya personificată 

era o fiică a rîului Oceanos, adecă a Istrului 5). 

În Țera Făgărașului precum și în regiunile vechi ale Ţărei românesci, 

numele familiar Lebu este şi astă-di fârte usitat e), 

Aceste populaţiuni pastorale şi agricole ale Libyei transmarine adorail 

cu deosebire pe Saturn, marele deii pelasg. Cel mai usitat epitet al săi era 

«dominus> şi «<domnus» 7), un termin a cărui esplicațiune o aflăm în 

tradiţiunile vechi, că Saturn domnise o-Gată și peste Libya, unde stabilise 

mai multe colonii 8). 

Urme numerâse istorice, că pe teritoriul Libyei locuise o populațiune în- 

tinsă pelasgă ni se presintă în numirile topografice ale acestei regiuni ?). 

*) Herodoti lib. IV. 191. — Pindar (Pyth. V. v. 82—86) încă susține, că făimosul oraș 

Cyrene din Africa a fost întemeiat de Troiani. 

:) Herodoti lib. 1V. c. 198. 

3) Hecataei fragm. 329 in Fragm. Hist. gracc, I. 25. 

2 Homeri Odyss. IV. v. 85. 

5) Andronis Halicarnassensis fragm. 1 in Frag. Hist. Graec, II, p. 349. 

6) În vechia inscripțiune egiptenă de la Karnak, Libyenii sunt numiţi Rebu, adecă 

Lebu (De Rouge, Les attaques dirigees contre Egypte par les peuples de la medi- 

terrante p. 6). În județul Olt din România cunscem numele familiar de Liba. În Bă 

natul Severinului se amintesce la a. 1404 satul Liban, 6r la a. 1447 un chines cu DI 

mele Lyuban (Pesty, A Szâr. Bânsâg, II. 295). 

2 C. 1. L. VIII. nr. 9329 et passim. — Bertholon, Les premiers colons de souche eu- 

ropeenne dans P'Afrique du Nord, p. 22: le souvenir de Chronos demeura religieuse: 

ment grave dans le coeur des Libyens.— Cf. Bulletin arch. du Comite 1889 p. 207.— 

Tutain, De Saturni Dei in Africa Romano cultu. " ” 

2 Polemonis Iliensis fragm. 102 in Fragm. H. gr. III. 148. — Cf. Diodori lib. I 

2 A se vede: C. LL. vol. VIII. — Ptolemaei lib. IV. — Plinii lib, V, — Bavennstis 

Il. 61.
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Vom aminti aici următârele esemple din geografia epocei romane. 

Orașe și sate: Aquis Dacicis, Amuncla, Arimantis vicus, Arina, Aripa, 

Armonaca (Armoniacum), Arsinna, Baba (Babba), Badea, Banasa, Bescera, 

Boballica, Bobisciani, Bunobora, Burca, Calefacelienses, Capsa, Caputvada 

(Keo) fpixons, adecă Capul vadului 1), Cerbica, Cotuza (Cotuzani 2), Floria, 

Galybe, Gelanus, Geva, Magura, Mansat, Masclianis 2), Musol (Musula), Ni- 

gira, Colonia Oea (s. Oaea), Orbita, Oviscae (Ovisce), Pisciana, Ruscada 

(Rusicade), Rusconia, Rusuccuru (Rusucurrus, Rusucurium 4), Scythopolis 5), 

Setrenses, Silice, Siur (portus), Sudava, Thabba, Themisua, Thieba, Thibinis, 

Thimisa, Turza, Urbara, Uzycath, Vacca, Velisci (Velesci), Vala, Zaratha, 

Zurmentum etc. Mai multe numiri de localităţi sunt compuse cu Casae, d. e. 

Casae Aniciorum, Casae Silvanae, Casae Calanenses, Casae nigrae. Munţi: 

Albus, Aurasius, Buzara, Cirna, Cotes promontorium, Durdus, Mandrus, mons 

Pastorianensis, Salthi, Septem Fratres, Stoborrum promontorium. Fluvii: 

Alba, Agna, Ardalio, Armua, Asarath, Salathus ), Chulchul, Cosenus, Ger, 

Lathon, Malva (Malba), Nigris, Sala, Savus, Tusca, Valo(n), Vior 7), Zilia. 

Lacuri: Laccos, Marea, Ad oculum marinum. Insule: Cercina, Gaia, Lo- 

padusa. Triburi: Asaracae, Babii, Banturarii, Buzenses, Zyges 8), Caletae, 

Cauni, Cirtesii, Dauchitae, Dolopes, Eropaei, Gongalae, Iobacchi, Masices, 

Miaedii, Mideni, Misulani, Musuni (Musonii, Mussini), Myceni, Nisibes (Nisives), 

Salassii, Sittiani, Sorae, regio Scythiaca (var. Sciathica), Verveces, Zegrenses 3). 

Cosmographia, Ed. Pidner, p. 139. —Itinerarium Ant. Augusti.— Tab.Peutingeria- 

na. — Caesaris Bell. Gall.. — Melae Descr. orbis, lib. I și III.— Riese, Geogr. lat. minores, 

1) Procopii B. V. lib. |. 14. 

3) După cum ne spune Pliniu (1V. 18. 6), Barbarii de la Dunăre numiai <Cattuzi» 

pe pygmeii scă piticii, ce locuiaă spre sud de gurile Dunării (Cf. Strabo, VII. 5.12), 

Astă-di în limba română esistă numai conumele «Cotuţă». 

3) O numire omonimă, «Masclianis» o aflăm și pe teritoriul Daciei, în Bănatul de 

astă-di (Tab. Pcut.). 

1) În judeţul Prahova din România încă se află un munte și stână cu numele de 

Curu-roşu (Frundescv, Dict. top. 153). 

5) Alexandri Polyhistoris fragm. 119—132 in Fragm. Hist. graec. III, p. 238. 

?) Conferesce Riese (Geogr. lat. min., p. 5): flumen salsum si flumen salat, 

1) În poesicle poporale române diferite rîuri sunt numite adese-ori «apă viGră», 

adecă albastră, vinețiă. Şezătoarea (Fălticeni) An. 1. 47: Prutule, apă vi6ră, face-te-ai 

negră cernelă! 

*) Dionysiu Periegetul numesce pe Heniochi și pe Zygii de lângă Colchi: po- 

steritate a rasei pelasge (v. 687: “Ilvioyot Vărai ne, Ilshmsrtdos Eaţovot ans.) 

2) Fără îndoi€lă că autorii greci și romani nu ne ati transmis forma esactă a acestor 

numiri. Însuşi Pliniu mărturisesce (lib. V. 1) că numele populațiunilor şi al orașelor din 

Libya aprâpe nu se pot pronunța, de cât numai în limba acestor popsre.
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De asemenea aflăm pe teritoriul Libyei urmele unei limbe rustice de 

origine latină, ce nu are însă caracter italic. Cităm următârele esemple: 

annu, berbex și berbece, camara, casae, cerbus, coniiuga, santus, 

scpellita, serbus, silban, socra, vetranus!) mamma, tata 2). La 

aceste vom adauge și cuvintele din nomenclatura topografică: asarath și 

zaratha, baba, bescera, mandrus, cea, stoborrum, zurmentum, 

vacca, vior. 

În fine o inscripțiune votivă din Numidia ne presintă următoriul text: 

C. C. Primus, sac(erdos) Saturni, agnu tauro domino, ovicla Te. 

luri, berbece Iovo..... edu Merc(urio), aedua Veneri 25). 

Mai notăm aici încă următârele particularități caracteristice. Sibilarea lui 

c, d și £ înainte de i, când mai urma și altă vocală. În limba plebeiă a Libyei 

sunetul 7 trecea forte adese-ori în d, d. e. berbece, / între doi z aprâpe 

dispărea. Ast-fel aflăm de trei ori fius — filius în codicele palatin al Evan- 

gelielor, scris în Africa în seculul a! IV-lea sei V-lea. Sunetul £, când urma 

imediat, ori în a dâua silabă, un g, se pronunța ca un diftong, ae —=e4, d. e. 

edu, aedua, rom, ed, €dă— eadă, sei ied, idă. Limba africană forma 

câte o-dată femeninele numelor proprii în cz (d. e. Colonica, Matronica), 

mai avea diminutive în zc și omitea pe s final în cuvintele flexibile (d. e. 

veteranu, maritu, agnu tauru, edu 4). O asemănare uimitore cu limba română 

vorbită la Carpaţi și Dunărea de jos. Urme neîndoidse, că elementul latin 

din Africa este anterior dominațiunii romane în părţile aceste; că păstorii 

de pe teritoriul Libyei vorbiaă o limbă archaică de familiă latină, ce nu de- 

riva din sermo plebeius al Italiei și al cărei caracter era barbar-oriental, stă 

ihraco-danubian 5). 

1) C. 1. L. vol. VIII, pag. 1108 scqq. 

2) Juvenalis Epigr. hb. L. 101. 1: Mammas atquc tatas habet Afra. 

3; C. 1. L. vol. VIII, nr. 8247. 

4) Conferesce C. 1. [. vol. VIII. pag. 1108 seqq. — Snchhardt, Der Vokalismus des 

Vulgărlateins. 1. 98. 99; Il. 279. 

5 Dr. Bertholon (Les premiers colors de souche curopâenne dans PAtrique du Nord. 

Paris, 1899) esaminând toponimia geografică a Africci de nord din punct de vedere îl 

originii vechilor populațiuni stabilite aci, încă vine la următărea conclusiune: quau 

temps d'Herodote, et mâme ă celui de Ptolemee, la Province Afrique (Afrique du Nord) 

€tait un pays thraco-phrygien (pag. 110 şi 93), 
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5. Pelasgii în Italia. 

Italia, care a lăsat de moscenire lumii noue o civilisaţiune și direcţiune 
politică neperitâre, a fost la început pelasgă. 

Încă cu mii de ani înainte de căderea Troiei o mare parte din Pelasgii 
de la Carpaţi și Dunărea de jos, din peninsula Hemului, cum şi din regiu- 
nile de apus ale Asiei mici, trecuse, unii peste Alpi, €r alţii peste mare, 
în Italia, unii mânaţi de necesităţile vieței pastorale, alții din instinctul inerent 

de espansiune al rasei pelasge, și alții în fine persecutați și alungați din 

țările, în cari locuise și peste cari ei domnise o-dată. 

Stabilirea triburilor pelasge în Italia se întemplă în diferite epoce. Tradi- 
țiunile istorice, atât ale Grecilor cât şi ale Romanilor, amintesc de o lungă serie 
de migraţiuni pelasge în Italia, unele din părțile de răsărit ale Europei, altele 
de pe litoralul Asiei mici: a Oenotrilor, Peuceţilor și lapygilor, 
conduși de Oenotriu, Peuceţiu 1) și Iapyx 2), toți trei nepoți ai lui Pelasg, 
a lui Tursen, care trecu din Lydia în Italia cu numerâse cete de Pelasgi 
Turseni şi se stabili pe teritoriul Etruriei vechi 3);a lui Ianus, care din 

împrejurări necunoscute emigră din țâra Hyperboreilor în Italia; a lui Saturn, 
care după o luptă de 10 ani fu detronat și alungat din imperii de către 
fi săi; a puternicului Typhon din țâra Arimilor, învins într'o luptă 
formidabilă de Joe noul stăpânitoriii al lumii vechi 4); a lui Hercule, care 
după ce a luat ciredile cele admirabile de vite ale lui Geryon, trecu în Italia 

în fruntea unei oștiri numerse și întemeiă aci mai multe colonii agricole 5); 
a lui Evandru, care se aședă cuo parte din Pelasgii Arcadiei pe țărmurii 
Tibrului, a Istrilor, cari persecutând pe Argonauţi î-și formară o nouă 
patriă lângă golful Adriaticei, și în fine a lui Enea, care se stabili în Laţiu 
cu o parte din nobilimea troiană. 

1) Pherecydis fragm. 85 in Fragm. Hist. graec. 1. 92. — Apollodori Bibl. lib, III. 8. 1.— 
Strabonis lib. VI 1. 4. 

) Anton. lib. XXXI (la Pauly, R.E.v. Japyx). 
:) Herodoti lib. 1. 94. — Hellanici fragm. 1 în Fragm. Hist. graec. 1. 45. — Strabonis 

lib, V. 2, 3. — Probabil, că o parte din coloniele tursene să fi trecut în Italia de pe li- 
toralul Asiei mici, însă curentul cel mare al migraţiunii Tursenilor a fost din părțile 
Îstrului (Despre Turseni, Tyrrheni scă Etrusci vom vorbi în special în capitulele 
următâre), 

1) Pherecydis fragm. 14. 

*) Dionysii Halie. lib. 1. 39-42,
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Între tâte aceste seminţii pelasge, ce formeză primele colonii istorice ale 

peninsulei italice, Ligurii ne apar ca cei mai vechi. Pliniu atribue Ligurilor 

mele de antiqua stirps 1). Patria lor primitivă, înainte de a se stabili pe 

teritoriul Italiei, a fost lângă Carpaţi și Dunărea de jos. 

Hesiod face amintire de Ligurii (Aiyveq), ce locuia în apropiere de Sciţii 

hipomolgi 2). Archiepiscopul Eustathiu din Thessalonica în comentariele sale 

asupra geografiei lui Dionysiu ne spune, că se aflai Liguri și în ținutul 

Colchilor 3). Aristotele în sec. [II ne vorbesce de o populaţiune numită 

Ligyrei pe teritoriul Thraciei vechi 4), în fine o parte din Ligurii emigrați 

se aflaă în Asia mică lângă Cappadoci ). 

În ce privesce pe Ligurii din părțile de apus ale Alpilor, unul din cele 

mai r&sboinice triburi ale lor erati așa numiții Deciates 8), o numire grecisată, 

ce corespunde la forma latină vulgară Deciani 7). Acești Deciaţi ocupai 

o regiune întregă a Alpilor maritimi 5). Unul din orașele lor principale era An- 

tipolis 9), căruia Romanii i acordară dreptul cetățeniei latine 10). 

Alte triburi ligure stabilite în Alpi ne apar sub numele de Montani 11), 

Stoeni'?), Belaci 1%), Comati scă Capilati. Acestora împăratul Nero le 

conferi de asemenea privilegiul dreptului latin 14). 

Acești Liguri, înainte de migrațiunea lor spre părțile de apus ale Europii, 

1) Plinii lib. III, 21. 1: (Colonia) Augusta Taurinorum, an tiqua Ligurum stirpe. 

2) Hesiodi fragm. CXXXII. 

3) Eustathius in Dionys. Perieg. v. 76. 

4) Macrobii Sat. [. 18: Nam Aristoteles scripsit... etiam apud Ligyreos... in 

Thracia esse adytum Libero consecratum. 

5) Herodoti lib. VII. 72. 

5 Plinii lib, UL. 7.1. 

2) La Ravennas Dicei. Însă o localitate din Hispania Tarraconensis, lângă Pyrenti, 

pe unde se estinsese de asemenea Ligurii, pârtă numele Deciana (Rav. Cosn. 

p. 339—341). Dacia sub formă de Dicia ne apare şi într'un manuscript al lui Uipian 

(C. 1. L. vol. III. p. 169). 

3) Plinii lib. 11. 5. 5: Regio Deciatium (în părţile, unde se află astă-di orașul Nice, 

în timpurile romane Nicaea). 

% Plolemaei lib. Il. 10. 5. 

10) Plinii lib. Iu. 5.5. 

1) Plinii lib, III. 24. 2: Ligures ... qui Montani vocantur. — Aici Montani este UI 

apelativ etnic, Cf. C.I. L. vol. VII. nr. 3808, Iulie Muntane. 

12) C.I. L. vol. 1. Acta Triumphorum, pag. 460 a. 637: De Liguribus Stoeneis. 

Aceştia se aflaă în apropiere de Eugani, 

12) A se vede mai sus pag. 564, 

14) Plinii lib. IL. 24. 2.   
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formase o parte din populaţiunea cea întinsă şi r&sboinică a Arimilor de 
la Carpaţi şi Dunărea de jos. Un vechiă oraș întemeiat de Liguri, pe când 
aceştia locuiaii în centrul Italiei mai purta și în epoca romană numele de 
Ariminium (adi Arimini). | 

Vechia populațiune rustică de pe teritoriul Liguriei pârtă în legile lon- 
gobarde numele de Arimani 1). Avem aici o numire, a cărei origine istorică 
este archaică. După cum ne spune Strabo, născut pe la a. 50 a. Chr. di- 
feritele seminții ligure din valea Padului, mai purtaii pe lângă numirile lor 
etnice particulare, și numele comun de Romani (Popato: 2), în realitate 
insă de Arimani, după cum resultă cu deplină certitudine din monumentele 
evului de mijloc. In fine o localitate pe teritoriul acestor Liguri din Alpi 
ne apare în epoca romană sub numele de Rama 3), 

Din vechia limbă naţională a Ligurilor, stabiliți între Alpi şi Apenini, ne-a 
rmas numai fârte puţine urme; dar şi aceste resturi ne sunt suficiente spre 
a ne forma convingerea, că idioma acestor Liguri aparţinea ramurei orientale a 
Pelasgilor, şi în particular celei de la Dunărea de jos. 

Geograful grecesc Metrodor Scepsius spunea, că rîul Padus în limba Li- 
gurilor se numia Bodincus; un cuvânt a cărui semnificaţiune în limba la- 
tină era «fundo carens» 4). Avem aici un termin aprâpe sinonim în formă și 
înțeles cu românescul <adânc» sâi <afund» (profundus). După cum ne 
spune Pliniu, Liguria trimetea la Roma cașul anumit ciobănesc (coe- 
banum caseum) făcut mai cu s&mă din lapte de oi 5). Un vechii, oraş al 
Ligurilor purta numele de Luna $). Alte dâue orașe erai numite Alba; 
& numele cel vechii al Alpilor, după cum ne spune Strabo, a fost Albia 7, 

1) Da Cange, Gloss. med. et inf, lat. v. Herimanni, Arimani: Ita dicebatur apud 
Longobardos certus hominum genus, quos humilioris fuisse conditionis quidam rentur.— 
Baluzii Capitularia, T. II. 899: neque Sculdasius ab arimanis suis aliquid per vim 
exigat praeter quod constitutum legibus est, sed neque per suam fortunam în mansione 
arimani se applicet etc. 

:) Strabonis lib. V, 1. 10. 
*) Itîn. Hierosolym. 269. 
?) Plinii lib. III, 20. 8: Ligurum quidem lingua amnem ipsum (Padum) Bodincum 

VoCari, quod significet fundo carentem. La Polybiu găsim forma Bodencus. În 
Ce privesce pronunțarea acestui cuvânt vedem aici o oscilaţiune între z și e. Ligurii 
aveaă așa dar un sunet obscur nasal, când vocala era urmată de 7 cu altă consonantă. 

5) Plinii lib, XI, 97. 1: Coebanum (caseum) hic e Liguria mittit, ovium maxime 
actis, 

') Prontini Stratag. III. 21: Luna m Ligurum oppidura, 
') Strabonis lib. IV, 6. 1: ră ţţăp "Ana xahetodar agozegoy "Aha, 
NIC. DENSUŞIANU, 

44
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Mai aflăm pe teritoriul vechilor Liguri un Vadum Sabatium şi un munte 

numit Mancelus, si Manncelus 1), rom. muncel. 

În obiceiurile lor naţionale, Ligurii erai forte tenaci. O parte din ei mai 

purta şi în timpul lui August chice și plete ; de unde şi numele lor de 

Comati și Capillati. 

Diodor Sicul, vorbind despre moravurile Ligurilor din Alpi și Apenini, scrie 

despre dânșii: «Ei locuesc un pământ aspru și steril. Ocupaţi tot-de-una cu 

munca și având să supârte în continuii greutăţile lucrărilor publice, ei duc 

o vicță grea și plină de necasuri. Regiunea acesta este acoperită de arbori. 

Unii din ei taiă tâtă diua la lemne, cu securi puternice și grele; €r cei, cari 

se ocupă cu agricultura, al să lupte mai mult cu spargerea petrelor. Pă- 

mântul aici e atât de sălbatic, în cât ci nu pot să scâtă nici chiar o gliă 

cu instrumentele lor, de cât numai petră..... La suportarea acestor greutăți, 

ei ati de părtaşi pe femeile lor, deprinse şi ele la lucrări întocma ca băr- 

baţii lor» 2). 

Cu tâte că Ligurii, pe acest păment ingrat, erati supuși la o vi6ţă atât de dură, 

labori6să şi obositâre, literatul Nigidiu Figul, contemporan cu Cicero, le 

atribue epitetul de fallaces», înșelători 3). De sigur, că avem aici numai 0 

alusiune satirică la numele de Belaci, ce-l purta unii dintre acești Liguri 4). 

Un răsunet de numele Ligurilor pe teritoriul de la Carpaţi î-l mai aflăm 

încă în documentele medievale ale Ungariei. Un sat, astă-di dispărut, din comi- 

tatul Cărașului, situat în apropiere de Dunăre, purta pe la anul 1421 numele 

de Ligoroci (Iygoroch 5) Alte due localități de pe teritoriul Ungariei 

sunt numite: una Ligyr 6) laa. 1311, şi alta Igor și Igol 7) la 11%. 

1) C. 1. L. vol. V. nr. 7749. 

2) Diodori Siculi lib. V. 39. 

2) La Micali, L'ltalia avanti il dominio dei Romani, ] (1826), p. 89. 

2) A se ved€ mai sus pag. 564. 

5) Pesty Krass6 vârmegye, III, p. 296 a. 1421: (possesionem) ly goroch cum pisca” 

turis fluuy danoby. 

2 Knauz, Monum. Eccl. Strig. II. 1311, p. 651: Iohannes et Paulus filij Ligyt de 

eadem.— De asemenea ne apare la a. 1219 în Transilvania lângă Mureș villa Liquj 

(Ibid. pag. 223). Aici forma adevărată a numelui nu pâte să fie de cât Liguj (= Liguri). 

2) Enauz, Mon. Eccl. Strig. |. 1195, p. 142. 145. — Se pare, că în timpurile vechi / 

urmat de , în numele Ligur şi Ligus, se pronunța muiat, de re-ce o parte din 

Liguri se numiai Igauni (Mela, II. 4, Albigaunum). Un oraş de pe teritoriul Umbrilor, 

o-dată locuit de Liguri, se numia Iguvium. — Numele familiar de 1gu, Igul și Igă 

mai esistă și astă-qi la popoiul român, atât în Transilvania cât şi în România. Eroul le 

gendar al Rusiei meridionale, Igor, are tot un nume ligur.
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În ce privesce pe vechii Aborigeni, ai Italiei, ei formase numai unul 
şi același popor cu Latinii. După alți autori însă, Aborigeni ar fi fost 
colonii de ale Ligurilor:). 

Tot din regiunile, ce aparţin Carpaţilor, emigrase în Italia și așa numiții 
Umbri, un trib vechiă şi faimos pelasg 2). Ptolemeiă face amintire de o 
populaţiune, din Sarmaţia europeană, numită Ombrones 2), ale cărei lo- 
cuințe se aflaii între isvârele Vistulei și muntele Carpathos (Tatra). Fără în- 
doi€lă, că noi avem aici numai resturi din familia cea vechiă a Umbrilor, ce 
emigrase spre Italia 4). Din punct de vedere al genealogiei etnice, Scymnus 
pune pe Latinus ca protopărinte al Umbrilor 5); €r istoricul Ze- 
nodot spunea, că Umbri ar fi numele cel vechii al Sabinilor 6), 

Ast-fel Pelasgii ocupară succesiv, sub diferite numiri, şi în curs de mai 
multe mii de ani, tâte regiunile Italiei de la Alpi și până în estremitățile de 
sud ale peninsulei: Istria, Liguria, Veneţia, Umbria, Etruria, teritoriul Sabin, 
Laţiu, Campania, Apulia, lapygia, Lucania, Bruţiu şi insulele vecine Corsica, 
Sardinia și Sicilia. 

Tote aceste populaţiuni, cari pun fundamentul celei de ântâiti vieţi politice 
pe pământul Italiei, unele mai dure, mai r&sboinice şi mai faimâse, altele mai 
pacinice și mai labori6se, cum erai Aborigenii, Liguriă, Istrii, Veneţii, Umbrii, 
Tursenii (Etruscii), Sabinii, Latiniă, Ramnii, Oenotrii, Peucetii, Iapygii, Siculii, 
Sicanii, aparțineaii, după cele mai vechi tradițiuni ale Grecilor și Romanilor, la 
familia cea mare a rasei pelasge. 

4 

In aceste timpuri depărtate, peninsula italică pe lângă unitatea sa etno- 
grafică, ne mai presentă și o unitate de civilisațiune, de limbă și religiune 7). 

1) Dionysii Malic. lib. 1. 9—10. 

:) Plinii lib. IN, 19. 1: Umbrorum gens antiquissima Italiae existimatur. 
3) Ptolemaei lib. III. 5. 8. — Scriitorii grecesci numiaă Umbria î "Opâpux). 
4) În inscripțiunile romane referitâre la Dacia noi aflăm pe un Cocceius Umbrianus, 

pontifex civitatis Paralisensium Provinciae Daciae, și pe un Aur. Umbrianus 
(C.I. L. 1. nr. 2866 şi 864), Dacă aceştia eraă originari din Dacia nu putem sci, 

5) Seymni Orb. Descr. v, 225. — Cel mai important document despre limba um- 
brică sunt Tablele de aramă aşa numite eugubine (Tabulae Iguvinae) desco- 
perite la a. 1444 în o suterană a oraşului Gubbio (Iguvium). Cu tâte că aceste Table 
Du representă idioma populară a Umbrilor, ci o limbă coruptă urbană, cam” de pe la 
3. 400 a. Chr, ele însă ne arată, că Umbrii erai de aceeași origine cu Latinii. — 
Bertrand et Reinach, Les Celtes dans les vallces du P6 et du Danube, p.7: La lingui- 
Stique a ctabli que la langue de ces tables (eugubines) appartient ă la mâme familie 
Que l'osque et le latin. — Cf, Breal, Les Tables eugubines, 1 (1875) p. XXVIII. 

*) Dionysii Halic. lib. II. 49. 
?) Helbig (la Bertrand, Les Celtes, p. 70): Au-dessous de la civilisation ctrusco-
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6. Pelasgit în Gallia de sud şi în Iberia. 

Încă cu mult înainte de invasiunea Celţilor în Europa, întreg teritoriul Galliei 

era ocupat de un număr însemnat de triburi, ce vorbiaii una și aceeași limbă, 

aveai aceleași instituțiuni şi moravuri, și aparțineaii la una și aceeași rasă 

pelasgă. 

În acest capitul, noi ne vom ocupa numai cu teritoriul cel vast al Galliei 

meridionale, cuprins între Alpi, Mediterană, Pyrenei, Ocean și riul Loire. 

Un ram al Ligurilor ocupase, după cum am vădut, încă cu mult înainte 

de timpurile troiane, o parte însemnată a peninsulei italice; €r alte triburi li- 

gure, părăsind regiunile Alpilor, se revarsă, în cursul seculelor, cu turmele lor 

cele numerâse peste câmpiile Galliei meridionale 1); şi în fine, unele seminți 

trecură chiar dincolo de Pyrenei. 

La Eratosthene (sec. III a. Chr.) întregă peninsula occidentală a Europei 

pârtă numele de Liguria, 7, Awyvomxi 2); &r Marea mediterană din părţile de 

sud ale Galiei era numită la autorii grecesci Aryvomxdv ntdayos 3) și de autorii 

romani Ligusticum mare 4). 

În fine, rîul cel mare al Galiei, care astă-di curge pe lângă Orleans, Tours 

şi Nantes, purta în vechime numele de Liger (Loire). Era așa dar un rii 

al Ligurilor. 

De o-dată cu stabilirea Ligurilor în părțile meridionale ale Galliei se estinse 

peste regiunile aceste și numele lor cel vechiii național de Arimani. 

După cum ne spune Pliniu, Aquitania, provincia cea mai însemnată â 

Galiei meridionale, care se întindea de la Liger până la Pyrenei, era numită 

la început Aremorica 5). Avem aici numai o numire geografică derivată din 

hellenique ..... existe, en Italie, un couche antrieure uniforme.— Duruy se 

află așa dar pe căi rătăcite, când vorbind de timpurile primitive ale Italiei susține: L'Italie 

a 6t€ de tous les points de l'Europe celui, ot se sont rencontrees le plus de races 

&trangăres (Hist. d. Rom. I. 1870, p. 17). - 

% Arbois de Jubainville, distinsul istoric frances, care s'a ocupat În special cu 

timpurile preistorice ale Europei, estinde dominaţiunea Ligurilor în epoca ante-celtică 

peste întreg teritoriul Galliei. «<Apr&s les Tberes, avant les Celtes, ils (les Li gures) ont 

domine dans le pays, qu'on a plus tard appelle€ Gaule» (Les premiers ha- 

bitants, 1. pag. 382). 

>) Strabonis lib. II. 1. 40. 

5 Strabonis lib. II. 4. 4; 5. 19. — Ptolemaei lib. Il. 1. 

+) Columellae R. R. lib. VIII. 2. — Plinii lib. II. 46. 4. 

5) Plinii IV. 31. 1: Aquitania Aremorica antea dicta.—La Cesar Armorica Bel.



PELASGII MERIDIONALI, 693 

terminul etnic de Arimari 1) Arimani, după cum erau numiţi vechii 
locuitori ai Liguriei și în legile Longobardilor. 

Limba vulgară, ce se vorbia în părțile meridionale ale Galliei, era numită, 
până târdiii în evul de mijloc, lingua romana 2). Originea acestei numiri 
aparține unei vechimi depărtate. Ea nu se datoresce civilisațiunii, ori ac- 
țiunii de asimilare a Romanilor. 

Acestă limbă romană, care domnise o-dată peste tâte părțile meridionale 
ale Galliei până la Liger, era forte apropiată de limba latină. 

O mărturisire importantă avem în acâstă privinţă la Cicero. În dialogul 
săi despre cei mai celebri oratori romani, dânsul amintesce, că limba, ce 
se vorbia pe teritoriul Galliei, diferia, numai în ce privesce lipsa de urba- 
nitate, de limba, ce se vorbia în Roma. «Când tu Brute, vei merge în Gallia», 
dice Cicero, «vei audi acolo unele cuvinte, cari nu sunt usitate la Roma, 
însă aceste se pot schimba şi se pot desvăța» 2). 

Romanii, după cum scim, cucerise părțile meridionale ale Galliei până la 
Rhodan numai cu 75 ani înainte de timpul, când Cicero scria cuvintele 
aceste. Faptul este așa dar evident, că limba vulgară latină, ce se vorbia 
în Gallia meridională, nu era o limbă importată, ori formată sub imperiul 
dominațiunii romane *). 

Gall. lib. VII. 75: universis civitatibus, quae Oceanum attingunt, quaeque eorum con- 
svetudine Armoricae appellantur (quo sunt in numero Curiosolites, Rhedones, Ambi- 
bari, Caletes, Osismii, Lemovices, Veneti, Unelli) etc. 

1) A se vede mai sus (p. 565) formele de Romarii şi Romariascum. Predilec- 
țiunea, ce o avea dialectul ligur de a schimba pe 7 în 7, între dâue vocale, se estinsese 
și în părțile meridionale ale Galiei. Varro (R. R. I. 32): quae alii legumina, alii (ut 
Gallicani quidam) legaria appellant. 

) Canonul al XVII-lea al Conciliului de la Tours (sec. VII) cuprinde următârele: 
Fasdem homilias quisque episcopus aperte transferre studeat în romanam rusticam 
linguam aut theotisca m, quo facilius cuncti possint intelligere quae dicuntur (Labbe, 
Concilia. 'T, IX, 351), — În evul de mijloc acest teritorii meridional al Galliei, unde se 
vorbia limba vulgară romană, ne apare adese-ori sub numele de Languedoc. Cei 
mai mulți literați francesi consideră acest termin geografic numai ca o caracterisare a 
Populațiunii din părţile meridionale ale Franciei, care întrebuința cuvântul oc în loc de oz. 
Însă originea numirii este mai vechiă. Unul din triburile ligure, ce trecuse din Gallia peste 
Pyrenei, portă în inscripțiunile romane ale Hispaniei numele de Lon geidoci. Acestă 
Populațiune, o-dată fârte estinsă în Gallia meridională, cu deosebire în regiunile locuite 
de Volci, a dat ast-fel nume teritoriului Languedoc. 

*) Cicero, Brut. 46: Id tu, Brute, iam intelliges, cum in Galliam veneris. Audies tu 
(uidem etiam verba quaedam non trita Romae, sed haec mutari dedisci que possunt. 

) De fapt esista pe întreg teritoriul Galliei, în epoca ante-celtică, una şi aceeaşi
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Geograful Strabo, care trăise în același secul cu Cicero, constată de asemenea, 

că populațiunea rustică, stabilită în timpurile sale pe ț&rmurele de resărit al 

Rhodanului, era romană, nu numai prin limbă și moravuri, dar şi prin tipul 

săi fisic 3). 

Se presintă însă acum cestiunea, care era vechia origine geografică a acestei 

populațiuni ligure de pe teritoriul Galliei meridionale, care încă înainte de 

timpurile cuceririi romane vorbia o limbă latină rustică. 

Noi vom resuma aici datele principale, ce le putem ave în acâstă pri- 

vință până astă-di. 

Unul din triburile, ce locuiaii pe teritoriul Aquitaniei, sâii în vechia Are- 

morica, purta numele de Datii (ed. Rom. Dacii 2). În apropiere de acești 

Datii, noi mai aflăm în părţile de sud, lângă de Tolosa, o localitate nu- 

mită Sarmati 3); €r ca vecini în părţile despre nord figurâză așa numiții 

Petrucorii, probabil o populațiune de aceeași origine şi limbă cu Daci 

Petoporiani din regiunile de răsărit ale Daciei traiane. 

O altă grupă de Daci, numiţi de geografi grecesci Deciates, sei în 

formă latină Deciani 4) î-şi avea locuinţele sale lângă Alpii maritimi. Deciaţii 

era un trib r&sboinic și iubitorii de independență. Ei începuse cele de 

Antâiti lupte cu Romanii în Gallia, şi Pliniu cel bătrân i numără între cele 

mai celebre popsre ligurice 5). 

De ceea laltă parte a Rhodanului se întindea pe lângă câstele Mării me- 

diterane până la Pyrenei o populaţiune numită Volcae Arecomici. 

Fără îndoi€lă, că noi avem aici numai o numire alterată de Grecii din Massilia 

în loc de Volcae Aremorici, după cum Aremorica se numia întrega 

Aquitania și după cum Romanii până în timpurile lui August numise «Pro- 

vincia romana» câstele meridionale ale Galiei. Volcii Arecomici se bu- 

curaă de o autonomiă naţională chiar și în timpul dominaţiunii romane. Ei se 

administraă singuri, după legile lor proprii, fără să fie supuși guvernului 

provincial 6). Orașul lor principal era Narbo, astă-di Narbonne. 

La periodul ante-celtic avem să reducem și originea numirilor Ardelay, 

limbă latină barbară. Însă în părţile de nord ale Galliei, acestă limbă, în urma contac- 

tului cu Celţii şi Germanii, se corupse mai repede și se divisă in o mulțime de dialecte- 

1) Strabonis Geogr. lib. IV. 1. 12. 

2) Plinii lib. 1V, 109. — Miillerus, Ptolemaei Geogr. I. 206. 

3) FPab. Peut. Segm. Il. 1. 2. 

4) În unele tradiţiuni poporale române vechii Daci sunt numiți Decieni. Compară 

numele Deceneu şi Decebal. 

5) Plinii lib, [[.7.1: Ligurum celeberrimi ultra Alpes Salluvii, Deciates, Oxubii. 

€) Strabonis lib. IV. 6. 4. 

  

i
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Ardelles, Ardelu, Ardeuil, Ardillats, Ardilleux, Ardilliăres 1), ce le mai pârtă 

și astă-di diferite comune de pe teritoriul meridional al Franciei. 

Lucrarea minelor se începuse pe teritoriul Galliei meridionale încă din 

timpuri fOrte obscure, cu deosebire în părţile de apus ale Alpilor. 

Unul din centrele cele mai importante ale acestor lucrători de mine a 

fost în timpurile ante-celtice orașul Rho da 2), o numire de origine pelasgă, 

de la care derivă numele Rhodanului. O altă localitate situată în apropiere de 

Rhodan purta în epoca romană numele de Boxs(ani 3), adecă Cărbunari (rom. 

bocșă, cărbunariă). Un alt oraș din părţile de jos ale Rhodanului este numit 

la geografii vechi Taruscon stii Tarasco 4). În aceeași regiune muntâsă 
a Alpilor mai aflăm lângă Deciaţi un trib cu numele Albioeci 5); &r de ceea 

laltă parte a Rhodanului lângă Volcae Arecomici erai așa numiții Helvii. 
Este important, că omonimele acestor Jocalităţi ni se presintă în regiunile 

cele avute de metale ale Ardclului s6i Transilvaniei: Ruda, Rodna (mine 
celebre de argint numite în evul de mijloc și Rhodana), Bocșa, Bocşani, 
Trăscău (ung. Toroczk6), Albac (Albăceni) şi llva-mare de lângă Rodna. 

Din vechia idiomă, ce o vorbiaii semințiile pelasge ale Galliei meridionale, 
ne ai rămas numai puţine cuvinte, cu deosebire în numirile topografice. Ele- 
mente din acestă limbă aremorică ne presenta localitățile: Alba, Boxsani, 
Piscenae, Raurica s€i Raurici, Rhoda, Ursulae, Vadum Sabatium 8, 
Vesuna; fluviele: Arauris, Argenteus amnis, Druentia 7, Oltis, 

Varus; munții: Albia 5), Gaura 9), Mancelus, Matrona, Stura 10) și 
Vesulus 1). Un trib din Aquitania stabilit lângă rîul Oltis (adi Lot) ne apare 
sub numele de Cocosates 12). 

1) Janin, Dict. d. communes de France. 1851, p. 19. — O comună cu numele de Ar- 
dauli se află și în Sardinia (pr. Cagliari-Oristano). 

*) Plinii lib. IL. 5. 2: Rhoda... unde dictus Rhodanus amnis. 
3 C.1. L. vol. XII, nr. 1783. 

+) Strabonis lib. 1V. 1. 12, 
5) Strabonis lib. IV. 6. 4. 

6) Se ar păre, că avem aici v formă coruptă. Întrun manuscris al lui Strabo (Ed. 
Didot p. 965) acestă localitate e numită Snfrrov 0ămiu. Pe teritoriul României se află 
0 comună numită Vadul- -săpat. 

7) În România: Drînce, sat şi păr€ă. 
*) Strabonis lib. IV. 6.1, 
% Itin, Hierosol., p. 555. 

*) Plinii lib, IL. 20. 4. 
“) Vesulus, muntele din care isvoresce riul Padus (Plinii lib. INI. 20, 3). 

*) Omonime pe teritoriul locuit de Români: Alba, Bocşani, Pescena, Ruda,
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Vechile populaţiuni ale Galliei, întocmai ca Românii de la Carpaţi, diceaii 

marga 1) la pământul calcaros şi lutos, ce se întrebuințeză pentru îngrășarea 

arăturilor și fenaţelor. Pentru legume (legumina) ei aveati cuvântul legaria?). 

Er pe o inscripțiune descoperită pe teritoriul Volcilor Arecomici, scrisă cu 

litere grecesci (pelasge), se pote ceti forte clar cuvântul AEAE — dedit. î) 

Tâte aceste cuvinte aparțin, după cum vedem, la același dialect archaic, 

pe care-l mai vorbesce și astă-di (se înțelege cu transformările normale) po- 

porul român de la Carpaţi. 

Ca o conclusiune istorică putem ast-fel stabili, că originea geografică a 

celor mai multe triburi de pe teritoriul Galliei meridionale se reduce la 

munții şi la șesurile Daciei vechi. 

Venim acum la peninsula iberică. 

Înainte de Liguri, o altă grupă însemnată pelasgă locuia pe teritoriul 

Galliei meridionale, începend de la Rhodan și până la Pyrenei. Aceştia eraii 

Iberii. 

Urmâză invasiunea Celţilor. O parte din Ligurii de la Alpi și de la Rhodan, 

strimtorați de acest popor până aci necunoscut, ocupă locurile Iberilor 

din Gallia meridională și-i alungă pe aceştia dincolo de Pyrenei. 

Iberii din părţile de apus ale Europei, forma, după cum ne spune 

gramaticul Apollodor, unul și același popor cu Iberii de lângă Caucasul 

asiatic 4). 

Despre acești din urmă scrie Tacit în Analele sale: «berii şi Albanii 

(din părțile de răsărit ale Mării negre) locuesc ţinuturi muntâse și ei sil 

obicinuit cu greutăţile și cu suferinţele. Ei spun, că sunt de origine Thes- 

salieni> 5). Resultă aşa dar, că Iberii de răsărit şi Iberii de apus apar 

ținea la una și aceeași generățiune a rasei pelasge. 

Tot ast-fel şi vechile genealogii etnice consideraii pe Iberii de apus câ 

frați buni cu locuitorii primitivi ai Italiei 6). 

Ursdie, Gaura, Muncel, Stura, Cocoșaţi și Vesul. Arauris este același cu” 

vânt cu românescul Rîuri având prostesa lui z înainte de 7, ca în Arimani. 

%) Plinii lib. XVII. 4.1. 

2) Varronis R. R. lib. |. 32. 

*) Monin, Monuments d. anciens idiomes gaulois. Paris, 1861, p. 17. 

4) Apollodori fragm. 123 şi 161. După acest autor Iberii de la Caucas ar fi fost un 

popor emigrat din Iberia de la Pyrenei. — Cf. Varro la Pliniu, lib. III. 3. 3- 

5) Taciti Annal. lib. VI. 34: Nam Iberi Albanique saltuosos locos incolentes, 

duritiae patientiaeque magis insuevere. Feruntque se Thessalis ortos. 

e) Isidori Orig. lib. IX. 2. 26—29: Filii igitur laphet... luvan a quo lones... Tubal 

a quo Iberi qui et Hispani, licet quidam ex eo et Italos suspicentur.
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În timpurile romane însă numele Iberilor din peninsula pyreneică dispă- 
ruse aprâpe cu totul. 

Când legiunile romane pășesc pentru prima dră pe pământul Hispaniei, 
majoritatea populaţiunii de aci, o formai alte seminţii, alte colonii de păstori, 
de agricultori și lucrători de mine, cari de fapt nu mai făceaă parte din familia 
cea vechiă a Iberilor. 

La acestă nouă serie de migraţiuni pelasge aparțineaii următârele _tri- 
buri și ginți: Albocenses, Ambirodaci, Ablaidaci, Arevaci, Argeli, 
Aurienses, Barbarii ( Barbarium promont.), Berones, Bibali, Bursao- 
nenses, Calnici, Comanescigi, Cosetani, Dagences, Deciani, Er- 
gavicenses, Gruii, Ilergetes (Ilergetae, Ilaraugatae), Indigetes, Laee- 
tani si Letani, Longeidoci, Lunarii (Lunarium promont.), Pelendones, 
Ossigi, Orienses (Aurienses), Turdetani, Turduli, Tarraconenses, 
Vaccaei, Vascones, Virvesci și Vlogi. 

Între tâte aceste seminţii, rangul principal, ca număr şi ca stare socială, î-l 
aveai Turdetanii. Ei se aflau stabiliți în părţile meridionale ale Hispaniei, 
în regiunile de astă-di ale Sevillei şi Granadei. Turdetanii se ocupat în mare 
parte cu lucrarea minelor de aur, de argint, de fer și de staniu 1), şi forma 
unul și același popor cu așa numiții Turduli, la Pliniu Turduli ve- 
teres din Lusitania (Portugalia 2), 

Turdetanii, scrie Strabo, sunt cei mat învăţaţi dintre toți Hispanii. Ei se 
folosesc de gramatică; au o descriere a tradițiunilor sale istorice; aă poeme 
și legi scrise în versuri, vechi, după cum spun denșii, de 6000 ani 3). 
După nume, moravuri, ocupaţiuni și particularităţile idiomei lor, Turde- 

tanii se văd a fi fost originari din părțile de răsărit ale Europei, de la Carpați. 
Urme de vechile lor locuinţe, și resturi de numele lor, mai aflăm și astă-di 

în Transilvania şi Ungaria. 
Turda (ung. Torda) este unul din cele mai vechi orașe ale Transil- 

vaniei 4). Situată lângă pdlele munţilor de aur ai Transilvaniei și pe malurile 
rîului Arieş (Aureus), Turda a fost în curs de trei secule (XIV-XVI) 
Capitala legislativă a Transilvaniei; o prerogativă, care a trebuit fără îndoielă 
SE aibă drept fundament o tradițiune vechiă istorică. Să nu perdem aici din 

*) Strabonis lib. III. 2. 3; 2. 8 32.9. 
) Plinii lib, IV, 35. i. . 
5) Strabonis lib. IL. 1. 6: cogorarot & 2fsrâtovrat my “lânpuy obor (ot Toopânruyo:), 

vai Taupurmai xpâvrat, al îs zadaâs pwip-qs Egoba: conpipăpurazea wa Totijuura xi vâ= 
bube îunzrgove BE yticoy îcây, doc gust, 

% în jurul orașului Turda se găsesc adese-ori diferite obiecte, ce aparțin epocei de 
ptră,
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vedere o coincidență caracteristică, că Turdetanii, cel mai civilisat popor 

al Hispaniei, se glorificaii a ave un codice de legi, vechi de 6000 ani 1). 

La aceeaşi origine se reduc și numirile altor localități din regiunile interidre 

ale Carpaţilor. Doue sate situate pe valea Mureșului, pârtă numele de Turdaș, 

unul lângă Orestie, și altul în apropiere de Aiud. Turdașul de lângă Orestie 

formEză tot-o-dată şi una din cele mai însemnate staţiuni neolitice ale Tran- 

silvaniei 2). Un al treilea sat, Turda, se află pe valea Someșului în părțile 

de nord ale Transilvaniei. Alte trei sate cu numele Turda în comitatele 

Bihor, Becheş şi Zabolți. Er al şeptelea sat, Tordat, pe teritoriul de ră- 

sărit a! Transilvaniei, în Secuime ?). În fine, numele de familiă Turdea se 

află până astă-di respândit pe valea cea frumâsă a riului de aur (Arieș) din 

Transilvania *). 

Întreg teritoriul Hispanici, era forte abundent de metale 3). 

În părțile de nord ale peninsulei, cele mai celebre mine figura în epoca 

romană sub numele de metalla Alboc(ensia5);, o numire, cenepre 

sintă o deosebită importanță, când cercetăm originea geografică a triburilor 

metalurgice din Hispania. Pe teritoriul Transilvaniei, Albac este numele 

unei însemnate comune românesci. Locuitorii să, Albăceni, se ocupă din 

timpuri, ce trec peste tâte memoriele 6menilor, cu lucrarea minelor de aur. 

De aici isvoresce și rîul numit Arieș. 

Între tâte populațiunile hispanice, ce locuiaii sub pslele Pyreneilor, cei 

mai vigurosi, cei mai iubitori de independenţă, și mai bine or anisați din 
po) > 

1) Numele de Turdetani, formă derivată din Turdi, este numai o simplă imitațiune 

grecescă, după cum Volci din Italia eraă numiţi şi Volcentani (Arch.-epigr. Mitth. 

XI. 104). Turdetanii se mai numiai și Turti și Turtutani (Steph. Byz.v. Toogr 

dirayta). Mela, întocmai ca și Pliniu, întrebuințeză numai forma de Turduli, Mi 

notăm aici, că în Hispania esista și o regiune numită Turta: Turtam regioneni dicit 

Cato apud Charisium, 2, p. 190 (Miillerus, Ptolemaei Geogr. [. 107). 

*) Gooss, Chronik d. arch. Funde Siebenbiirgens, pag. 56—59. 

2) De asemenea mai aflăm astă-qi satele numite Torda (com. Torontal), Tordinczt, 

(Syrmiu), Torda (com. Iaurin), Tordâcs (com. Alba regală), Turdanitsch (Carintia); 

ceea-ce ne indică, că linia de migraţiune a Turdilor scă Turdetanilor a fost peste Par 

nonia către Alpi. 
| 

4) La a. 1213 se face amintire lângă Tisa de un locus cum populo, numit Tordi 

(Wenzel, Cod. dipl. Arpad. cont. I. 131). 

5) Strabonis lib. IIL. 2. 8—9. — Justini lib. XLIV. 1. — Plinii lib. LV. 34. 

5 C. 1. L. vol. II. nr. 2598; procurator 'metallorum Alboc(ensium). Hăbner 

crede Alboc(olensium). Însă Albocola,in Itin. Ant. Albocela, este în tot casul 

> > a x . > um 

numai o formă diminutivă, ce presupune o localitate mamă, sub numele de Alboc
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punct de vedere militar, erai așa numiții Pelendones 1). Stabiliţi lângă 
isvârele riului Durius (Duero), ei susținură, impreună cu vecinii lor Arevacii, 
un r&sboiă eroic de 20 ani cu Romanii. Numanţia forma centrul lor cel 
puternic de apărare, pe care o distruseră Romanii în a. 133. a. Chr. 
După nume, Pelendonii Hispaniei se văd a fi fost unul și același popor 

cu Pelendonii Daciei 2). O localitate cu numele Pelendoua, sii mai 
corect Pelendona, o aflăm amintită pe Tabula Peutingeriană. Ea se afla 
situată în Dacia Malvensă, pe drumul, ce ducea dela Amutria (Gura Motrului) 
către Romula (Reșca). 

În apropiere de” Pelendonii cei energici ai Hispaniei se afla orașul numit 
in inscripțiunile romane <Uxama». Despre vechii întemeiători ai Uxamei 
mai esista încă în timpurile romane tradiţiunea, că ei ai fost originari din 
părțile de răsărit ale Europei, de pe teritoriul Sarmaţilor. 

Siliu Italic numesce Uxama un oraș încunjurat cu muri Sarmatici; 
tot-o-dată ne mai spune, că aceşti locuitori aveai și obiceiuri sarmate 3). 
Același oraș figureză la Ptolemeu sub numele de Uxama Argelae *), 
& pe o inscripțiune latină din Lusitania se face amintire de o femeiă 
cu epitetul local de Uxame(n)sis Argelorum 5), adecă din Uxama 
Argelorum. În fine o altă inscripțiune din Tarraconia ne vorbesce despre 
un magister Larum din Uxama, că era din gintea Ambirodacilor 6), 
După cum vedem, locuitorii Uxamei sunt numiți în timpurile romane, acum 
Sarmaţi, acum Argeli, acum Ambirodaci. Fără îndoiclă, că ei con- 
stituiaii un trib emigrat de pe teritoriul Sarmaţiei europene. Numele de 
Sarmaţi, ce li se da în general, şi numele de Argeli, cum se numiaii 
ei singuri, ne arată, că acest trib a fost o-dată emigrat din regiunea scy- 
thică, numită și astă-di:de poporul român Ard€l sâă Transilvania 7). 

Acești locuitori din Uxama î-şi conservară până târdiă caracterul lor pri- 
nitiv. În inscripțiunile romane, ce se refer la Uxama, noi aflăm o serie de 

*) Plinii lib, II, 4. 10. — Ptolemaei lib. 1. 6. 53 şi 55. 
") Tab, Peut. Segm. VII. 4. 

3) Silii Italici Pun. lib. UL. v, 384 seqq.: Sarmaticos adtollens Uxama muros. 
1) Ptolemaei lib, IL. c. 6. 55. (Ed. Didot). Variante: Uxama Argaela s. Argaelae. 
C.I. L. vol. II. nr. 696: Cornelia... Uxame(n)sis Argelorum. 
CL. L. vol, II. nr. 430%: C, Titius) magister Larţum) Uxamens(is) Ambirodacus. 

Uxamenii adoraă cu deosebire pe Hercule (C. 1. L. Vol. 11, p. 387). 
') Cu privire la numele Ardel, Wolff în articulul s&ă «Die Landesnamen Sieben- 

birgens» (în Korresp.-Blatt d. Vereines f. sieb. Landeskunde, X. 50) se esprimă ast-fel. 
Das rumâănische Ardial, Ardeal, ist der uralte Landname Dakiens... und 
das magyarische Er del ist eine blosse Nachbildung des Ardeal. — Cf. mai sus p. 695.



'700 PELASGII SEU PROTO-LATINII. 

nume barbare cu totul singulare. Numele personale sunt de regulă terminate 

în o cum sunt: Arraedo, Atto, Crastuno, Docilico, Eburanev, 

Magulio, Ranto,Urcico; 6 ca numiri de ginți sei nemuri se amintesc 

următărele cătune: Calnici, Coronici, Corovesci, și Comenesciqi)). 

Aceleași numiri de cătune și comune ni se presintă și astă-di pe teritoriul 

de apus al Ţărei-românesci sub formele de Câlnic, Cornesci, Coro- 

besci, și Comănesci. Tot în părțile de apus ale României, de unde se re- 

vărsară atâtea colonii pelasge către Apenini și Pyrenei, mai esistă chiar în tim- 

purile nâstre satul Ergheviţa, omonim cu Ercavica (Ergavicenses, 

Ergevicenses) din Tarraconia 2). Putem presupune ast-fel cu o deplină 

siguranță, că triburile hispanice, ce purtaii numele de Pelendones, Calnici, 

Coronici, Corovesci, Comenescigi şi Ergevicenses, erai emigrate din regiu- 

nile de apus ale Daciei vechi, de pe teritoriul Olteniei de astă-di. 

Afară de Numanţia, acropola cea renumită a Pelendonilor, o altă cetate 

puternică și avută a Hispaniei Tarraconense a fost Saguntul, situat în 

apropiere de țărmurii Mării mediterane. Locuitorii din Sagunt aveaii și dânșii 

o tradițiune, că părinţii lor emigrase în timpuri depărtate din părțile de r& 

sărit ale Europei, din Ardea. Liviu presupune Ardea din Laţiu ?). În 

realitate însă era aceeaşi Ardia, sâi Adria, din părţile de nord ale 

Istrului, de care se face amintire şi în istoria lui Alesandru cel Mare 2); aceeași 

Ardea, de unde-şi trăgeai originea lor și locuitorii din Uxama Ar- 

gelae sâă Argelorum 5). Tradiţiunile geografice la cei emigrați se pă- 

streză de regulă după numele țărilor sâă al ținuturilor $). 

9 C.I. L. vol. II. p. 387. 

2) C, 1. L. vol II. 4203, — Plinii lib. II. 4. 8. 

5) Livii lib. XXI. 7: (Saguntini) oriundi a Zacyntho insula dicuntur, mixtique etiam 

ab Ardea Rutulorum quidam generis. — Fabula cu insula Zacynth derivă din forma gre 

cescă ZăxavYos a numelui de Sagunt. | 

1) A se vede mai sus pag. 393. 

5) Este locul să amintim aici, că în numele de Uxama noi avem numai un simplu termin 

geografic celtisat. Pe o inscripțiune latină din Hispania mai aflăm şi forma de Uxe: 

nensis îniocde Uxamensis (C. 1. L. vol. Il. nr. 3125), ceea ce ne arată, că mai esista 

şi numirea de Uxena sei Uxana, La Appian (Hisp. 17) aflăm întru adevăr > A felina, 

Tot ast-fel și locuitorii din Sagunt originari din una și aceeași Ardea sei Argela cu 

Uxenii, mai erai numiţi şi Ausonii (Ausonia Saguntus la Liviu, XXI. 7. 14. 

Siliu Ital, 1. 291. 332). În părţile Daciei numele de Ausoni î-l aveai locuitorii din 

comitatul Sat-marului, astă-di Oşeni (A se vede mai sus pag. 343). 

€) Aurelius Victor (Caes. c. 13) face amintire de Saci, adecă Sacani, din Dacia. Pe 

teritoriul ţărilor române aflăm astă-qi localităţile numite Zagon, Zăgan m. , Zăgance, Zăgaia 

(etim. Zăgania). 

  
N 
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La aceeași familiă cu locuitorii cei vechi ai Uxamet și ai Saguntului apar- 
ineaă şi nemurile sc ginţile numite în inscripțiunile romane Ambirodaci ; 
Ablaidaci, Longeidoci, Arronidaeci şi Couneidoqi 1). Incon- 
testabil, că noi avem aici numai nisce seminţii liguro-dace (Deciates, Decii, 
Datii, Deciani, Daci), ce trecuse din regiunile Alpilor și ale Galliei meridionale 
în peninsula iberică, 

Ambirodacii ?), după cum i arată numele, se par a fi fost numai o 
fracțiune din Deciaţii sei Decii, cari trăise o-dată în vecinătate, ori 
comunitate cu Ambarii de lângă Rhodan 3). De aceeași origine erat pro- 
babil și Ablaidacii 4), un trib pastoral de Decii sei Deciaţi, ce părăsise 
verfurile cele stâncâse ale Alpilor (ză "Adfra la Strabo). Longeidoci 5) 
din Hispania aparținea fără îndoi€lă la populațiunea cea numerâsă a Volcilor 
din Gallia meridională, unde numele geografic de Languedocia nise pre- 
sintă până târdiă în evul de mijloc €). Despre Couneidoqi?) putem pre- 
supune, că formaă numai o mică grupă din populaţiunea, ce a dat nume 
muntelui Caunus în regiunea Pelendonilor; & Arronidaeci 5) sunt 
probabil un fel de Daci Arimi sâă Arâmni 9). 

Faptul este positiv, că pe teritoriul Hispaniei esista o vechiă populațiune de 
otigine daco-getică și illyrică. Acâsta o probâză și numele ora- 
şului Deciana de lângă pâlele Pyreneilor, numele familiare Decian us, 
Davus şi Docius 1) din inscripțiunile hispane, și în fine un alt trib cu 
numele Dagences sâi Dagenses 11), forma identică cu Dagae, numele 
Dacilor orientali de pe Tabula Peutingeriană 12). 

1) Sunt numiri etnice compuse după același sistem ca și numirile de Celtoligures, 
Celtiberi, Gallograeci, Galatosarmatae, Massagetae, Carpodacae etc. 

2) C. 1. L. vol. II. nr. 4306. 

2) Liv lib. V, 34, — Caesaris Bell. Gall, |. 2, 

4) C.I. L. vol II. nr, 2710. 5731. 

5) C. LL, vol. II. nr. 3121: (D)ru(ttius) Satullus, Druttia Festiva, Longeidocum. 
) A se vede mai sus pag. 693 nota 2, 
:) C.I. L, vol, II. nr. 5779. 

)C.1.L. vol. IL. nr. 2697. 
')Rhyndacus, comandantul trupelor din Uxama în resbâiele cu Romanii (Sil. 

Ital. 111. v, 390), încă prtă un nume de ginte, Probabil avem aici un Rhym-Dacus.(A se 
YedE mai la vale capitulul despre Arimi). 

*) C.I. L. vol. 1. nr. 941. 49702, 2623. 
C.I. L. vol, II. nr, 3082. 
*) În poema epică germană <Rabenschlacht» se face amintire de Tubal, patriarchul 

legendar al populațiunilor primitive hispane, sub numele de <Tibalt von Sieben- 
bârgen» (Grimm, D. Heldensage, 104. 212).
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La aceeaşi origine geografică aparțineat și triburile numite Ilergetes 

(Ilergetae, Ilaraugatae 1), In digetes ?) și Misgetes 2). Probabil, că Iler- 

getii constituia o populaţiune formată din Geţi și Illyri emigraţi către părțile 

de apus. D6ue oraşe din Hispania, unul în Baetica, altul în Tarraconia, 

pârtă numele de Iluro. Un al treilea oraș Iluro se afla peste Pyrenei în 

Aquitania, cam în față de Ilergetae sei Ilaraugatae 4). De la Dunărea de jos 

se par a fi și Indigetes (Sindi-getae) și Misgetes (Myso-getae). Ilergeții și 

Indigeţii, se aflai stabiliți în vecinătate unii cu alții, sub pâlele Pyreneilor, 

şi constituia numai una şi aceeași naționalitate omogenă. În luptele lor cu 

Romanii, ei aii una și aceeaşi istoriă și aceeași sârte comună. Orașul prin- 

cipal a Indigeţilor purta numele de Deciana ?). 

Originari de la Carpaţi se văd a fi fost şi aşa numiții Tarraconi (Tarra- 

conenses). Mai multe sate cu numele de Târkâny ni se presintă în co- 

mitatele Bihor, Heves, Zemplin, Borsod, şi chiar până dincolo de Dunăre în 

comitatele Iaurin și Tolna 6), ceea ce ne indică, că în regiunea acâsta a format 

o-dată locuinţele unui trib însemnat, ce purta numele de Tărcani?). 

În fine mai aflăm pe teritoriul Hispaniei și urmele unei ginți pelasge, ce 

pârtă numele caracteristic de Vloqi= Vloci. Pe o inscripţiune sepulcrală 

din Tarraconia, descoperită în apropiere de Madrid, se face amintire de un 

Britto, fiul lui Daticus, din gintea Vlogilor 8). 

Vechia populaţiune a Hispaniei se afla în timpurile ante-romane divisată 

în o mulțime de seminții şi triburi independente, întocmai ca şi rasa pelasgă 

din Galia, Thracia, Ilyria și din peninsula italică. 

1) La Pliniu şi Liviu Ilergetes, la Strabo și Ptolemeu llergetae, la Hecateu 

(frag. 15) Ilaraugatae. | 

2) La Pliniu Indigetes, la Ptolemeu Indigetae. 

5 Hecataei fragm. 12. 

+ O populaţiune emigrată din Illyria se văd a fi fost și așa numiții Ilercaones; la 

Liviu Ilercaonenses, la Caesar Illurgavonenses. Caunii, la geografii grecesci 

Chaones, formaă în vechime unul din principalele popâre pelasge ale Epirului. Astfel 

că după tâte probabilitățile Ilercaonii constituiaă numai un trib emigrat de IIlyro- 

Chaoni. Nu departe de Ilercaoni se afla muntele Caunus, din care isvoria riul Durius 

La gintea Chaonilor aparținea și Couneidogqi sti Cauno-D acii. O monetă barbară 

din regiunile infericre ale Dunării pârtă inscripțiunea COVNV, un alt esemplar COVNYS 

(Archiv. d. Ver, f. siebenb. Lndskunde, N. F. XIV. 85). 

5) Ptolemaei lib. JI. 6. 72, — La Ravennas Deciana și Diciana. 

e) Lipszky, Rep. loc. Hungariac, p. 672. — Hornyânsky, Geogr. Lex. d. K, Ungarn, p: 3. 

7) În particular satul Tărkâny din districtul Beiușului este numit astă-di în limba 

română Tărcaia, ce presupune forma vechiă de Tărcania. 

8% C. 1. L. vol. Îl. nr. 6311. 
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Istoria politică a acestor triburi hispanice noi nu o cunâscem. Însă după 
moravuri, după instituțiuni şi religiune, ele aparținea la una și aceeași ci- 
vilisațiune, la una și aceeași rasă. Caracterul lor etnic era în general «barbar», 
însă barbar în sensul geografilor grecesc; adecă făceat parte din familia cea 
mare a populaţiunilor stabilite în părțile de nord ale Eladei, în Thracia, în 
Illyria şi în Scythia. Cu deosebire populaţiunile cele resboinice din părțile de 
nord ale peninsulei, aveai, după cum ne spune Strabo, obiceiuri comune cu 
Galii, cu Scyţii şi cu Thracii :). Un promontoriu al Hipaniei din părțile de medă- 
ndpte p6rtă în geografia vechiă numele de Scythicum 2), de sigur după 
racterul etnic al triburilor, ce locuiati în acestă regiune. Un oraș al Can- 
tabrilor era numit în epoca romană Decium 3) adi Dax. Așa numiții 
Concani, cari forma de pe teritoriul: Cantabriei un trib independent, eraă, 
după cum ne spune Siliu Italic, de origine Massageţi 4), adecă Scyţi. 
In fine noi mai aflăm la Cantabrii un obiceiii particular hyperborei. Când 
&menii aceștia ajungeaii la o etate mai înaintată, ei se precipitatii de pe 
verfurile stâncelor, ca ast-fel să evite slăbiciunile b&trânețelor 5). Instrumentul 
principal de musică al acestor populațiuni barbare de pe teritoriul Hispaniei 
era fluera pastorală a Pelasgilor. Strabo scrie: «Pe când unii îşi petrec bând, 
alții jâcă în hore la sunetul fluerii și al trâmbiţei €)..... Alţii, din cei cari 
locuesc din părțile de nord, se adună sera cu familiele lor înaintea porților 
și aici întind la hore până nsptea târdiii» 7). În particular, în ce privesce pe 
Callaecii din părțile de apus ale Pyreneilor, ei aveai în jocurile lor na- 
ționale strigături în versuri, și săltati bătând pământul, acum cu un picior, 
acum cu altul 8); usuri și petreceri sociale, pe cari le aflăm şi astă-di la 
poporul român de la Carpaţi. Er femeile hispane purtaii tot-de-una haine 
cu flori şi aveai văluri pe cap ?). 

1) Strabonis Geogr. lib. III. 4. 17. 

:) Melae Orb, Descr. lib. III. 1: ad septentriones toto latere terra (Hispaniae) con- 
vertitur a Celtico promontorio ad Scythicum usque. 

*) Melae Orb. Descr, lib II. 1, 

4) Silii tal. IUL. v. 360—61: (Concanus) Massageten monstrans feritate parentem. 
5) Silii Italici |. II. v. 325. — Despre Hyperborei Mela (III. 5). 
*) Strabonis lib, IIL. 3. 7. 

') Strabonis lib. III. 4. 16. 
%) Silii Italici lib. III. v. 345 seqq: 

e. misit dives Callaecia pubem, 

Barbara nunc patriis ululantem carmina linguis 

Nunc, pedis alterno percussa verbere terra. 

*) Strabonis lib. III. 3. 7; 4. 17.
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Vechile populaţiuni ale Hispanici, vorbiai una și aceeaşi idiomă na- 

ţională. Însă în timpurile cuceririi romane limba primitivă hispanică era 

în mare parte coruptă prin amestecul de diferite cuvinte și forme celtice, 

grecesci și asiatice. 

Acestă limbă rustică barbară, ce se vorbia pe teritoriul Hispaniei, apar- 

ţinea la familia limbei latine vulgare. 

Limba Turdetanilor, cu deosebire a celor de lângă riul Bactis, devenise în: 

timpurile lui Strabo (sec. 1 a. Chr.), aprâpe o limbă latină italică 1). Tacit face a- 

mintire în Analele sale, că în timpul lui Tiberiu un țăran din Tarraconia vorbise 

înaintea tribunalului roman în limba părinților săi, sermone patrio ?). 

Er Tit Liviu ne relateză despre due conversări, ce le avuse în a. 209 

ă. Chr. Scipio Africanul în Hispania: una cu soția lui Mandoniu, un frate 

cu regele Ilergeților, şi alta cu un principe celtiber, Alluciu, a cărui logodnică, 

de o frumseţă estraordinară, a fost adusă captivă la Scipio 5). După cum re- 

- sultă din espunerea, ce ne o face Liviu, aceste conversări se urmase fără 

ajutoriul vre unui interpret; ast-fel că, Scipio Africanul putea fârte bine să 

înțelegă idioma ]lergeţilor, €r de altă parte și aceștia puteai fără multă greu- 

tate să pric&pă idioma latină vulgară, în care de sigur le vorbise Scipio. 

Ca elemente din acâstă limbă naţională a triburilor hispanice avem ur- 

mătorii termini de localități: Alba, Argenteola, Arsa și Arsi, Baniana, 

Banienses, Blanda s. Blandae, Ceresus, Ceret 4), Lancia, Plumbarii 

şi Plumbaria ins., Rhode (Rhoda), Turbula, Urson s. Ursaone 5) 

Vacca, Vama şi Vesperies; munți: Argenteus mons, Cuneus prom. 8 

și Lunarium prom.; fluviă: Alba, Florius, Pisoraca 7) și Vacca 8), 

În ce privesce terminologia metalurgică a triburilor hispanice, sunt 

caracteristice numirile de localități: Argenteola, Argenteus mons, Ba- 

niana, Banienses 9, Plumbarii, Plumbaria, Rhode s. Rhoda. 

1) Strabonis Geogr. lib. III. 2. 15. 

2) Vaciti Annal. lib. IV. 45. 

s) Livii lib. XXVI. c. 49—50. 

4) Rekhel, Doctr. num. 1. 60. 

5) C. 1. L. vol. II. p. 191. 

) Plinii lib. IV. 35. 4. — Strabonis lib. III. 1. 4. 

1) C. 1. L. vol. Il. nr. 4883. 

2) A se ved€ nomenclatura geografică a Hispaniei la Pliniu (III. 1V), Strabo (UI) și 

Ptolemeu (Il. c. 4—6). 

% Baniana din Turdetania (Ptol. II. 4. 9) și Banienses din Lusitania tt ar. 760) 

ni se presintă numai ca simple derivațiuni din forma radicală Bania (la Românii din 

Transilvania baniă și baiă, locul de unde se estrag metalele). În Lusitania mai esistă
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Alte resturi din idioma lucrătorilor de mine în Hispania, le aflăm la Pliniu. 

Din acestea estragem următârele: , 

alutatium, aur aflat pe suprafața pământului, adecă adus de aluviuni 1); 

alutia, minele, în cară se întrebuința apa pentru spălarea şi alegerea 

aurului din substanțe de altă natură; aceleași cuvinte ati esistat o-dată şi 

în Dacia 2); probă este numele rîului Alutus (Olt), din care o-dată se spăla 

aurul cel mai bun; 

balucem (balux s. baluca), grăunțe mai mici de aur aflat în nisipul rîu- 

rilor, rom. beuţă, petrică albă adusă de curentul apelor; 

palacras (palacra), bucăți mai mari de aur masiv 3). În limba lucrăto= 

rilor de mine în Transilvania părăclău, ciocan pentru spargerea petrelor, 

și părăcluire, spargerea petrelor 4); cuvinte, ce presupun forma de păraclă 

pentru petrele sparte cu părăclăul; 

galena, sulfură de plumb 5), rom. galiță, oxyd de fer. 

Mai adăugem aici cuvântul 

cuniculus, galeria suterană pentru estragerea metalelor 6), rom. 

culcușş 7), inclinațiunea vânei 8). 

La fondul primitiv al limbei hispanice mai aparţin încă următârele cuvinte: 

casa %), rom. casă, 

catare—videre 1), rom. a căta stia căuta; 

și un riîă cu numele Baenis (Strabo,IIl. 3. 4). Despre un alt oraș al Hispaniei Baenae 

face amintire Ukert (Iber. 464) după o inscripţiune la Muratori, Acelaşi cuvânt sub forma 

de Valebanae ni se presintă şi pe teritoriul Galliei (Ausonii Epigr. 69. 1), 

1) Plinii lib. XXXIII. 21: (aurum inventum) in summo cespite alutatium vocant. 

2) Plinii lib. XXXIV. 47: Invenitur (plumbum) et in aurariis metallis, quae alutia 

vocant, aqua immissa eluente calculos nigros. 

3) Plinii lib, XXXIII c. 21: Inveniuntur ita massae (aureae)... Palacras Hispani, 

alii palacranas; item quod minutum est balucem vocant. 

%) Frâncu și Candrea, Românii din munţii apuseni, pag. 43. 

5 Plinii lib. XXXIII, c. 21. 

6) Plinii lib. XXXIV. 47. 

2) Frâucu şi Candrea, ibid. p. 42. 

8) Cuniculus avea în limba latină literară doue înțelesuri: galeriă suterană şi 

iepure de casă. Cu sensul din urmă, cuvântul era după Varro (R. R. III. 12. 6) de origine 

hispanică, fiind-că iepurii de casă, dice dânsul, fac gropi în pământ, în cari se ascund. 

Etimologia cuventului cuniculus, sub amândâue înțelesurile, este de la cunae, Igăn, stă 

culcuș, ast-fel că terminul de culcuşul venei la meţalurgii români ne apare ca unul şi 

același cuvent cu forma latină şi hispanică cuniculus, galeriă suterană, pentru estra- 

gerea metalelor. 

2) Isidori Orig. lib. XV. 12. 1. 

10) Tsidori Orig. XII. 2. 38, 

NIC, DENSUŞIANU, 45
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cusire 1), rom.a câse; 

domno 2), rom. domnului; 

esca 3), rom. €scă; 

lancia, rom. lance; după Varro acest cuvânt nu este latin, ci hispanic 4). 

porca 5), brasdă, sâii pământ scos de ferul plugului, rom. porcă, gro- 

piță în pământ în jocul copiilor de-a porca; 

tubracus €), rom. turc; 

Lucem dubian, ast-fel numiaii, după Strabo, locuitorii din Hispania 

meridională un sanctuariă dedicat Lunei luminătâre 7). Orientalistul 

Movers presupune L.ucem divinam?). Însă, în mitologia vechiă Lux divina 

este mai mult un termin literar și teologic de cât poporal. Dacă cuvintele 

Lucem dubian, ar fi avut o formă curat latină, de sigur că Strabo nu le 

aducea ca o particularitate dialectală a Hispanilor. Noi înclinăm mai mult 

a crede: Lucem du bia(n î), adecă Luna, care lumineză calea călătorilor 11), 

după cum tot ast-fel este invocată luna și în poesiele tradiționale române !!). 

Mai adaugem aici numele personale: Domnina și Florica 12), 

Din cele espuse vedem, că vechia limbă hispanică avea aceeași sorginte 

originară cu limba latină rustică a Italiei 13) cu o singură deosebire, dar 

fârte importantă, că era mai aprâpe de limba, ce se vorbesce şi astă-di la 

Carpaţi și Dunăre. 

În ce privesce originea limbei hispanice mai notăm aici, că alfabetul na- 

ţional al populațiunilor din Tarraconia 14) era unul și același cu vechiul al- 

1) Isidori Orig. la Diez, Etym. Worterbuch (1853) p. 119. 

2) C. L. L. vol. II. nr. 4442: lovi Domno; nr. 6273. Domno. 

3) Isidori Orig. XVII. 10. 18. 

3) Gellii Noct. Att. lib. XV. 30. 

3) Isidori Orig. lib. XV. 15. 6: sed porca quod in arando extat, quod defosum est. 

CE. Varro, L. L. V. 39: quo ea terra jacta id est projecta, porca. 

6) Isidori Orig. lib. XIX. 22. 30. 

3) Stabonis lib.I11.1.9.—Diana scă Luna cu epitetul de Lucifera la Cicero,N.D.Ill.i? 

£) Phoeniz, II. 652. 

% Finalul 72 este numai forma acusativului grecesc. 

10) În inscripţiunile latine ale Hispaniei aflăm biator pentru viator (C. ]. L. 1, nr, 

5418), de unde resultă, că esista şi forma de bia pentru via; €r particula di COres 

punde la do — de din limba hispanică de astă-di. 

11) Între versurile, ce le reciteză copii români de la țeră afiăm și următorele: Lună, 

lună, vârgă-lună, eși în cale cu lumină etc. 

12) C, [. L. vol. II. nr. 1836. 4994. 

13) Diefenbach (Orig.115)încă se esprimă ast-fel: Unter den von den Alten aufbewah 

hispanischen Wortern sind die meisten nur lateinische Idiotismen: 

13) C. 1. L. vol. II. nr, 4424, 43183. 

rten
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fabet al Daciei, ale cărui urme se aă maj păstrat până astă-di la plutașii 
români de pe malurile Bistriţei 1). 

În fine încă un fapt demn de remarcat. Sistemul administraţiunii interire, 
ce-l aplicară Romanii în Hispania, încă ne pune în evidență, că populaţiunile 
vechi ale acestei provincie aparțineaii familiei latine. În timpurile lui Pliniu 
cel bătrân, 50 de orașe ale Hispaniei aveati dreptul cetățenii vechi latine, ju s 
Latii antiqui să veteris 2); er în a. 75 d. Chr. împăratul Vespasian 
acordă Hispaniei întregi privilegiul dreptului latin 2). 

Resultă așa dar, că instituțiunile politice, civile și religiâse ale populaţiu- 
nilor hispane, erai în general identice cu ale vechilor Latini. Peninsula iberică 
conținea o populaţiune de rasă latină preesistentă cuceririi romane. 

Stabilim ast-fel din punct de vedere istoric, că Pelasgii, emigrați în mare 
parte de la Carpaţi, ai fost cei de ântâiti importatori ai civilisațiunii în Gallia 
meridională și în Hispania +). 

1) A se vede mai sus pag. 658, 
*) Plinii lib. UI. 3. 1; 4. 1; 1V. 35.5. 
3) Plinii lib. 111.4. 15:universae Hispaniae Vespasianus imperator... Latium tribuit, 
1) Afară de numirile de ginți amintite mai sus, toponimia peninsulei iberice ne presintă 

o mulțime de omonime cu localităţile și rîurile de la Carpaţi și de la Dunărea de jos. 
Din aceste noi reproducem aici următârele: 

” 

PI în Transilvania și - , , in Transilvania şi În Hispanza: În Hispania: România : România : 
Acinipo Asinip Ergavicenses (Er- Ergheviţa Alba, . .. Alba cavica) .. , 
Alboc(um) . . . . Albac Gerunda . ., Grind Areva fi... Oreva fi. Gruii ., Gruia 
Argenteus m. . Argintariă m. leso . leşi, lași Arsa, Arsi , Arsa, Arși Laelia . Lelesci Balsa. . . Balşa Laminium .. . Lemniu, Lemna Bania, Banienses . . Baniă, Baiă Lunarium prom. Luna Barca... 
Batorensis (Batora]. 

Brana . , 
Bursaonenses . 
Brom 
Cauca (adi Coca) . 
Caunus m, . 
Ceresus 

Cere, Ă 
Decium . | 

Deciana | 
Deva fi. . 

.. 

: În tot Casul, numărul acestor omonime ar fi 

Barca, Bărcănesci 

Bator (com. Bihor, 

Heveș, Zabolţi) 
Bran 

Bursan, Bursani 

Buru 

Coca 

Căun 

Cireş 

Ceret 

Decia 

Deciani 

Deva   
Murgi (Murgis) . , 

Ossigi .....,., 
Rhode (Rhoda) . . 

Sacili (Sacilis), . , 
Salacia . . . 

Samus fi. . 

Tuati .. . 

Turbula . . 

Turta 

Ucia. . ...,. 

Ursaone . 

Vama ., 

Murgaș, Murgesci, 

Murgeni 

Osica, Gura Usicei 
Ruda 

Săcele 

Sălași (S&lagiă) 

Someș, Şomuz fi, 
Tuhat 

Turbura, Turburea 

Turda 

Ucea 

Ursia 

Vama 

mult mai marc, dacă noi am avt o topo-
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XXXIIIL.—PELASGII DIN PĂRȚILE DE NORD 

ALE DUNĂRII ŞI MĂRII NEGRE. 

1. Titanii (Turăveg, Tutijveg). 

Cei mai vechi, şi cei mai glorioși, între tote triburile pelasge ai fost 

Titanii. Ei sunt numiți la autorii vechi genus antiquum Terrae și 

Terrae filii ?). 

După theogonia lui Hesiod, cei de ântâiii copii, pe cari i-a născut Terra, stii 

Gaea, cu Uran, ai fost Titanii, doi-spre-dece la număr, șese bărbați 

și şâse femei; 6r numele lor erai următârele: Oceanos, Coeos, Crios, 

Hyperion, lapetos, Cronos (Saturn), Rhea, Tethys, Themis, 

Thia, Mnemosyne şi Phoebe 3). 

De fapt, cele mai multe din aceste numiri represintă numai simple per- 

sonificări de regiuni geografice, de rîuri și de munți 3), Vechia familiă a 

nimiă mai autentică şi mai completă a Hispaniei vechi. Însă literaţii romani, adoptară 

în general nomenclatura localităţilor din Hispania ast-fel cum o aflase la autorii grecesci, 

apoi administrațiunea romană la rândul sti alteră şi dânsa o mare parte din vechile 

numiră. Sunt memorabile cuvintele lui Pliniu. În descrierea geografică a provinciei Baetica, 

dânsul ne spune, că va aminti numai localitățile mai însemnate și pe acelea, al căror 

nume se pâte pronunța mai ușor în limba latină; €r Mela (III. 15) scrie, că 

se află la Cantabrii mai multe populaţiuni şi rîuri, ale căror nume nu pot 

pronunța în gura Latinilor. 

2) Vivgilii Aen. lib. VI. v. 580.— Servius ibid. 

=) Mesiodi Theog. v. 133—136. 

2) Hyperion, un cuvânt, al cărui înțeles este <om de dincolo», representa regiunea 

de peste munte, Transilvania de astă-di, stă <țera de dincolo», cum o numeste 

poporul din România (La Anonymus Belae reg. notarius, cap. 24 și26: terrâ 

ultrasilvana şi Ultra siluas). Odyssea (VI. 4) încă face amintire de Hyperia, sti 

«Ţâra de dincolo», situată în apropiere de Cyclopi, și de unde emigrase Pheacii.— 

Tethys (Ind5c), în ce privesce vechia pronunțare, corespunde la formele de Tetsys 

și Tezys. În vechia limbă grecescă litera % avea un sunet șuerătoriii; pe lângă / se 

mai audia şi un s; €r une-ori acestă literă representa pe z, ast-fel că zic eră în 

realitate unul şi acelaşi cuvânt cu 9s6s. După legendele vechi, Tethys a fost mă- 

ritată cu Oceanos potamos, seă Istru, şi ast-fel ati dat nascere la o mulţime de nu 

miră de rîuri mari şi însemnate, pe lângă cari se aflau stabilite diferite populațiuni P* 

lasge (Hesiodi Theog. v. 337). Atât după nume, cât şi după geografia legendelor te 

gonice, Tethys (Tetsys seă Tezys) este numai o personificare a rîului celui mare, cart 

curge în părţile de apus ale Daciei vechi și se varsă în Dunăre, numit la Jornande 

Tysia, la Ravennas Tisia, la Constantin Porphyrogenitul Ticţa (Adm. imp. C- 40) 

2 er în documentele şi cronicele medievale ale Ungariei Titia, Tisza, Tiza, Tysciâ
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Titanilor se compunea ast-fel din 12 ginți. Patria Titanilor a fost, după tâte 
tradiţiunile istorice, în părţile de nord ale Thraciei, lângă riul Oceanos 
potamos. Cel de ântâiă Titan şi pârtă numele de Oc eanos, adecă Istru. 

Ca descendenţi din genul Titanilor eraă consideraţi Hyperboreii, 
locuiaii, după cum scim, în nordul Dunării de jos 1. Atlas, 
puternic al Hyperboreilor, 

cari 

regele cel 
care mai tardiii a fost prefăcut întrun munte 

imens, era și dânsul un Titan; ori cu alte cuvinte, tribul domi 
gatul săi î-l formai Titanii. Latona, virgina hyperboreă, care fiind per- 
secutată de Junona pribegesce în lume, și apoi nasce în insula Delos pe 
Apollo și pe Diana, era și densa fica unui titan. 

nant în re- 

Titanii aă avut în istoria primului imperii pelasg un rol fârte însemnat. 
FI formeză cea mai vechiă, cea mai nobilă şi mai energică clasă în hie- 
rarchia socială din timpul lui Uran și Saturn. Cei de ântâii regi ai statului 
pelasg erai din familia Titanilor. Titanii administreză tâte funcțiuni 
Ei sunt tot-o-dată și căpeteniile religisse ale statului pelasg, din care causă 
erai numiţi și deii Titani 2). Titanii formeză pe lângă regii vechi pe- 
lasgi un consiliti patriarchal de stat 

le publice. 

» întemeiat de o parte pe dreptul divin, 
de altă parte pe vechimea familielor. Titanii detroneză pe Uran și dai im- 
periul lui Saturn; apoi susțin o luptă grea de dece ani cu Saturn în contra 
lui Joe. Însă Saturn e învins şi Joe ocupă tronul lui Uran. 

Thiscia. Epitetele deiței Tethys de «cana, candida, fecunda, și magna» încă Suut numai calificative ale aceluiași ri. — 
de nord ale Illyriei (Apollod. II. 5. 11. 4), 
Clem. Str. VL. p. 731) s€ă Istru. Din punct d 
riul numit astă-qi Timiş, Te 

Themis. Patria acestei deițe se afla în părţile 
lângă isvârele rîului Oceanus (Pindarus ap. 
e vedere geografic Themis personifica în vechime 

nos la Const. Porfyrogentul (Adm. imp. 40), ce isvoresce din Carpaţii de sud-vest ai Transilvaniei și se varsă în Dunăre, Una din ficele deiței 
Themis era numită Dice, deiţa dreptăţii. Ea representa, după nume și atrib uțiunile sale, 
Iegiunea numită Dacia (Dicia la Ulpian). Geţii, scă Dacii, erai după Herodot (V. 93) cei mai juști, îtxatruro:, dintre Thracă; & după Homer (II. III. 3) locuitorii din nordul 
Thraciei erai cei mai juşti dintre 6meni, dwxmâratos ăvYpuna:. — Thia (0ziz, 
pronunță Tsia, Zia) ne apare în vechile teogonii ca soţia lui Hyperion (Hesiodi Theog. 
974), sei a «Ţărei de dincolo». De fapt Thia este numai o personificare a rîului numit 
astă-di Jiu, ce curge din părţile de sud-vest ale Transilvaniei, străbate Carpaţii pe lângă 
pasul Vulcanului, traverseză Oltenia şi se varsă în Dunăre.— Phoebe are la Hesiod 
(Fragm. 177) şi epitetul de pupa (bunică, m6șă). După forma numelui şi după interpre- 
tarea, ce vedem, că i-o dă Hesiod, Phoebe se pare a fi numai personificarea unui munte, 
“e în vechia limbă pelasgă purta numele de <Babă» scă «Babe». 

') După scholiastul lui Pindar la Olymp. III. 28: Hyperboreii eraă ni 105 Turr- 
ob ţavoăc (Frag. Hist, graec. II. 387, 3). La Hyperborei se născuse și deii. Cf. Diod. ]11, 56. 

) Homeri Hymn. in Apoll, v. 335: Tirâjyec Ysoi. — Hesiodi Theog. v. 630. 668.
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Nemulțămiţi cu acâstă schimbare, Titanii se ridică de noii sub condu- 

cerea lui Atlas, ca să alunge pe Joe din imperii şi se restitue în domniă 

pe Saturn. Însă destinul le este nefavorabil. Ei sunt învinși a d6ua oră 1), 

şi acum clasa lor întregă e esterminată. Unii sunt închişi într'o pesceră 

adâncă și vastă, numită Tartaros 2); €r alții părăsesc regiunile de lângă Istru, 

emigreză şi se risipesc prin diferite ținuturi pelasge. 

Lupta Titanilor cu Joe se întâmplă 

în pădurile dela Tartesiu 3), lângă 

Cerna, adecă pe teritoriul vechii Dacie» 

esta în aceeași regiune, care la Homer fi- 
în „x = : cot, a gurezăsub numele de stârjpert na), 

ş DSSvathe sâii în munții de lângă cataractele 

Dunării. 

De asemenea aflăm la Dio Cassiu 

următârea tradițiune: «Generalul ro- 

man Crassus în lupta, ce o avusecu 

Geţii (a. 29—28 a. Chr.), prinse pe 

2317.— Figura unui Titan după planisferul fratele regelui Dapyx (Dabigia), apoi 

egiptean al lui Kircher; la Dupuis, Ori- 

gine de tous les cultes, Atlas Pl. 6. 

  

dânsul plecă asupra pescerii numite 

Cira, o cavernă vastă și puternică, 

unde se retrăsese un mare număr din locuitorii acestui ţinut, luând cu dânșii 

obiectele lor cele mai preţi6se și turmele lor; în această pescere, după cum 

ne spun legendele, î-și căutase refugii Titanii, când ai fost învinși de 

dei» 5). 

Etimologia și forma numelui de 'Îirây nu e grecescă. În ce privesce ve: 

chiul înţeles al acestui cuvânt, Homer ne spune, că Titanii erai «proto- 

1) Hygini Fab. 150: Titanosque (luno) hortatur, louem ut regno pellant, et Sa- 

turno restituant. Hi cum conarentur în coelum ascendere ..... eos Iouis praccipites in 

Tartarum deiecit. Atlanti autem, qui dux eorum fuit, coeli fornicem super hu 

meros imposuit. 

2 Hesiodi Theog. v. 717. 

3) Justini lib. XLIV c. 4: Saltus..... Tartesiorum in quibus Titanas belum 

adversus deos gessisse proditur, incoluere Cunetes: quorum rex vetustissimus Gar- 

goris, mellise+colligendi usus primus învenit. Marca județului Mehedinţi, pe al 

cărui teritorii se află Porţile de fer, mai are și astă-di o albină ca emblerră, Er He- 

rodot (V. 10) scrie: «<Thracii spun, că pământul dincolo de Istru e ocupat de al- 

bine, şi din causa acesta 6menii nu pot călători mai departe». 

) Homeri Ilias, VIII. 15. — Hesiodi Theog. v. 814. 

5) Dion Cassius, Histoire rom. (Ed. Didot) lib. LI. 26.
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părinţii deilor şi ai 6menilor distinşi 1), r în imnul orfic al 37-lea, 
Titanii sunt numiţi protopărinţii părinţilor noștri, Teripov mp6- 
ou Tarepoy 2). Avem așa dar esplicațiunea cuvântului Tirâyes cu înțetesul 
de patres și progenitores. Etimologia acestei numiri se reduce ast-fel, 
după forma şi după semnificaţiunea sa, la radicalul râza să sera, tată 
s6i părinte. Resultă așa dar, că terminul de Tirâveg, după originea și 
înțelesul să, este identic cu forma românescă tătâni (pluralul de la tată). 

Cu alungarea lui Saturn din imperii încetâză şi rolul politic al așa nu- 
miților Titani. Clasa lor cea numerâsă, avută, puternică şi superbă este stinsă 
cu desăvârșire. Unii sunt nimiciţi în marele răsboiii civil, care se termină 

cu catastrofa de la Tartesiu, alţii sunt închiși în pesceri întunecâse (Tartaros), 
er aceia cari putură să scape de mânia învingătorilor, sunt siliți s&-și caute 

o nouă patriă. Unii se refugieză în Italia, alții se risipesc prin Elada, Asia 

mică, Hispania și prin părțile de nord ale Europei (Germaniei). 

Între cele mai vechi triburi ale Romei, tradiţiunile istorice ne amintesc 

pe așa numiții Tatienses (Taties, Titienses și Tities). 
Aceşti Tatieni formai dimpreună cu alte due triburi, numite Ramnes 

şi Luceres, cea mai avută, cea mai nobilă și mai înaltă clasă socială a Romei 
vechi 3). Ei pârtă numele de patres, mai târdiii patricii, și sunt consi- 

deraţi ca antiquissimi cives 4). Tâte afacerile publice ale statului roman eraă 
pe mâna acestor patres. Ei singuri administrâză în curs de mai multe secule 

tote demnitățile preoţesci, civile și militare. La început ei se considerai 
ca singurii mijlocitori între dei şi stat; erai un fel de Tirijvsc 9eoi. Ei formau 
în statul roman un consilii permanent de guvernământ. Ei aveau dreptul să 
desemneze pe succesorul regelui. Lor li se cuvenia decisiunea asupra res- 
boiului și păcii. Superbi pe gloria lor cea vechiă, ei se considerati în fine 

ca o clasă de alt nem şi de un alt sânge, de cât cei alalți cetățeni săraci, ne- 
culți și de origine obscură 5), pe cari i numiati plebs. Numele lor tra- 
diţional și privilegiat de patres este amintit și în cele XII Tabule: Ne 
patribus cum plebe connubium sit €). 

) Homeri Hymn. in Apoll. v. 335—337: Turiyeg me doi, av 28 ăvâpec ne Dee. — 
Cf. ibid, Iias, XIV. v, 201: "9xzavăv ze Sev “fEveaty, 

2) Pauly, Real-Encycl. v. Titanes, p. 2003. 

3) Varronis L. L. lib. V. 35: Ager Romanus primum divisus in parteis tris, a quo 
tribus appellata Tatiensium, Ramnium, Lucerum etc.—Tities și Taties sunt 
numai simple forme literare. 

1) Cicero pro Caecina c. 35. 
3) Livii lib, IV. 4; VI. 42; IX. 26; X. 15. 
9 Tab. XI, frag. 1.
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Originea acestei instituțiuni patriarchale, a acestui senat compus din repre- 

sentanții unor anumite familii vechi, era fără îndoi€lă antericră epocei lui 

Romul. Ea aparţinea organisării primitive a societăţii pelasge. Ori cu alte 

cuvinte, constituțiunea fundamentală a Romei era aceea, pe care o avuse 

Pelasgii în timpul Titanilor. 

Poetul Persiu numesce pe patricii ingentes Titos?), o alusiune evidentă 

la vechii Tatienses, Taties seu Tities şi la originea lor din genul cel pu- 

ternic și ilustru al Titanilor. 

Poporul roman, ne spune Suetoniu, mai numia pe acești patres și Orcini?), 

adecă cari ai fost o-dată închiși în Orcus sâi Tartaros; er Plutarch scrie, 

că li se atribuia şi epitetul satiric de Charonitae 3), adecă cari trecuse 

o-dată cu barca lui Charon în Tartaros sâi infern. În fine, poetul Juvenal 

face o alusiune ironică la acei Romani, de sigur patricieni, cari î-şi reduceail 

originea lor la vechii Titani 4). Mai notăm aici, că Pisa, unul din cele mai 

vechi orașe etrusce, încă a fost întemeiat de o coloniă de emigrați din părțile 

orientale ale Europei, numiți Teutani 5). 

Ne aflăm așa dar în fața unui fapt istoric positiv. Vechiul trib roman cu- 

noscut sub numele de Tatienses (Taties, Tities şi Titienses) constituia numai o 

mică grupă din gintea cea puternică și glori6să a timpurilor pelasge, numită Ti- 

tanes seu Titenes, o comunitate de familii, cară scăpând din r&sboiul cel ne- 

fericit de la Carpaţi trecuse în peninsula italică și se stabilise acolo lângă un alt 

fragment de Râmni s6i Arimi, emigrați și aceştia de la Dunărea de jos. 

Alte resturi din tribul cel nobil și făimos al Titanilor le aflăm risipite în 

jurul Mării egee. 

După cum ne spune Philochor, unul din vechii Titani se aședase în Attica 6), 

Un uriaș puternic, cu numele de Tityus, fiti al Gaeei, este amintit ca 

rege al Eubeei 7). 

1) Persii Sat. I. 20, 

2) Suetonii Oct. Aug. c. 35: quos (Senatores) Orcinos vulgus vocabat, 

5) Plutarque Ocuvres, (Paris, 1784) T. VII. c. 15, p. 131.—Suetoniu şi Plutarch 

sunt de părere, că originea acestor numiri satirice derivă din epoca lui Iuliu Cesar; o espli- 

caţiune fără nici un fundament istoric. 

4) Juvenalis Sat, lib. VIII. v. 131—133: 

ee. . altaque si te 

Nomina delectant, omnem Titanida pugnam 

Inter majores..... ponas. 

5) Plinii lib, III. 8.2: Pisae..... ortae a Teutanis, graeca gente. 

s) Philochori fragm. 157: &nă Tiemyioo, îvoc roy Trdvuy (Fragm. Hist. gr. I. p. 410). 

?) Apollodori Bibl. lib. [. 4. 1. 3.— Odyss. VII. v. 324; XI. v. 576—81..
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Un frate al regelui Priam de la Troia portă numele de Tithonus 1). 
În Gallia aflăm pe un principe barbar Tatinos 2). 
În fine un trib cu numele de Titti (Dittani) ne apare pe teritoriul His- 

paniei încă în timpul, când acestă peninsulă nu era cucerită de Romani. 
Ei aveai o deosebită simpatiă pentru poporul roman; tot ast-fel şi părinții 
Romei pentru ei 3). Legaţii lor sunt admiși în senat, și cu tâte că erai barbari, 
li se permite să vorbâscă în limba lor naţională. 

Reminiscenţe despre numele vechilor Titani de la Dunărea de jos ni sai pă- 
strat şi în documentele medievale ale Ungariei; un sat cu numele de Tathen 
este amintit la 1295 în apropiere de Buda, adi Tâteny. Un alt sat Tathun 
se afla pe la a. 1279 în comitatul Simigiu î). O familiă avută și puternică 
de corniţi, ale cărei posesiuni se aflaă între riurile Drava și Sava, este amin- 
tită în documentele Ungariei sub numele de genus Thethen 5); & 
unul din membrii acestei familii portă numele de Deschen (Decian?). 

În fine un Tetenius £) ne apare pe o inscripţiune romană din Dalmația ?). 
Venim acum la patria cea legendară a Titanilor, la teritoriul Daciei.. 
În tradițiunile poporale române vechii Titani figureză sub numele de Tă- 

tari. Despre acești Tătari se spune, că formase o-dată un popor puternic. 
Ei locuise pe pământul Țerei-românesci după urieşi, și înainte de Români; 
er Dacii, cari se aflaă la munte, erai numai un fel de Tătar $). 

Acestor 'Tătari vechi li se atribue diferitele resturi de olăriă primitivă 
(neolotică), ce se găsesc pe teritoriul țărei; mormintele cu petre mari, ne- 
lucrate; chiliile săpate prin stânci; cetăţile vechi de pământ și de zid; fân- 
tânile și conductele de apă, ce se descoper prin ruinele acestor fortificațiuni; 
cărămidile grâse, pe cari le scot țăranii cu plugurile de pe câmpurile de 
arătură; caldarimurile set drumurile împetrite ; movilele, cele mari, ce se 
întind în şiruri lungi către Dunăre şi către părţile de jos ale Moldovei; în fine 
un numtr însemnat de sate pustiiite, pe unde se găsesc resturi de construcțiuni 
antice, și cari se numesc selisci tătăresci. 

1) Homeri Ilias, XX. v. 237, 

*) Mionnet, Description des medailles antiques. Suppl. Tome 1. 161. 
) Polybii lib. XXXV. 2, 

*) Jerney, Thesauri |. hung. 1. p. 137. 140. 
*) Wenczel, Cod. dipl. Arp. cont. vol. VI. 457. a. 1228. — Altă familiă nobilă cu numele 

de Teten la Fejer, Cod. dipl. X. 4. 419. 
*) Lucii Inscriptiones Dalmaticae. Venetiis, 1673, p. 25. 
') Dâue sate din Stiria portă astă-di numele de Tettenhengst (Sp.-Ortsreper- torium f, Steiermark, 1893, 430). De sigur o etimologiă greșită în loc de Tetenest 
*) Respunsuri la Cestion ariul nostru istoric (j. Gorj, Dolj, Olt, Prahova şi Buzeă).
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Este evident, că aceşti 'Tătari, cărora tradiţiunile române le atribue re- 

sturile civilisațiunii primitive ale acestor țări, nu aii de a face nimic cu 6r- 

dele cele vagabunde ale Cumanilor din nordul Mării negre (sec. XII—XIII) 

şi cu Mongolii lui Gingischan (1241—43). 

Terminul de <Tătari» în tradiţiunile istorice române, este numai o simplă 

formă dialectală a cuvântului tătâni. 

Încă din cele mai depărtate timpuri esista la Carpaţi şi la Dunărea de jos 

o idiomă pelasgă particulară, care se caracterisa prin trecerea lui 7 în 7 între 

dâue vocale 1). 

Acestă particularitate fonetică s'a păstrat pe teritoriul Daciei vechi, până 

târdiă în evul de mijloc. Vom cita câte-va esemple. În codicele Voroneţian, 

scris pe la începutul seculului al XVI-lea, aflăm următârele forme ale cu- 

vEntului tătân: 

Pag. 18: «<Dumereca 7a sântţilor tătări», adecă a sânților părinți. 

Pag. 38: Legea tătârescă — legea părințescă. 

Pag. 102: cobicniteloru tătăresci» = obiceiurilor părințescă ?). 

În fine mai notăm aici, că într'o vechiă baladă poporală română părinții, 

scii senatorii orașului Brașov din Transilvania, sunt numiți «Tartorii ter- 

gului» 2) şi este de notat, că acâstă numire li se atribue întrun sens tra- 

dițional bun, dar nici de cum ironic. 

În nordul Dunării de jos terminul de Tătar are o vechime forte depărtată. 

Istoricul grecesc Herodor ne spune, că Hercule a învățat arta de a trage 

cu arcul de la un Scyth cu numele de Teutarus 4). Acest păstorii, din 

nordul Dunării de jos, era așa dar din genul vechilor Titani. 

În teogoniile grecesci, Saturn mai are şi epitetul de Tartaros 3), adecă 

tatăl sâi tătân. La Egipteni însă Saturn era numit ceva mai corect, Ta- 

tunen €), şi era invocat în următorii termini: «Părintele părinților, 

mare de la prima dată» etc. 

1) Vedi mai sus pag. 567. 

2) Sbiera, Codicele Voroneţean (Ed. Acad. Rom.) 1885. — Ibid. p. 74: upovăința 

(speranţa) ceea ce e cătră tătâri giuruită. 

3) Tocilescu, Materialuri folkl. I. p. 1238: 

Frumâsă masă e întinsă, Tot bunii Brașovului 

De mulţi boeri e cuprinsă - Şi tartorii tergului. 

Dar la masă cine şede? | 

Aici dunii aă înţelesul de moși și farforii de părinţi. 

1) Fragm. Hist. graec. Vol. II. 29, fr. 5. 

5) Vedi pag. 208. 

6 Pierret, Le Pantheon €gyptien, p. 6. 53.
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În fine, Apollo, deul sdrelui, care mai avea și epitetul de Titan, era 
adorat în unele părți ale Romei sub numele de Tortor, după cum ne 
spune Suetoniu 1). | 
” Din punct de vedere etnic, Titanii aparțineai la familia rasei pelasge. Îni 
genealogia popsreior preistorice, Titan, protopărintele Titanilor, figureză 
ca un nepot al regelui Pelasg 2). 

2. Giganţii (Ll'iyavrec). 

O altă generaţiune titanică, de care fac amintire vechile teogonii grecesci, 
ai fost Giganţii (Dipavwrec). Ei erat născuți din Terra sâii Gaea și din 
Uranus ca și Titanii ; ori cu alte cuvinte, amendâue triburile eraă din 
aceeași țcră şi din același popor. 

La epicii grecesci, Giganţii sunt înfățișaţi ca un gen de 6meni superbi, 
violenți și impii, fiind-că nu aveai credință în dei 3). Statura lor era de o 
mărime uimitâre. Ei aveai arme lucitore, și lănci lungi în mâni +). 

<Gaea sâă Terra, «scrie gramaticul Apollodor>, supărându-se pentru sârtea 
nefericită a Titanilor, născu din Uran pe Giganţi, cari se distingeai prin 
mărimea corpului și prin enormitatea puterii lor; ei aveai o față teribilă şi 
plete lungi le cădeaă în jos de pe cap și de pe barbă; aveati pe picidre 
soldi ca de balauri şi aruncati asupra ceriului cu petre şi cu lemne aprinse 5). 

Giganţii forma prin escelență un popor de munte. În r&sboiul ce-l avură 
cu Joe, noul cârmuitoriă al imperiului pelasg, ei ridicară munți peste munți, 
ca să se urce în Olymp; imensul Atlas se cutremură la asaltul lor; și pe 

tote că Joe arunca asupra lor cu fulgerele sale, deii n'aii fost în stare 
vingă, de cât numai după ce aii cerut ajutoriul unui om muritorii, al 

lui Hercule. 

Patria lor se afla pe teritoriul Daciei, lângă Oceanos potamos, în aceeași 
regiune, unde se născuse şi fraţii lor mai mari, Titanii. 

În epoca romană, Dacii erati considerați ca o posteritate a vechilor 
Titani şi Giganţi. 

*) Snetonii Oct. Aug. c. 70: Apollinem... Tortorem, quo cognominc is deus 
Quadam in parte Urbis colebatur. 

*) Apollodori Bibl. lib. LII, 8. ş, 
*) Macrobii Sat. 1. 20: Gigantes autem quid aliud fuisse credendum est, quam ho- 

Ninum quandam impiam gentem, Deos negantem. 
?) Hesiodi Theog. v. 186. — Batrachomyomachia, v. 170—171. 
?) Apollodori Bibl. lib, 1. 6, 1.
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Împăratul August face amintire în testamentul săi (Monumentum An- 

cyranum), că a condus însuși în persână o espediţiune asupra Dacilor, că 

după ce a învins şi respins invasiunea, ce o făcuse acest popor pe teri- 

toriul roman, oștirile sale ai trecut dincâce de Dunăre și a silit pe Daci să 

fie supuşi la ordinele poporului roman 1). În urma acestor succese, Horaţiu 

celebreză pe August ca al doilea învingătoriii al Titanilor 2) 

După r&sboiul cu Dacii, împăratul August ridică în forul săi un templu 

magnific dedicat lui Marte răsbunătoriul, Mars Ultor. Despre acest 

templu scrie poetul Ovidiu în Fastele sale: «Grandios e monumentul, 

grandidsă e statua deului şi demne de trofeele luate dela Giganţi» 5), 

Împăratul Domițian întreprinse și dânsul, după cum scim, o mare espe- 

dițiune asupra Dacilor. Marţial, unul din poeții st favoriți, î-l celebreză 

ca pe un învingătorii al Giganţilor +); 6r poetul Arruntiu Stella, 

care poseda o avere însemnată, dede un banchet magnific, prin care s0- 

lemnisă învingerea lui Domițian asupra Dacilor ca un trium asupra 

Giganţilor 5). 

Locuinţele Giganţilor, după cum ne spun logografii grecesci, se afla în regiu- 

nile muntelui Phlegra î), unde se întâmplase și lupta lor cea eroică cu deii. 

Poetul roman Staţiu 7), care se ocupă adese-ori cu triumful lui Domițian 

asupra Dacilor, confirmă şi dânsul, că memorabila Phlegra, unde se lup- 

tase Giganţii cu deii, se afla pe teritoriul Daciei 5). 

1) Monumentum Ancyranum (C.L.L. II, p. 796): Quod Dacorum transgressus 

exercitus meis auspiciis profligatus victusque est, et postea trans Danuvium ductus 

exercitus meus Dacorum gentes imperia populi romani perferre coegit: 

2) Horatii Od. IIL. 4. 
3) Ovidii Fast. lib. V. v. 552 segq.: 

Et deus est ingens, et opus (templum): debebat in urbe 

Non aliter nati Mars habitare sui. 

Digna Giganteis haec sunt delubra tropacis. 

2) Martialis Epigr. lib. VII. 50: 

Quanta Gigantei memoratur mensa triumphi . ... 

Tanta tuas, Caesar, celebrant convivia laurus; 

Exhilarant ipsos gaudia nostra Deos . . . 

5) Martialis Epigr. lib. VII. 78. v. 1—3: 

Quos cuperet Phlegraea suos victoria ludos.,. 

Fecit Hyperborei celebrator Stella triumphi. 

 Apollodori Bibl. lib. 1. 6.1. 

2) Statii Thebaidos lib. III. v. 595: Geticae și fas est credere Phiegrae. 

s După Argonauticele lui Orpheu (v. 1125) muntele Phlegra se afla în apropier 

strimtârea munţilor Rhipaei (Clisura Dunării, Porţile de fer). 

e de



PELASGII DE NORD. 717 

Acestă regiune muntâsă, care devenise atât de celebră în legendele grecesci, 
şi-a păstrat încă până astă-di numele s& cel vechiti. 

Pe teritoriul Ţărei-românesci, în apropiere de Cerna, se află muntele așa 
numit Pregleda. Lipsit de pădure, din causa unor evenimente depărtate , 
suprafața sa este acoperită numai cu stânci calcarâse și arse. Este vechia 
Phlegră din istoria Giganţilor, care, după cum ne spun autorii grecesci, 
primise numele acesta, fiind-că a fost arsă de fulgerele lui Joe 1). 

Identitatea muntelui Pregleda cu Phlegra din legenda Giganţilor o con- 
firmă tâte datele geografice, ce le avem în acâstă privință. 
Lângă Phlegra Giganţilor se afla pescerea cea renumită a vechimii numită 

Avernus, gr. "Acpvos, "Acvsplg. Lângă pâlele muntelui Pregleda se află 
astă-di o comună românescă de moșneni numită Isvernea, cu o pesceră 
imensă, estrem de complicată şi întunecâsă, despre care vom vorbi în spe- 
cial mai târdiii. Lângă Phlegra din geografia timpurilor eroice, a fost acoperiţi 
cu stânci şi munți, Giganţii cei învinși 2), numiţi Avernii 3); €r în câstele 
muntelui numit Pregleda de la Isvernia se mat vede și astă-di o surpătură, 
estraordinară, sâii o tăietură gigantică și uimitore, unică în felul săi, ce se 
spune, că a fost făcută de un urieş 4). 

') Diodori Sic. 1. V. 75. — După alte tradițiuni, lupta Giganţilor cu deii s'ar fi întemplat 
în poiana dela Phlegra (o Pheţgatoy nzâioy), secă la Pallene ori Ballene, de alt- 
mintrelea identică cu Phlegra. Probabil, că acest câmp deschis în pădurile de la Phlegra 
este așa numita Poiana Beletin de lângă muntele Pregleda, unde se mai cunosc și 
astă-di urmele unor vechi fortificațiuni de pământ. 

') Strabonis 1. VI. 3. 5. — Val. Flacci Argon. II. 16. — Silii Italiei lib. XII. v. 151. 
3) În geografia lui Strabo (VI. 3. 5; Ed. Didot) Giganţii, cari se luptase la Phlegra 

cu deii, mai sunt numiți și Acuregvtot, în codicele Veneţian Aevepyio: (ibid, p. 980), formă 
coruptă în loc de "Aovepvio: (Vedi Diodor, IV. 22). 

) Gramaticii Apollodor (Bibl. IL. 6. 2) și Hygin (Fab. 1) ne comunică numele mai 
multor Giganți, cari s'a distins în luptele lor cu deii. Între aceștia aflăm pe Coemse 
Pallas, Phorcus, lenios, Alemone, Gration și Poliboetes. Sunt nume, ce 
le mai aflăm şi astă-di la poporul român sub formele de: Comşa, Bala, Porcu, 
laneș, Aleman şi Crăciun. Polyboetes (adecă cel cu ciredi mari de vite) este o 
formă grecisată. Boeţiu, ca nume familiar, ni se presintă şi astă-di în regiunea Guga- 
nilor din plaiul Cloșani. S-tul Paulin în poema sa către Niceta, episcopul Daciei, 

încă amintesce de locuitorii cei avuţi de cireqi de vite de la Dunărea de jos: 

Te patrem dicit plaga tota Boreae; 

Ad tuos fatus Scytha mitigatur... 

Et Getae currunt, et uterque Dacus: 

Qui colit terrae medio, vel ille 

Divitis multo bove pileatus 

Accola ripae.
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Ne aflăm așa dar în regiunea geografică a vechilor Giganți. 

De la Pregleda spre nord începe masivul cel maiestos al Retezatului, un 

vast labirint de piscuri înalte și cu adâncimi prăpăsti6se, de păduri seculare 

cu văi închise și întunecâse; o cetate naturală puternică, care r&măsese 

aprope necucerită și în epoca romană 2). 

În același masiv, în partea de sud-vest a Retezatului se afla muntele așa 

numit Gugu, care în casul de față ne presintă un deosebit interes. În jurul 

       
        22 POAVBATEt 

fe 
   

238, — Lupta între Neptun şi gigantul Polyboetes. Pictura esecuiată cu multă 
îngrijire de artistul Aristophane pe o cupă din fabrica lui Erginos. Gigantul Polyboetes, 

o figură nobilă marţială, e înfățișat având pe cap un coif cu crâstă; el pârtă peste 
cămeșă un peptariă cusut cu flori şi cu doue steluțe la umeri; lângă laturea stângă 
are o sabiă suspendată cu o încingătâre peste pept, şi ține în mâna stângă un scut 

rotund şi o lance. La spatele deului apare Terra stă Gaea; espresiunea feței 
şi gesturile arată adânca sa durere şi înfiorare. După Gerhard, Trinkschalen u. Gefăsse 

d. k. Museums zu Berlin (Trinkschalen, Taf. HI. III). 

acestui munte trăesce din cele mai depărtate timpuri o populaţiune de 

păstori, 6meni robuşti, bărbaţi și femei de o statură înaltă, adese-ori uimi- 

triă, cu tip, cu port și cu tradițiuni particulare. Ei sunt numiţi Gugani: 

O parte însemnată din acești păstori Gugani, se află răspândiți, încă din 

timpuri depărtate, prin regiunile muntâse ale județelor Mehedinţi și Gorj. 

Aici ei formeză cătunele și comunele lor proprii, ducând o viță mai mult 

isoiată de trib, ca şi când ei se ar considera mai vechi, mai de n&m, și cu 

alt trecut istoric, de cât cei alalți locuitori ai acestei țări. Tradițiunile poporale 

spun despre acești Gugani, că ci sunt originari din țera gugănescă, 

care se află peste munte. 

1) C.I. L. vol. II. nr. 1579. 1585,
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Limba acestei populațiuni de Gugani se distinge prin unele particulări 
fonetice caracteristice, ce se reduc la o epocă forte vechiă. Guganii nu ai 
pe ș şi J, în locul cărora ei întrebuințâză numai pe s și z. Ast-fel ei es- 
primă Sz, sede, septe, soc, os. EX pronunță pe z format din dca de: dzece. 
Er sunetul ce și cz are o şuerare mâle, după cum se pronunță de poporul român 
dela Haţeg, din Bănat și de locuitorii din Trastevere în Roma 1). 

  

  

      

239. — Dâue figuri de Giganţi (anguipedi), un tânăr și 
un bătrân. Indignaţi și plini de încredere în drepturile lor, 
ei amenință cu crengi de arbori puterile nevădute ale 
deilor 2). Relief pe un sarcofag din Vatican. După Stark, 
Gigantomachie auf antiken Reliefs. Heidelberg, 1869. 

Numele de Gugani, ce se aplică la acești locuitori munteni, era cu- 
noscut și anticității grecesci. O localitate din regiunea, unde se luptase Gi- 
ganții cu deii, purta numele de Gigonus 3). Hercule, ale cărui legende 
sub numele de Iorgovan sunt strîns legate de munţii Mehedinţilor, mai avea 
la Egipteni și epitetul de Gigon 4). În tradițiunile române el este numit 
«ficior de mocan» 5), se de păstoriii de pe culmile Carpaţilor. 

') Satele de pe teritoriul României, în cari se mai întrebuințeză acest dialect, sunt 
următârele: Bărăiac, Şipot, Cracul-muntelui, Cloșani, Oberșa, Isvernia, 
Sălisce, Gornoviţa, Preșna, Costesci, Gornenţi, Podeni, Cireş, Marga, 
Godean, Bala şi Cernaverf, tâte situate în plaiul Cloșanilor din jud. Mehedinţi. 

) Cele mai vechi opere de artă ne înfățișeză pe Giganţi ca figuri umane (eroice, 
robuste) fără nici un amestec cu alte caractere; însă mai târdiă ei se văd representați cu 

picidrele transformate în șerpi, de unde și epitetele lor de anguipedes și serpentipedes. 

') Stephanus Byz. (Ed. Berkelius, 1688, p. 273), v. Dipuvoc. 

?) Hesychius v. Depvâv. 

î) Teodorescu, Poesii Pop. p. 415: Iovan Iorgovan, ficior de mocan.
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De asemenea era cunoscut numele de Gugani și în epoca romană. O lo- 

calitate a Daciei vechi, situată pe drumu! dintre Ad Mediam (Meadie) și 

Tiuisco (Caransebeş), pârtă pe Tabula Peutingeriană numele de Gaganis, 

adecă Gagani 1). Ligurii (emigrați de la Carpaţi), ce locuiati în Italia pe un 

teren stâncos, aveait un fel de cai şi catâri numiți *vyijoL (adecă gugănesă, 

s6ii de munte), după cum ne spun cele mai vechi manuscrise ale lui Strabo ?). 

Stabilind ast-fel regiunea geografică, unde î-și avea locuințele sale acest 

trib de 6meni înalți, superbi și violenți, putem acum s& ne dăm sema și 

despre originea numelui grecesc de Liayrss. 

Cei mai mulți din poeţii, gramaticii și istoricii grecesci, derivati acestă 

numire de la cuvântul yqyeveic, adecă născuţi din pământ ); un epitet, care 

de altmintrelea se aplica în vechime la întreg poporul pelasg. Acâstă eti- 

mologiă însă nu este esactă. Cuvântul vyiyas, siravres, nu este de origine 

grecescă. 

Numele personal (şi familiar) de Gyges, adecă Guges, era forte usitat 

în timpurile primitive pelasge. 

Unul din vechii Giganţi (hecatonchir) pârtă numele de Gyges, adecă 

Guges +). 

Un alt uriaș al lumii vechi a fost așa numitul Ogyges ('0 Lo'mo), rege 

al Beoţiei, ori după alte tradițiuni un rege al deilor 5). 

Un Gyges, fii al lui Dascylos, este amintit ca rege al Lydienilor 6), 

Acesta ridicase favoritei sale, după cum ne spune Herodot, o movilă fune- 

rară de o mărime estra-ordinară, ca să o pstă vede toți Lydienii. 

După Iliada lui Homer, eroul cel mai teribil din toți muritorii a fost ori- 

ginar de lângă lacul Gygaea în Meonia ?). 

În fine o localitate din Africa romană numită Gigantes o mai aflăm 

scrisă şi în forma de Gygantes 8), adecă Gugantes. 

Terminul de Liyavrss, ce-l întempinăm în legendele vechi grecesci, este 

1) Tab. Peut. Segm. VII. 4. — O comună cu numele de Gogani se află astă-di în 

Transilvania în munţii despre Moldova. 

2 Strabonis Geogr. (Ed. Didot) lib. 1V, 6, 2, și pag. 965. 

3) Isidori Orig. lib. XI. 3. 13: Gigantes dictos iuxta graeci sermonis etymologian, 

qui eos yyeviic existimant, id est terrigenas. — Timati fragm. 10, în Fragm. Hist. 

graec. I. 195. — Diodori lib. IV. 21. 7. 

1) Snidae Lex, v. Tgrrondropec. 

5) Schol. Hesiod. Theog. 806. 

€) Herodoti lib. [. 14. — Clearehi fragm. 34, in Fragm. Hist. gr. Il. 314. 

î) Homeri Ilias, XX. 390. | 

8) Ravennatis Cosmogr. Ed. Parthey, p. 162.
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numai o simplă numire etnică din nordul Dunării de jos. Forma originală a 
acestui cuvânt a fost în tot casul Gugani, de la radicalul Gugu, gr. Tbryes 0), 

Giganţii, cari în timpurile primitive pelasge ajunsese la o celebritate așa 
de mare, sunt amintiţi și în- tradițiunile ebraice. Aici ci figureză sub 
numele de Gog și Magog. Cea mai vechiă legendă cu privire la Gog și 
Magog o aflăm la Ezechiel. 

  

240. — Doue statue colosale, cunoscute sub numele de Gog și Magog, ce 
decoreză sala cea mare a palatului municipal (Guildhall) din Londra. Ve- 
chimea lor se reduce la timpuri depărtate. Figura din stânga, probabil un 
rege-pontifice, pârtă pe cap o corână, ce pare a înfățișa un phoenix în 
mijlocul flacărilor 2), cr în mâna dreptă ține o lance cu trei vârfuri dispuse 
în formă de cruce 5). A d6ua figură, cu o corână de lauri pe cap, pârtă 
îmbrăcăminte şi arme scythice. După Berthelot, La Grande Encycl. 

vol. XVIII, p. 1168. 

“În una din profeţiile sale, Ezechiel ameninţă pe Ebrei, că Iehova va aduce 
asupra țărei lor pe regele Gog din țera Magog, cu stea sa cea frumâsă 

de cai și călăreţi, înarmați cu scuturi, coifuri, săbii, lănci, piluri, arcuri 

și săgeți. Aceştia venind din fundul medă-nopţii, însoţiţi de alte po- 

pre multe, călărind pe cai, vor năvăli ca o furtună asupra țărei lui Israel, 

1) Numele de Gugu, Gugă, Gogă şi Gogan sunt și astă-di în us Ja țăranii ro- 
mâni, mai cu semă la cei de la munte. 

1) Phoenixul, pasărea cea rară şi miracul6să a anticităţii, era venerată și în nordul 
Dunării de jos. A se vede pag. 640. 

3) Vechii regi romani încă aveai o lance (hasta) ca emblemă a puterii suverane. — 

Justini lib. XLUII. 3: Per eadem tempora (Romani) reges hastas pro diademate 
Habebant, quas Graeci sceptra dixere. 

NIC, DENSUŞIANU, 
46



722 PELASGII SEU PROTO-LATINII. 

ca s& o prădeze şi devasteze. Ei, vor cutriera pământul în triumf, vor duce 

pe Ebrei în captivitate, apoi împlinindu-și misiunea lor, vor fi distruși 

cu toţii de mânia ceriului D), | 

Profeţia lui Ezechiel avea, fără îndoiclă, în vedere tradițiunile vechi despre 

înfricoșatul răsboiii al Giganţilor, când aceștia urmărind pe dei i alungase 

până în Egipet. 

Profetul Lerimia, care trăise cu puţin înainte de Ezechiel, vorbesce despre 

același popor 2), pe care-l numesce numai simplu, pr&ădătoriul ginţilor 

(praedo gentium), care va veni din o țeră depărtată din părțile de medă- 

n6pte, dela capătul pământului, popor de călăreţi și arcași, vitez, puternic 

şi vechii 2), vorbind o limbă, pe care Ebreii nu o înțeleg. Ei sunt un 

popor mare, crudi și fără milă; vocea lor mugesce ca marea, și vin pe caj 

mai iuți de cât vulturii, toți în şiruri, ca 6meni de r&sboiit. Ei vor îm- 

presura cetatea Jerusalimului, vor distruge tote cetățile cele întărite ale lui 

luda şi vor preface țera Ebreilor într'o pustietate, în cât nu va mai rămâne 

om în lerusalim ; 6r Ebreii vor ajunge să fie sclavi străinilor 

într'un păment, care nu este al lor 4. 

Cu șese secule în urma lui Ezechiel, face amintire de Gog şi Magog 

Apocalipsul lui loan Theologul. 

Vorbind despre timpurile cele din urmă ale lumii, autorul Apocalipsului 

ne spune, că atunci când se vor împlini o miă de ani, de când a fost închis 

întrun adânc bălaurul cel vechii (Typhon, diavolul, satana), atunci acesta 

va fi deslegat şi eşind din închisârea sa va aduna pe lângă sine şi va Con- 

duce la r&sboiă pe popârele Gog şi Magog, ce sunt respândite în cele 

patru colțuri ale lumii, și al căror număr este cât năsipul mării 5). Aceștia 

se vor revărsa peste suprafața pământului, vor asedia cetatea cea iubită â 

Ierusalimului; în urmă însă, focul ceresc va căde asupra lor şi-l va nimici €). 

În Apocalips, după cum vedem, noi avem numai o simplă variantă din 

tradițiunile, de cari ne vorbesce lerimia și Ezechiel, ori cu alte cuvinte din 

legenda cea vechiă a Giganţilor, scă a Pelasgilor de la Carpaţi. 

Sub numele de Gog şi Magog, cei vechi înțelegeau cu deosebire pe Geţi 

şi Massageţi. 

1) Cartea lui Ezechiel, c. 38. 39. 

2) Cartea lui Ieremia, €. 4—6. 

2) Cf. Virgiliu, Aen. VI. 580: Hic genus antiquum Terrae, Titania p 

2). Despre captivitatea Ebreilor la Gog și Magog, vom vorbi mai 

5) După cum vedem, Apocalipsul consideră pe Gog şi Magog ca popsrel 

din cari descindeaă tâte ginţile pelasge, respândite în diferite părţi ale lum 

e Apocalipsul S. Ioan Teologul, c. 20, 2—10. 

ubes. 

târdiiă. 

e man 6, 

ji vechi.
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Însă Sântul Augustin, mai mult teolog de cât istoric, a cercat să inter- 
preteze pasagele Apocalipsului, cu privire la Gog şi Magog, mai în mult 
sens eclesiastic. Însă cu tâte acestea, cuvintele sale sunt remarcabile; ele 
constată un adevăr istoric, că o parte din autorii vechimii, credincioși tra- 
dițiunilor moscenite, înțelegeati, sub Gog și Magog, pe Geţi și Massageţi. 

«Ginţile acestea», scrie densul, «pe cari Apocalipsul le numesce Gog și 
Magog, nu sunt a se înțelege ast-fel, ca şi cum ar esista în unele părți 
ale pămentului Gre-cari barbari constituiți sub numele acesta, sâă precum 
i numesc unii Geţi și Massageţi» 1). 

Tot ast-fel resultă din oraculele sibylline, că ţările, în cară locuia poporele 
Gog și Magog, se afiaă situate la nordul Thraciei 2). 

Tradiţiunea despre Gog și Magog ni se presintă și în legendete epice 
despre Alesandru cel Mare 3). 

Tera popsrelor numite Gog și Magog e descrisă în narațiunile acestea, 
ca neospitală, sălbatică și sterilă; ea este espusă vânturilor, ploilor şi gerului 
de medă-nâpte; însă câte o-dată ținuturile aceste sunt înfățișate ca un pământ 
fecund și avend o climă forte blândă. 

Ginţile Gog și Magog, ne spun aceste legende epice, făcuse o in- 
vasiune către părțile meridionale. Ele închiseră pe Alesandru în Macedonia 
și-l făcură prisoneriii. Însă Alesandru scapă, apoi strîngând o oştire nenu- 
mărată plecă şi cuceri țera acestor popâre, care se afla situată lângă strim- 
torile Caucasului 4). Cei învinși se retraseră între dâue catene de munți, 
cari se înălțai până la ceriă. Alesandru însă, ca să împedice pe viitorii 
incursiunile acestor popâre, închise pasul acesta cu o pârtă înaltă, lată și 
Pulernică de bronz, ori de fer 5). De aici aceste ginți vor eşi numai la ca- 
ptul lumii spre a face invasiune asupra ță&rei lui Israel. 
Dimpreună cu Gog și Magog, Alesandru cel Mare închise cu porțile sale - 

de bronz, sei de fer, încă alte 37-—40 popsre, ale căror nume le aflăm în mare 
parte, în acceaşi regiune geografică, unde locuiaă vechii Giganţi, sei Gu- 
gani de astă-di. 

?) Augustini De civit. Dei, lib. XX. c. 11: Gentes quippe istae, quas appellat Gog 
et Magog, non sic sunt accipiendae, tamquam sint aliqui in aliqua parte terrarum bar- 
bari constituti, sive quos quidam suspicantur Getas et Massagetas etc. 

:) Fricălieb, Oracula Sibyllina, lib. IIL. v. 508—513. — Ibid,, p. XXXIII. , 
5) La legenda di Gog e Magog, la Graf, Roma nella memoria e nelle immagi- 

nazioni del medio evo. Torino, 1883. Vol. IL. p. 507—563, 
9) Vedi mai sus pag. 664. 
î) De fapt, numai o simplă variantă ebreă din legenda Titanilor, cari aă fost închiși 

Sub pământ cu un zid puternic și cu porţi de aramă (Hesiodi Theog.v, 715-735) e
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Noi reproducem aici numele acestor popâre după versiunea intitulată 

Revelationes din sec. VIII—IX, ce se atribue lui Metodiu; adaugem 

unele variante din naraţiunea lui Pseudo-Callisthene, anteridră sec. VIII d. Chr, 

şi punem tot-o-dată în comparaţiune numirile actuale ale mai multor îo- 

calități din România, ce ni se par, a fi mai mult oră mai puţin, identice cu 

cele din legendele sus amintite. 

Lista poporelor din familia Gog şi Numiri actuale de localități 

Magog după legenda epică a luă în părțile de apus ale 

Alesandru cel Mare. României. 

'1: Gog şi Magog 1) 1. — 

2. Marson ?) 2. Mârşani (jud. Dolj). 

3. Mosach 3. Mozăceni (Argeş şi Teleorman). 

4. Thubal 3) 4. — 

5. Anog (Anugi, Nunii Ps. Cal) 3. — Ă 

6. Ageg (Egi Ps. Cal. 4). 6. Ogean (Dolj). 

7. Athenal 7. Antina (Romanați); Olteni (Vâlcea). 

8. Cephar 8. Cepari (Romanați şi Argeș). 

9. Pothim (Photinaei Ps. Cal.) 9. Putinei (Mehedinţi şi Dolj). 

10. Hei 10. (Hau, nume familiar 5). 

1. Libii 11. Libicesci (Mehedinţi). 

12. Cumei 12. Cămuesci (Mehedinţi). 

13. Pharilei (Pharizaei Ps. Cal.) 13. Fâuresci (Vâlcea). 

14. Ceblei 14. Ceple (Dolj). 

15. Lamarehiani (Zarmantiani Ps. Cal) 15. — 
16. Charchanii 16. Gorgani (Olt). 

17. Amathartae 17. Amarade, rîii, vale, plasă (Gorj). 

18. Agrinardi (Agrimardi Ps. Cal.) 18. Atârnaţi (Mehedinţi, Dolj). 

19. Alan (Alani Ps. Cal.) 19. Olan (Mehedinţi), Olânesei (Vâlcea). 
20. Anufagi sâi Cynocephali 20. Afumaţi ? (Olt, Dolj), Câneni (Vâlcea). 

1) Due sate cu numele de Mocod se afla în regiunea de nord a Carpaţilor, unul în 

districtul Năsăudului şi altul în comitatul Zabolți. 

2) Numai în Oraculele sibylline (Ed. Friedlieb) lib. II]. v. 512. —— Aceşti Marsoni, sti 

Marsani, aiiconstituit probabil în vechime poporul nedivisat, din care făceaă parte triburile, 

ce le aflăm risipite mai târdiă: Marsi în Apenini, Marsi de lângă pădurea teutoburgică 

şi Marsigni, ce locuia lângă Riesengebirge în Silesia de astă-di. 

*) Mosach (Mesech, Mesoc, Mosoc) şi Tubal ne apar și în tradiţiunile biblice. 

Amendoi erai fiii lui lapet, care domnia peste munţii Scythiei și regiunile de nord 

(Chronicon pict. Vindob. cap. 1). Din Mosach descindeaii Cappadocii (Ibid. c. 1). După 

alte tradițiuni Iilyrii şi Mossynii (Riese, Geogr. lat. min. 161. 165). — Patria lui Tubal 

era, după legendele germane, Transilvania (Tibalt von Siebenbiirgen. Grimn, 

Deutsche Heldensage, p. 104. 212). Din Tubal descindeaă Hispanii (Chron. pict. Vindob.c. 1) 

4) În Oraculele sibylline Aggon (—Agoni), in Liber generationis A ggei lângă Gangini 

(Riese, 164, XLVIII). Se pare, că numele de Agathyrsi ne indică pe Aggei Tyrseni: 

Un rege vechiiă al Scyţilor purta numele de Aga&tes (Steph. Byz.v. TIayecndnato). | 

5) Jipescu, Opincaru, (Bucuresci, 1881), p. 21.
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21. Caribei 21. Corobăi (Mehedinţi), Corobesci 
(Gorj). 

22. Thasbei (Tarbaei Ps. Cal.) 22. Tărbesci (Romanați). 
23. Phisolomici (Phisolonicaei Ps. Cal) 23. Fişcalia (Fişcăleni) ? (Vâlcea). 
24. Arceni 24. Arecani (Gorj). 
25. Saltarei (Saltarii Ps. Cal.) 25. Slătărei (Vâlcea); Slătari (Dolj). 
La acestea mai adaugem încă următârele triburi din Pseudo-Callistheney): 
26. Phonocerati 26. Pângăraţi (numai în Moldova). 
21. Syriasori 27. Siliseidră (Gorj, Romanați). 
28. Ionii 28. Ionesei (Gorj, Olt, Vâlcea). 
29. Catamorgori (De sub măguri?) 29. — 
30. Campani 30. Câmpeni (Romanați, Olt). 
31. Samanări 31. Şumandra (Mehedinţi). 
32. Ippii 32. Călăraşi (Dolj). 
33. Epambori 33. Iepurani (Olt). 
34. Diphar 34. Dârvari (Mehedinţi, Dolj). 
35. Caloni, var. Chalonii 35. Caloiit (Mehedinţi), Căluii (Romanați). 
36. Exenach 36. — 
31. Imantopodi (— Cari au picidrele 37. — 

încinse cu curele). 

După cum vedem diferitele triburi aliate cu Gog și Magog î-și aveai 
locuinţele lor pe teritoriul Olteniei de astă-di; eraii aşa dicând vecine cu 
Guganii 2. 

În fine mai amintim aici încă dâue variante cu privire la legenda despre 
Gog şi Magog. 

În una din aceste, de origine germană, al cărei fond este fârte vechiă, po- 

pulaţiunile Gog și Magog ne apar sub numele de Rimtursi 3) adecă 
Arimii Turseni. 

La Homer și Hesiod, Giganţii, cari se luptaii cu Typhon în contra deilor, 
incă sunt din ţera numită Arimi 4), situată în partea de nord a Dunării 
de jos. Tot astfel și la poetul Claudian patria Giganţilor pârtă numele de 
Inarime 5), o simplă imitaţiune a formei grecesci st "A pipuot, 

?) Psendo-Callisthenes (Ed. Mullerus), lib. III, c. 26. 29. 

:) După Cosmographia lui Aethicus Istricus (Graf, Roma, II. p. 534), aceste popu- 
laţiuni aveaă o metropolă vastă și puternică, ce purta numele de Tareconta (var. 
Taracont), Ea se afia situată în o insulă a Oceanului (scă a Istrului, din timpurile 

pelasge), care curgea pe lângă ţările Gog şi Magog. Alesandru cel Mare, în cursul r&s- 
boiului cu Gog și Magog, a venit până la o distanță de 20 miliare de acâstă metropolă, 
Am pute crede, că sub numele de Tareconta este a se înţelege vechia Tirighina 
de lângă gurile Siretului. În părţile acestea a trecut Alesandru cel Mare Dunărea, când 
a avut resbel cu Geţii. Tot în regiunea acesta, de la mare până la Siret, locuia poporul 
numit Tyragetae, var. Tyrangottae (Ptolemaei lib. IIL. 10. 7. Ed. Didot). 

:) Graf, Roma nella memoria del medio evo. II. 560. 

) Homeri Ilias IL v. 783. — Hesiodi Theog. v. 304. 
') Candianus, Panegiricul despre consulatul VI al lui Honoriu, Praef. v. 18.
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După altă legendă, ginţile Gog şi Magog se afiai sub dominaţiunea lui 

Popa lon (presbyter Johannes, prest lan), un principe, a cărui putere se 

estindea și peste o parte mare â Asiei 1). 

Fără îndo€lă, noi avem aici numai o reminiscență despre regele atât de 

onorat în istoria poporului pelasg, Ianus, care înainte de a trece în Italia, 

domnise peste Arimi 2), şi al cărui tip ni se presintă și pe monetele Daciei. 

3. Zlecatonchirii ( Exnaroyyeioec, Centimani). Yăelots, 

La familia Giganţilor aparțineaii după tradițiunile grecesci şi așa numiți 

Hecatonchiri, “Exoroyysipec, o generațiune superbă, 6meni, de o statură 

colosală, cei mai puternici din toți fii pământului. 

Hecatonchirii erai numai trei la număr. Numele lor era Cottus?) 

Briareus şi Gyas s6i Gyges 4). Ei dai ajutoriu lui Joe în contra Ţi- 

tanilor 5), &r după terminarea acestui răsboii nefericit pentru rasa pelasgă, ei 

sunt însărcinați să pădescă pe Titanii învinși în închisârea numită Tartaros). 

Hecatonchirii, după cum resultă din Hesiod, nu formaii un trib sei ginte 

deosebită. Ei eraii numai representanţii sei căpeteniile puterii militare a 

statului pelasg, «cei mai puternici din toți fii pămentului» 7). 

Pe lângă atribuţiunile lor militare, Hecatonchirii mai aveai tot-o-dată și 

funcțiuni judecătoresci. Ei erai chiemaţi să judece ca arbitri în procesele 

cele mai însemnate 5). Închisorile publice erau sub autoritatea lor. Originea 

numelui de Hecatonchiri, după înțelesul cuvântului Exar&v, și după esplica- 

țiunea, ce ne-o dă Hesiod, se reduce la numărul de 100. 

1) Graf, ibid. vol. I, p. 258; II, p. 548—557. 

2 A se vede mai sus pag. 617. 

3) O familiă regală a Geţilor din Thracia purta numele Cotys=Cotus. Un Cotiso 

este rege al Dacilor în timpul răsboiului civil dintre Octavian și Antoniu. La Ptolemeu 

un trib al Daciei are numele de Cotenses. Numele familiare de Cotu sti Cotul și 

Cotea sunt răspândite și astă-di la poporul român. 

4) Câ-ns la gramaticul Apollodor, Gyas la Horaţiu, Gyges la Ovidiu şi Hygin.— 

Guiul, ca nume personal la poporul român ne mai apare și în documentele. istorice 

(Hasdeu, Cuvente, |. 131). 

5) Hesiodi Theog. v. 714. 

e) Hesiodi Theog. v. 734—5.— Apollodori Bibl. |. 1. 4. | 

7) Hesiodi Theog. v. 154—155. — Caracterul militar al Hecatonchirilor resultă și din 

Eneida lui Virgil, |. X. v. 565. Ă i 

2) După cum ne spune Pausania (II. 1. 6), hecatonchirul Briareus a fost luat Că 

y 

judecătoriă-arbitru în procesul, ce l'a avut Neptun cu S6rele pentru istmul Corintulvi.
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Noi avem aici numai urmele unei instituțiuni vechi pelasge, care se în- 

temeia pe centurii, scit pe numărul de 100 familii, și care ni se pre- 

sintă în o lumină ceva mai clară în istoria primelor secule ale poporului 

roman. 

Cea mai vechiă constituțiune militară și politică a Romei a fost înte- 

meiată pe centurii, sit pe numărul de 100 familii !). 

La început fie-care trib, scii comunitate de familii stabilite pe teritoriul 

Romei, avea să dee câte o centuriă, sei 100 de călărași, celeres 2). În 

fruntea fie-cărei centurie militare se afla câte un centurio 3) sei cen- 

tenarius 4); la Dionysiu Exxrovăpyms 5). 

Pe lângă acești centurioni sâii căpitani de centurii, ni se mai presintă 

în organisațiunea vechiă a poporului roman încă o altă clasă de demnitari, 

sub numele de Centumviri. Membrii acestui colegii eraii aleși după triburi, 

câte trei pentru fie-care trib. 

Caracterul primitiv al acestei instituțiuni antiquissime era militar, întocma 

ca al centurionilor sei căpitanilor de centurii. 

Centumvirii constituiaii la început un înalt tribunal militar, numit judi- 

cium hastae (de sigur cu înțelesul de judecătoria 6stei). Insemnele 

demnității Centumvirilor erai hasta sâii lancea. Înaintea tribunalului cen- 

tumviral era împlântată o hasta. Martial numesce colegiul Centumvirilor, 

<gravis hasta» 6), adecă tribunal (ostășesc) de o înaltă autoritate; Silviu 

Staţiu i dă numele de <moderatrix hasta» 7), adecă tribunal (ostă- 

şesc), care guverneză. 

Însă în timpurile din urmă ale republicei, colegiul cel ponderos al Cen- 

tunvirilor ajunse a fi numai o umbră a însemnătăţii sale de o-dată; un simplu 

tribunal de arbitrii, chiemat să judece mai cu sâmă în cestiunile de ereditate, 
unde se tracta de originea familiară a averilor. 

Centuriele, sâi comunităţile militare administrative de câte o 100 de fa- 
milii, aii format basa dreptului public în tâte ținuturile pelasge, încă din cea 
mai obscură vechime. 

*) Mommsen, Rom. Gesch. 1. 63. 

) Livii lib. 1. 13. 

) Varronis L. L. lib. V, 35: Centuriae qui sub uno centurione sunt, quorum 
centenarius justus numerus. 

1) Vegetii lib. 11. 8: Erant etiam centuriones, qui singulas centurias curabant: qui 
nunc centenarii nominantur, 

5) Dionysii lib. II. 13. 

) Martialis Epigr. VII. 63. 7: miratur adhuc centum gravis hasta virorum. 
') Statii Silv. IV. 4. 43: Cessat centeni moderatrix judicis hasta.



'728 PELASGII SEU PROTO-LATINII. 

În Hispania, comunităţile naţionale sub numele de centuriae, ai continuat 

să subsiste chiar şi în timpul dominațiunii romane; aici fie-care centuriă cores- 

pundea din punct de vedere al organisaţiunii politice unui pagus roman !). 

La a. 415 d. Chr. împăratul Honoriu promulgă o lege, prin care des- 

ființeză pentru tot-de-una în imperiul de apus instituțiunea cea nelegală a 

centenarilor, cari, după cum ne spune textul acestei legi, î-și atribuiail 

dreptul să împărţescă poporul păgân în centurii 2). În Gallia, în provin- 

ciele germane de lângă Ren şi pe teritoriul Ligurilor, ni se presintă de 

asemenea centena sâii centuria, ca cea din urmă subdivisiune admini- 

strativă. În fruntea unei centene se afla un centenarii, cu atribuţiunile 

unui judecătorii mai mic, sei jude de sat 3). 

Același sistem de administrațiune comunală î-l avuse și Românii din 

peninsula balcanică. Aici centenele ne apar sub numele de xarovorânia 4), 

întocma după cum pe teritoriul României se numesc şi astă-di cătune 

subdivisiunile administrative ale unei comunități rurale. 

La populațiunea de origine pelasgă din Dalmația autoritatea civilă şi mi- 

litară a comunelor era constituită în evul de mijloc tot pe basa centenelor ?). 

Pe teritoriul Transilvaniei şi al Ungariei, Românii au format încă 

din timpuri depărtate o milițiă stabilă pentru apărarea castrelor și frontie- 

relor, juxta antiquam et laudabiiem consuetudinem. Aceste comu- 

nități militare şi-au avut centurionii, sei centenarii săi, până în seculul 

al XIII-lea 6). | 

9 C.I. L. vol. II. nr. 1064. 

3) Codex Theodosianus (Ed. Godofredi, a. 1665) Tom. VI. 291. an. 415: Impp. 

Honorius et Theodosius AA..... Chiliarchas insuper, et Centonarios, vel qui 

sibi plebis distributionem vsurpare dicuntur, censuimus removendos. 

3) Baluzii Capitularia reg. Franc. Tom. 1 (Ed. 1677) p. 19: «Decretio Childeberti regis 

data circa annum 595: Si quis Centenarium aut quemlibet judicem noluerit super 

malefactorem ad prindendum adjuvare, etc. — Cf. Ibid. Tom. 1. p. 690.— Du Cange, Gloss. 

med. et inf. lat. v. Centena: singuli comitatus, paşi seu territoria et regiones divide- 

bantur in Centenas, quibus praeerant minores judices... qui a Centena Cente: 

narii appellabantur ... Dicta vero Centena a centum familiis quibus constabat. 

4) Nicetas in Alexium III. 2, după un anumit codice (Vedi Du Cange, Gloss, med. et 

inf. graecitatis v. xuro5va). — Tomaschek, Zur Kunde der Hâmus-Halbinsel (Sitz.-Ber. 

Akad. d. Wiss. Phil.-hist. Classe, XCIX B. 486): Unter Isaakios II Angelos (1185 fg.)....: 

bargen doch noch immer die Schluchten des Haemus und der Rhodope zahlreiche vla- 

chische xurovvorăt:a. 

5) Lucio, Hist. di Dalmatia (Venetia, 1674) p. 212: Vengono anco iui nominati alcuni 

Setnici, il che in Croato si dice Satnitk, e significa capo di 100, huomini, e € il mer 

desimo che Centurio, in Latino, e di questi ve n'erano anticamente molti. 

8) Regestr. Varad. $ 44. An. 12.: quod praenominatus Vaiavoda... cum essel   
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O tradiţiune importantă istorică despre instituțiunea centenarilor, sei 
cătunarilor, la populațiunea română de ia Carpaţi o aflăm în cea mai 
vechiă cronică medievală a Ragusei. 

Reproducem aici partea privitâre la aceste căpetenii vechi ale triburilor 
pastorale române : 

«În an. 743 a venit şi s'a stabilit (pe teritoriul Ragusei) popor fârte mult 
din Bosnia... și aă mai venit și Murlaci din pădurile de asupra Na- 
rentei, mai mulți Cătunari, dintre cari unul era cap peste toți, şi ve- 
nise cu o mare mulțime de animale domestice de diferite rase ..... An. 744. 
Er după ce ai venit &menii Valachi din Dogiu :), ei începură s& pună la 
cale ca s& separeze pe fie-care generaţiune pentru sine însași, fiind 6meni 
cu averi mari, de aur, argint, vite și alte lucruri, între cari erai mulți Că- 
tunari, și fie-care din aceștia se considera ca un comite, având fie-care 
directorii săi. Unul era mai mare peste cai, altul peste vitele cele mari, 
altul pentru animalele mai mici, altul peste porci; unul pentru rendudla 
casei, și altul, care să dee ordine la supușii amintiți mai sus. Apoi era unul 
peste toți, care se chiema Marele Cătunariă și acesta era din nemul 

Păstorilor, fiind-că ast-fel se numiat ei, considerându-se ca nobili, 
atât eraii ei de avuţi de vite, și mai cu sâmă de oi. Acești Cătunari 
amintiți mai sus făcură un sbor (consiliii general) şi împărțiră poporul în 
trei clase, după starea fie-căruia. În o parte se aflati 6menii de nem (no- 
bilii), în alta 6menii din popor, iar în a treia servitorimea, fiind-că venise 
din Valachia atâtea slugi pentru vite, încât formaii o mulțime mare 
de 6meni» ?). 

€orum centurio ct ipsi castrenses.— Ibid, $ 254. a. 1216: Castrenses de Clusude 
centurionatu Agad. 

1) Aici sub numele Dogiu, inlocuit mai la vale prin terminul de Vulachia, avem 
a înţelege teritoriul Daciei vechi. 

') Cronica la piu antica di Ragusa, scritta, per quanto pare, nel XIIII secolo, 
ricopiata da un Ms. molto antico, e consumato. Manuscris în Biblioteca Academiei 
jugo-slave din Agram sub Nr. IL. d. 160: (An.) 743. Vensero asai gente de Bosna... 
et eziam vensero de Murlachi da bosco sopra Narenta, piu Catunari, fra li quali 
fra uno capo sopra tuti, e vensero con grande multitudine de bestiame de diverse 
TaXon ... (An. 744). Et dopo che sono venuti homeni de Dogiu Valasi, de queli 
tora (hora) comenzarno far modo di spartir ogni generazion per si (se). Perche parici 
Valasi esendo richi de avere, d'oro, d'argento, bestiame, et altre cosse; 
fra li quali erano molti Chatunari, che ognuno se stimava come Conte, et ogni 
Uno aveva soi Naredbenizi (direttori). Chi era governator di cavali, chi alo bestiame 
grande, chi alo menuto, chi ali porzi, chi servia a la ordinazion de la casa, chi stava 
P*r comandar ali diti subjecti. Pur era uno sopra tuti, qua! si cjamava Chatunar
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După cum vedem, Analele cele vechi ale Ragusei fac amintire de trei 

grupe de migraţiuni pastorale, cari se stabilise pe teritoriul acestui district, 

O grupă de păstori venise din Bosnia, alta din pădurile de asupra Na- 

rentei; &r a treia, cea mai numerosă, mai avută și mai bine organisată, era 

compusă din păstorii valachi, cari venise din Dogiu, seii din Valachiă, - 

de la Dunărea de jos. 

Acestă migraţiune din urmă este în tot casul anteriră erei creştine. Noi avem 

aici numai un resunet al unor evenimente din timpuri depărtate, o tradi- 

ţiune despre mișcarea cea mare a triburilor pelasge de la Carpaţi către 

părțile de apus ale Europei. 

Ca nume şi ca instituțiune, Hecatonchirii lui Hesiod corespund la 

Centumvirii din timpurile vechi ale Romei și la marii Cătunari ai 

triburilor pastorale de la Carpaţi 1). 

4. Arimi (Arimani, Rami, Arimaspi, Arimphaei) 

în Dacia. 

Cea mai estinsă, mai civilisată și mai r&sboinică populaţiune pelasgă în 

părţile de nord ale Dunării și ale Mării negre, aii format'o în timpurile pri- 

mitive ale istoriei așa numiții Arimi. 

Arimii ridicară la cea mai înaltă gloriă puterea militară şi politică a Pe- 

lasgilor. o. 

Teritoriul ocupat o-dată de acestă națiune în Europa, Asia și Africa, a 

fost fârte vast, şi numele Arimilor, Arimanilor, Ramilor sâii Ramnilor, cum 

se mai numiaă ei, a rămas prin tradițiuni, prin legende și prin numiri de 

localități, în memoria diferitelor populaţiuni din cele trei continente. 

Cea mai vechiă amintire despre Arimii de la Carpaţi şi Istru, noi o aflăm 

grande, etera della stirpe Perorale (Pecorale); perche si cjamavano cusci (cuxi) per no 

biltă, tanto erano richi de bestiame macxime pecore. Quali diti Catunari fezero fare 

un sboro (consiglio generale) et per suo chasa (chaso) fezero spartia de populacio în 

tre parti: in una parte geatilomeni, in altra populi, in terza servidori; perche tanti servidori 

erano venuti de Vulachia con bestiame, che erano gran quantita de homini (A s€ 

vede și Cronica publicată de Makusev în Iaezbaogauia 005 Heropndeciiăb naMăTEILb 

n asrronnearensxt Jly6poBuuna. St.Peterburg, 1867, p. 305—315). 

1) O legiune romană avea în timpurile vechi 55 de centurioni s6i centenară (Ve“ 

getiu, II. 8). Când Hesiod ne spune așa dar, că Hecatonchirii aveau fie-care câte 50 

de capete, este afară de ori-ce îndoielă, ca densul voiesce prin acestă espresiune figurat 

să indice, că fie-care Hecatonchir avea sub ordinele sale alți 50 hecatonchiri sei en 

tenari mai mici.
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la Homer 1), care ne spune, că teribilul gigant Typhon,— care ajungea 
cu o mână la răsărit, cu alta la apus 2) — care se luptase cu Titanii şi cu 
Giganţii în contra coaliţiunii deilor, — a fost din ţera Arimilor. 

Acest Typhon, un adversar violent şi neîmpăcat al populaţiunilor de altă 
rasă, umpluse de tersre, prin incursiunile şi r&sbâiele sale, tâte regiunile 
Asiei anteridre și ale Egipetului. 

În tradiţiunile naţionale ale Grecilor, el este înfățișat ca un monstru în- 
fiorătoriii, care după ce cucerise lumea de la răsărit până la apus, voia s& 
domnescă și peste ceriă 3). În religiunea osirică, el este representațiunea 
idealistă a spiritului r&ă 4); er la popârele dintre Euphrat și Indus, scii în 
religiunea lui Zoroastru, Typhon e demonul inimic al genului uman, prin- 
cipiul r&ului și al întunerecului, anticristul păgânătăţii ; şi aici el este de- 
semnat sub numele s&ă național de Ariman, "Aperprwos, "Aperpvas 5). 

Un alt eroi al anticităţii pelasge era adorat pe teritoriul Panonniei și în 
suburbele Romei sub numele de Arimanius 6). Acesta era Prometheu, 
regele martir al Scythiei de la Carpaţi, representantul civilisaţiunii pelasge 
din epoca de pâtră, numit în limba religissă Mithras. 

La Umbrii, pe al căror teritorii noi aflăm un vechii oraș numit Ari- 
minum, Joe, părintele deilor şi al Gmenilor, mai avea și epitetul de 
Armunus 1), adecă Jupiter al Arimilor, întocmai după cum la vechii Romani 
divinitatea supremă a ceriului era numită și Jupiter Ruminus; 6r la Capa- 
doci Zes Axzir 8). 

În fine, Marte, puternicul dei al r&sbâielor, a cărui reşedinţă se afla pe 
teritoriul Geţilor 9), încă purta epitetul de Arimanios 10); €r o ficăa sa era 
numită “Agp.ovia, 

La familia etnică a Arimilor de la Dunăre aparţinea și populaţiunea cea 
avută de aur din regiunile centrale ale Carpaţilor. 

) Homeri II, v. 83: sîy "Aptpotsa 8% vast Topwtoc Eupeva sbvas. 
') Apollodori Bibl. lib. 1. 6. 3. 
:) Hesiodi Theog. v. 836 seqq.—Apollodori Bibl. lib. L 6 3, 
î) Lepsius, Uber den ersten âgypt. Golterkreis, p. 48 — Plutarchas, De Isid, c, 41. 
*) Plutarchus, De Isid. c. 46. 
CL L. vol. LII. nr. 3414. 3415. — Ibid, vol, VI. nr. 47.—Ct. mai sus pag. 370. 
') Huschke, Die Iguvischen Tafeln, II-a. 7. pag. 20. 322. 
*) Strabonis lib, XII. c. 2. 5.— Cu epitete naţionale, Joe era adorat la Dodona ca Zsăc 

Iezer, pe verful muntelui Alban ca Jupiter Latialis și în Caria ca Ze5s Nâptoc. 
*) Val. Flacei Argon. VI. v. 619: Ecce autem Geticis veniens Gradivus ab antris, 
*) Plutarchas, Themist, c. 28 fine.— Deul Marte sub numele de Hirmin este amintit și 

în cronica medievală a lui Witechind: quia Hirmin..... graece Mars dicitur (Grimm, 
D. Myth. 1. 1854, p. 327).
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După tradiţiunile culese de Herodot de la Grecii de lângă Marea negră, 

A gathyrsus, protopărintele Agathyrșilor de langă riul Mâpre (adi Mureș), a 

fost un fiti al Echidnei 1); er după Hesiod Echidna era din țera Arimilor?). 

În Odyssea lui Homer, Arimii de la Dunăre sunt amintiţi sub numele de 

Erembi 3), s6ă Arambi, după cum rectifică acestă numire Posidoniu, filo- 

soful stoic din sec. II a. Chr. 4). Aici litera & representă un sunet nasal, 

pe 4, Arambi— Aramni 3), 

Aceiași Erembi ne apar la Dionysiu Periegetul 

cu epitetul de munteni, dpesxeot Tot-o-dată Dio- 

nysiu mai face în poema sa geografică o alusiune 

destul de evidenţă, că Erembii locuiai lângă munţii 

    

Rhipaei 5) şi că erai din genul Titanilor ?) 

    În tradiţiunile epice ale anticităţii, noi mai aflăm 

şi alte amintiri importante despre țera Arimilor din 

A
r
m
a
 

ki 
m
a
 

St
ah
o 

nordul Thraciei. 
241.— Figura unui Ariman, 

după planisferul egiptean 

al lui Kircher.-—Dupauis, sii țera Hyperboreilor — aceea, unde se afla bă- 

Origine de tous les cultes, 

Atlas Pl. 6. 

La Hesiod, regiunea de lângă muntele Atlas — 

laurul, care pădia merele de aur, este numită &peuvi 

vota 8). 

Sub numele de îpeuvi) vata ne apare în Odyssea lui Homer ?) și teritoriul 

cel legendar al Hyperboreilor, unde se retrăgeaii sufletele eroilor decedați 

spre a se bucura de o viță eternă și fericită 19). 

Aici terminul de îpeuvi aplicat la aia, este — în ce privesce originea Și 

semnificaţiunea sa — numai un simplu epitet geografic, format din numele 

etnic al Arimilor, Arimanilor sei Arâmnilor. 

Autorii grecesci au cercat în tâte timpurile să reproducă în scrierile sale 

1) Herodoti lib. IV. 9. —Echidna mai apare și ca fica lui Agathyrsos 1 şi mara lui 

Agathyrsos II (Roscher, Lex. d. gr. u. rom. Myth. Î. 1214). 

2) Hesiodi Theog. v. 304. 

% Homeri Odyss. 1V. 84. 

4) Strabonis lib. XVI. 4. 27.— După Avienus (Descr. Orb. v. 271) nigri Erenti 

locuiaă în apropiere de Gades. Cf. mai sus pag. 417. 

5) Schucharăt (Vokal. d. Vulgărlat. III. 93—4): Samnium = sabnium; somnus = sobnus; 

scamnum = scabnum. 

6 Dionysii Per. v. 962—3: age venâpntay nat pir Gevbpoto |honpăv dpespov apr 

goiverat 0bdas "Epeppiv. 

2) Dionysii Per. v. 180: ztzaiverat 05346 'Egepiăv. — Hesiodi Theog. v. 209, 

3) Hesiodi Theog. v. 334, 

% Homeri Odyss. XXIV. v. 106. 

10) Platonis Axiochus, la fine,
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numirile etnice şi geografice ale Barbarilor sub o formă, care să aibă dâue 
înţelesuri, unul originar grecesc și altul derivat barbar 1). "Rpeuvi) “pata cu 
înțelesul săi geografic este țra Eremnilor sâă Arâmnilor; âr cu în- 
țelesul etimologiei grecesci, 2peuvij “mix este țera cea negurâsă, negră 
și înfiorătâre 2). 

Acelaşi epitet geografic, însă sub forma de &puuvd, ni se presintă şi în Argo- 
nauticele lui Orpheu. Aici cetatea cea puternică a lui Aiete, care domnia şi peste, 
regiunea Colchilor, este numită zst/6s Epuuvty 3). În aceeași poemă, riul Phasis, 
sei Buztul de astă-di, este numit Pâne 2pvuyse şi Dăotc ebpopevie 4). Ca- 
racterul geografic al acestui epitet î-l aflăm şi mai bine precisat la Dionysiu 
Periegetul, care ne spune pe basa unor fântâni vechi, dar astă-di dispărute, că 
riul Phasis isvoresce din muntele Armenios, âr oăpzos "Appevloto 5), 

Arimii, sub forma de Armeni, ni se presintă și la Pliniu. Într'o notiță 
geografică, estrasă nu scim din ce autor vechiii, dânsul amintesce în apro- 
piere de munții Ceraunici, scii de munţii Cernei, pe Arme nochalybes5), 
scii pe faurii de fer din ţera Arimilor. Sunt aceeași măiestrii celebrii în lu- 
crarea metalelor, pe cari Eschyl i numesce în o formă alterată cu inten- 
țiune, Xădvfiec Gvijpspat 7), dând ast-fel cuvântului de Armeni set Arimeni 
înțelesul grecesc de vipuepor, adecă barbari, inhumani. 

Arimii de la Dunărea de jos ni se presintă în fântânile geografice vechi 
şi sub numele de Rami. 

După Ptolemeu, unul din orașele cele mai însemnate ale Daciei meridionale 
purta numele de Ramidava 8), adecă cetatea Ramilor sâi Râmilor. 
După distanțele de longitudine şi latitudine, ce le aflăm la Ptolemeu, orașul 

1) Micali, L/ltalia avanti il dominio dei Romani (Ed. 1826) I. 40: i Greci... ebbero 
mai sempre vaghezza far convenire al proprio idioma le voci straniere che 
dinotavan Vorigine ce i costumi delle nazioni ... nt solamente le cittă e le province, ma 
i mari, i fiumi e gli uomeni etc.— Platonis Critias (Ed. Didot, Vol. II. 254). 

?) Schimbarea lui a în e în numele Arimanilor ni se presintă și în părţile de apus 
ale Europei; ast-fel în o diplomă a imp. Conrad din 1039 în loc de arimanos şi ari- 
manas aflăm erimanos şi erimanas (Baluzii Capit. 11. 899), 

„2 Orphei Arg. v. 764. 

1) Orphei Arg. v. 85. 1052. 
*) Dionysii Per. v. 694. — Tot ast-fel ne spune Procopiu (Bell. Pers. II. 29), că riul 

Phasis, care în părţile sale de sus se numia Boas (Bosa) isvoresce îy “A puevtorg, 
Cf. ibid. Bell, Goth. IV. 2. 

* Plinii lib. VL. 11. 1: Ultra sunt Colchicae solitudines, quarum a latere ad Cerau- 
ni0s verso, Armenochalybes habitant. « 

') Aeschșli Prom. vinct. v. 715—716. 
*) Ptolemaei Geogr. lib. III. 8. a.
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Ramidava se vede a fi fost aședat în regiunea de astă-di a Buzăului și a Si- 

retului de jos. 

O altă grupă de Rami î-și avea locuinţele sale în apropiere de catenele 

Caucasului 1). Acestă notiță o aflăm la Piiniu. Însă nu putem sci, dacă fân- 

tânile geografice grecesci, de cari s'a folosit autorul roman, nu înțelegeaii 

cum-va aici Caucasul Daciei. 

O populaţiune cu numele de Ryndaci, înțelege Rym-Daci 2), era 

stabilită lângă Colchi, în apropiere de riul Phasis 5), sei cu alte cu- 

vinte în aceeași regiune geografică, unde se aflaii vechii Arimi. 

În Argonauticele lui Orpheu aflăm un oraş numit “Eopuaovia, situat în apro- 

piere de strimtârea munților Rhipaei și unde locuiaii 6menii cei mai drepți, 

Sumdrarot ăvăpozu 1), epitet istoric cunoscut al Geţilor și al Hyperboreilor. 

“Eppuovta din Argonauticele lui Orpheu se pare a fi una și aceeași localitate cu 

orașul amintit de Ovidiu sub numele de Romechium 5), a cărui posițiune 

geografică se află tot lângă strimtârea munților Ceraunici, sei ai Cernei, 

În fine un oraș din părțile meridionale ale Daciei, purta în timpurile admi- 

nistrațiunii romane numele de Romula. Avem aici de sigur numai o formă 

latinisată. O parte din ruinele acestui municipiu înfloritoriii, unde se întâlniati 

patru drumuri importante romane, se mai cunosc și astă-di pe teritoriul sa- 

tului Râșca (— Râmsca) din județul Romanați. Originea numirii este fără 

îndoi€lă anteridră epocei romane. 

Vechii Arimi din nordul Thraciei, contemporani cu deii cei mari ai po- 

porului pelasg, Uran, Ianus, Saturn, Marte și Apollo, mai figureză în fân- 

tânile posteridre grecesci și sub numele de Arimaspi, adecă Arimasci%), 

o simplă formă dialectală a numelui de Arimi. 

*) Plinii lib. VI. 7. 2: Sunt qui circa Maeotin ad Ceraunios montes has tradant 

gentes... et ad juga Caucasi Icatalas, Imaduchos, Ramos. 

2) Înlocuirea lui m cu înaintea unui Z ni se presintă adese-ori în limba latină, ast-fel: 

cundem, quendam, quorundam. 

3) Ricse, Geogr. lat. min. p. 45. Pentru formă vedi Ermingaulo (ibid. p. 39),— În 

Hispania aflăm pe un Rhyndacus comandant al locuitorilor din Uxama Argelorun, 

cari emigrase în timpurile preistorice de pe teritoriul Daciei. Cf. mai sus pag. 699, 

2) Osphei Arg. v. 1136. 

5) Ovidii Met, lib XV. v. 705. 

s) Sufixul antic pelasg în ascus, asca, s'a mai păstrat până astă-di în tinuturile 
i mai 

tatea 
ligurice ale Italiei, unde aflăm localităţile numite Rimasco, Romagnasco (Ved 

sus p. 627). Pe o monetă a Carnuţilor, din Gallia, cari aparţineaă la naționali 

Arimilor, aflăm numele de Arimacios (La Grande Encycl. v. Gaule, p. 611). La poporul 

român sufixul ascu s'a păstrat în numele familiari: lonaşcu, Dumitrașcu, Lupașcu el.
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După Stephan Byzantinul, Arimaspii aparțineaii la gintea Hyperboreilor, 

"Apuasnoi, Edvos Ynepfoptovy 1). 

Aristea din Proconnes, celebrul 

poet şi profet al lui Apollo, care 

trăise după unii în timpurile lui 

Homer, caracteriseză ast-fel pe Ari- 

maspi: «Ră&sboinici mulți și forte 

puternici, avuţi de erghelii,de turme 

și ciredi de vite; bărbați cu pletele 

stufâse, ce fâlfăe în aer; cei mai 

  

robuşti din toți 6menii, avend fie- 

care câte un ochiă în fruntea sa  242.—Un Arimasp în luptăcu grifonul 
păditoriă de aur, Artistul ne înfăţișeză tipul 

| , , Arimaspului ca o figură înaltă, sveltă și titanică, 

Arimaspii locuiaii în părţile me- plină de energie şi seriositate, cu pletele lă- 

ridionale ale munților Rhipaei, sâii sate pe umeri, purtând pe cap o căciulă tur- 
cănescă plecată cu vârful inainte, îmbrăcat cu 

o cămeșă lungă până la genunchi, încins peste 

ricul Damaste din Sigeu 3), care mijloc și ţinând cu mâna stângă un scut ro- 
tund 5). Desemn de pe o teracotă din mu- 

, iniu: Ari seul de la Louvre. Daremberg et Saglio, 
De asemenea scrie Pliniu: Ari- Dict. d. antiq. Tome 1, 424. 

cea frumâsă> 2), 

Carpaţi, după cum ne spune isto- 

trăise în timpurile lui Herodot 4). 

maspii, după cum ne spun unii, sunt 

vecini cu popsrele din părţile de medă-nâpte ; ei locuesc în apropiere de 

1) Stephani Byz., v. "Aptpacrnoi, 

2) Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wiss, Phil.-Hist. CI, CĂVI Band, p. 758. 

3) Damastis Sigensis frag. 1, în Fragm. Hist gr. 11.65..—Eustathii Comm. în Dionys. v. 32. 

1) La Orpheu (Arg. v. 1063), Arimaspii sunt vecini cu Sauromaţii şi cu Geţii.— 

După poetul Lucan (Phars. II. v. 295) Arimaspii locuiaii între Pontul euxin și Colum- 

nele lui Hercule. — Cf. Strabo, XI. 6. 2. 

5) După Pliniu, Arimaspii ai fost numiți mai înainte Cacidari (IV. 19: Arimaspi 

antea Cacidari [appellati]); o numire, care nu este nici grecâscă, nici latinisată, şi care 

aparţine idiomei, ce se vorbia în regiunile locuite de Arimaspi. După Dio Cassiu (LXVIII. 8) 

şi după Jornande (Get. 10), Dacii erai împărțiți în dâue clase sociale. Cei mai de nem 

şi mai avuţi erai pilophori seă pileati, adecă aceia, cari purtaii căciule, după cum 

i vedem representați pe monumentele de artă ale Romanilor; €r a doua clasă o formă 

poporul de jos, Capillati, Comati, xopâro. Arimaspii, cari purta căciule pe cap 

şi-şi lega pletele lor cu fire de aur, aparținea în mare parte la clasa cea nobilă a pi- 

lophorilor. Terminul de Cacidari, cum î-l aflăm în ediţiunile lui Pliniu, nu ne este 

transmis esact, Vechii copiatori ai manuscriselor ati considerat pe 07—4d, cetind Cacidari 

în loc de Caciolari. Cuvântul grecesc mthogâpo: este numai o simplă traducere a 

numelui vechiă indigen Caciolari. Chiar şi astă-di poporul român numesce Căciulari, 

pe cei ce pârtă căciule înalte țurcănesci.
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pescerea din care suflă aquilonul (Boreas, s&i vântul de nord), şi care loc se 

numesce Gesclitos (probabil un cuvânt corupt în loc de Desclitos, deschis). 

Acești Arimaspi sunt în răsboii continui pe lângă mine, cu grifonii, un gen 

de animale sburătâre, cari după cum ne spun legendele, estrag aurul din 

cavitățile pământului, și-l apără cu o nespusă înverșunare în contra Ari- 

maspilor, cari cercă să-l răpescă 1), 

Pescerea lui Boreas, lângă care locuiaii Arimaspii, se afla după Iliada lui 

Homer în munţii Rhipaei 2); după Siliu Italic pe teritoriul Geţilor 3), 

La Dionysiu Periegetul 4), Arimaspii mai ai și epitetul caracteristic de 

arimani și arimanii (âpetpavet s. ăpemâmor);, un cuvânt, care, după ter- 

minațiunea și după forma sa radicală, nu aparţine limbei grecesci. 

Prin terminul de arimani să arimanii, Dionysiu ne pune în lumină 

numele vechii naţional al Arimaspilor; de altă parte însă, dânsul voiesce, 

ca acestă numire să aibă și un sens etimologic grecesc: că Arimaspii erai 

arimani, adecă 6meni resboinici, s6ă inspirați de deul Marte 5), 

Acelaşi epitet de arimani î-l aplică Appian și Colchilor €), celor făi- 

moşi pentru lâna lor de aur, ale căror locuințe se aflaii, după cum scim, 

în regiunea geografică a Carpaţilor, sâii a vechilor Arimi. 

Istoricul evreii Flavius Josephus, care trăise în sec. 1 d. Chr., numesce 

arimani pe Lusitani șipe Cantabrii?). În alt loc dânsul ne spune, 

că Iberii cei vechi, "Ifmpes oi mâdm, adecă populaţiunile barbare ale 

Hispaniei, se numiai “Popaio, adecă Romani 8), cu tote că după cum scim, 

Hispania, de abia în timpul lui August, a fost pe deplin cucerită. Avem aici 

aceeași numire etnică de arimani, însă sub o formă mai nouă. 

Numele de Arimani, ce se atribuia în general populațiunilor pelasge 

din peninsula iberică, ne pune în lumină faptul, că ele aparțineaii la fa- 

milia cea mare a Arimilor sâă Arimanilor, din părțile de răsărit ale Europei, 

de unde emigrase în timpurile preistorice ?). 

2) Plinii lib. VIL. 2, 2. 
2) Homeri Ilias XV. 171; XIX. 356. 

5) Silii Hal. Pun. lib. VIII. 500—3801: 
. «+. Calais, Boreae quem rapta per auras 

Orithyia, vago Geticis nutrivit în antris. 

1) Orbis Descr. v. 31: muidec petpavtoy (Var, ăpetpravienv) "A ptprasnâv. 

5 Eustathii Comm. in Dionys. v. 31. 

* Appiani Mithr. c. 15: Kohyoic, E9voc ăpetpraves. 

2) FI. Josephi Bell. Jud. II. c. 16. 4: văha rez Abstravây vai E aviz ăpetpdevei 

2) FL. Josephi c. Apioner lib. II. 4: “Ifmpae pedv et adesea Topal ut If 

“Popator xahobvrut. 

) A se vede mai sus p. 692 seqq.
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Arimii de la Dunărea de jos ne mai apar la autorii romani şi sub nu- 

mele de Arimphaei; la Herodot "Opyteunaior. 

Despre aceştia scrie Pliniu: Acolo, unde se termină catena munților Rhipaei 

(adecă în apropiere de Marea negra), aflăm, că locuesc 6re-cari Arimphaei 1), 

un popor, ce nu se deosebesce de Hyperborei. Arimphaei locuesc prin pă- 

duri; se nutresc cu fructele arborilor, şi aii moravuri blânde. Din care causă, 

ci sunt consideraţi ca sfinți chiar și de triburile barbare ale populațiunilor 

vecine, cari nu le fac nici un răi, nici lor, nici acelora, cari vin s&-și caute 

un asil la dânșii. Er dincolo de Arimphaei, pe câmpii deschise, locuesc 

Scyţii şi Cimerii 2). 

În acestă notiță etnografică, terminul de Arimphae: este numai o simplă trans- 

formare fonetică în loc de Arimnaei. Un sat românesc din Bănat, Ramna, 

ne apare în documentele istorice și sub forma de Rampna și Rafna 5). 

În fine, Arimii, vechii locuitori ai Daciei, mai erai numiţi Rumoni și 

Rumuni. Acesta resultă din numele principelui dac Rumon 4) şi din numele 

localității Sclavinum Rumunnense 5), astă-di Slăveni în jud. Romanați. 

Originea acestor forme este în tot casul anteriâră ocupaţiunii romane ?). 

Venim acum la tradițiunile poporului român cu privire la făimoșii 

Arimi, ce locuise o-dată pe teritoriul Daciei vechi. 

Unele din aceste tradițiuni ne înfățișeză pe Românii de astă-di ca au- 

tochtoni la Carpaţi și la Dunărea de jos, ca descendenți ai unui popor 

vechiii, numit Râmleni și Râmni, cari locuise o-dată în regiunile acestea, 

«Românii», ne spun aceste tradiţiuni, <nu aă venit de nicăiri, ci s'aii po- 

menit aici> 7) -— cRomânii, de când sunt ei, aii stat tot pe aceste locuri» 8) 

1) O cetă de moșneni din (j. Buzăă) mai pârtă și adi numele de Rîmbei (lorgu- 

lescu, Dict. geogr. 150. 561. 

:) Plinii bb. VI. 14. 2: Ibique (ubi Rhipaeorum montium deficiunt juga) Arimphaeos 

quosdam accepimus, haud dissimilem Hyperboreis gentem. Sedes illis nemora, ali- 

menta baccae, capillus juxta feminis virisque în probro existimatur:ritus clementes. 

Itaque sacros haberi narrant, inviolatos esse etiam feris accolarum populis: nec ipsos 

modo, sed illos quoque qui ad eos profugerint. Ultra eos plane jam Scythae, Cimmerii etc. 

3) Pesty, A Szor. Bânsâg. Il. p. 470. 

*) Ammiani lib. XVII. c. 12: Duxerat (Zizais)..... cum ceteris Sarmatis etiam R u- 
monem et Zinafrum, et Fragiledum subregulos (a. 358 d. Chr.) 

5) Jornandis De Get, orig. c. 5: a Civitate nova et Sclavino Rumunnensi, et 

lacu qui appellatur Musianus, usque ad Danastrum, 

€) A se vede capitulele următâre. 

?) Densuşianu, Cest. ist. Respunsuri. Com. Michăesci (Muscel). 

8) ibid. com. Joresci (Covurlui). 

NIC. DENSUŞIANU, 41
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— cei sunt aici de la începutul lumii» 2),— că «sămânţa nsstră este de la 

urieşi> 2) — și în fine, că <Românii de astă-di s'aă numit mai înainte Râmni 

şi Râmleni» 3). 

Sub numele de Râmleni ne apar Românii de la Carpaţi și în fragmentele, 

ce ne aă mai rămas din poesia nstră vechiă eroică. În orațiunile, ce se ţin la 

nunțile ț&rănesci — după un rit vechii, numit «lege românescă»,—colăcerii 

mirelui, ne spun în dialoguri rimate, că ei sunt voinici de călărime, că vin 

pe cai mai iuți ca smei, cu capete de lei (grifoni), şi că sunt oșteni, cari se 

chiemă Râmleni 4. 

În cântecele b&trânesci, Iovan Iorgovan, unul și acelaşi cu Hercule din 

timpurile pelasge, este numit «ficior de Râmlean» î) şi «căpitan Râm- 

lea n» 6). În alte variante, epitetul săii de Râmlean este înlocuit prin cuvintele 

mai ușor de înțeles «Român» ?) și «mocan». 

Aceşti Râmleni, din tradițiunile poporale române, nu aii de a face nimic, cu 

vechii locuitori ai Romei, nici cu vechii cetățeni ai imperiului roman; €i re- 

presintă după ideile poporului român numai o naționalitate străvechiă şi au- 

tochtonă a acestor ţări. 

Cuvântul Râmlean din punctul de vedere al etimologiei sale, este numai o 

transformare fonetică a terminului vechii de Râmnean. 

Trecerea lui ș în 7 şi a lui 7 în este unul din fenomenele vechi ale 

limbelor romanice 8). O localitate din Bănat, numită adi Radimna, ne apare 

în documentele istorice şi sub forma de Radumlya?). 

Terminul de Râmlean era cunoscut în imperiul roman încă înainte de 

invasiunea Slavilor. 

Pe o vechiă inscripțiune din museul Capitolin ne apare un Hercoles 

Romanillianus 14). Este același epitet de Râmlean, pe care î-l are Iovan 

Iorgovan, sâii Hercule, și în cântecele eroice ale poporului român. O loca- 

1) Ibid. com. Cosmesci (Tecuci). 

2) Ibid. com. Bordeiul-verde (Brăila), Podeni (Prahova). 

3) Densuşianu, Cest. ist. Respunsuri. Com. Drajna de sus (Prahova). 

:) Mariana, Nunta la Români, pag. 476. 480.—Teoilorescu, Poesii pop. 177. 

5) Teodorescu, Poesii pop., p. 419. 

6) Alecsandri, Poesii pop. p. 14. 

5) Gazeta Transilvaniei, Nr. 140 din 1894. 

8 Schuchardt, Vokal. d. Vulgărlat., |. 143: Uebertritt des 7 in 2 und des n în [ist 

in den romanischen Sprachen hâufig. 

% Pesty, Krass6vârmegye, Tom. II. 15. 

19) Guasco Mus. Capit. 1. 60. nr. 30 (Orell. nr. 1607).— Fabretti, Corp. inscr. ital. p. 58%   
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litate numită Romulianum 1) esista în Dacia ripensă și alta cu numele 
de Ramlum în Thracia. 

Arimii de la Dunăre, după cum am vEdut, at fost numiţi în anticitatea 
grecescă și Armeni. | | 
Forma acestei numiri ni s'a mai păstrat încă până astă-di. Cu deosebire 

în Moldova, numele de Armani şi Armeni este aplicat Ja locuitorii «dintre 
bălți», sei din delta Dunării 2). 

În unele tradițiuni și legende, făimoșii Arimi de la Dunărea de jos ne mai 
apar și sub numele de Rohmani, Rocmani, Rogmani și Rachmani. 

Acești Rohmani, după cum ne spun tradițiunile țăranilor din Bucovina şi 
Moldova, aă fost Români, ca şi noi, Ei ai avut o-dată țera lor numită 
Ţera Rohmanilor, care era situată spre mi€dă-di de Moldova ?), și nu 
tocmai departe 1). Ei ai fost 6menii din vechime, pe cari i-aii 
înlocuit Românii de astă-di 5). 

Un anumit trib din acești Rohmani forma o clasă socială deosebită, Ducând 
o viță ascetică, ei credeaii, că vor ajunge la o vi€ță eternă. Acești Rohmani 
sunt înfățișări ca un fel de eremiţi, 6meni de o pietate și bunătate deosebită, 
venerabili și sfinți, cari mai trăesc încă și astă-di. În memoria lor, ţăranii 
români din Moldova, din Besarabia și Bucovina serbeză a șeptea di după 
Pasci, sub numele de Pascile Rohmanilor 6. Ei locuiesc lângă gurile 
riurilor, ce curg din Moldova — lângă apele cele mari, în cari se versă tâte 
riurile — în ostrâvele mărilor — sâii în o pustietate de pe ț&rmurii mării; 
ei nu aii case, ci trăesc sub umbra arborilor, se nutresc cu pâmele pu- 
stiului, se întâlnesc cu femeile lor numai o singură dată pe an, atunci petrec 
9 dile împreună, apoi €răşi se despărțesc și trăesc deosebiți, bărbații în o 

1) Aur. Victor, Epit. 40. 

*) Tocilescu, Materialuri folkl. |. 1319: 

Ved o fată di armencă. 

Nu-i armencă-ii Moldovencă, 

Moldovencă dintre bălți. 

O tradițiune anal6gă ni se comunică din jud. Constanţa, com. Dăieni: «Se spune de 
bătrâni, că aici (în Dăieni) eraă mai înainte nisce 6meni numiţi A rm ni» (Cest. ist. Resp.) 
Numele de Arman sinonim cu Român î-l aflăm și într'un cântec epic din Moldova: 

La crâșmuţa de sub del Cu trei fete de arman 
Bea Bugean și Vărgan Şi una de Moldovan. 

Sevastos, Cântece mold. 1888. p. 385, 
2) Densuşianu, Cest. ist. Resp. com. Bogdănesci (Tutova). 

î) Ibid. com. Christesci (Suceva). 

*) Ibid. com. Golăesci (laşi). 
) Marianu, Serb. la Rom., vol, III, p. 171 seqq. — Miklosich, Wand. d. Rum. 18,
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parte, femeile în altă parte. Aceşti Rohmani anachoreți î-și petrec vicţa lor 

mai mult în devoţiuni religicse; sunt 6meni fârte buni, și cu moravuri blânde, 

din care causă se numesc «Buni» 1) şi «Blăjini»>; ei sunt feriţi de ori-ce 

păcat, nu fac stricăciuni nimănui, dar nică pe ei nu-i supără nimeni; și fiind-că 

sunt sfinți, că merg după mârte de a dreptul în raiii şi se numesc «Fericiţii 

Blajini>. Rohmanii aveai o presimţire de câsul morții; se pregătiaă singuri 

pentru ultimul moment al vieţei lor; se îmbrăcaă în haine de morte, veniaii 

preoții, rudele și pretinii, se făcea ceremonia de despărțire; apoi acela, 

cărui i-a sosit câsul, trecea singur după un d6l cu trup cu tot, Er cei alalți 

se întorceaii acasă 2). 

Acestă legendă, conține după cum vedem, elemente importante istorice. 
y Rohmanii cei buni, evlavioși şi sfinți, pentru cari țăranii români din Moldova, 

din Besarabia şi Bucovina mai ai şi astă-di un respect religios, se văd a fi unul 

şi același popor cu Arimphaei lui Pliniu ?) și Mela +), cari locuiaii prin pă- 

duri, se nutriaă cu fructele arborilor; cari își petreceaii vieța numai în ru- 

găciuni şi în adorarea deilor, şi eraă consideraţi ca sfinți, chiar și de triburile 

barbare ale popsrelor vecine; sunt aceiași cu Hyperboreii religioși de lângă 

munții Rhipaei, cari trăiaă un lung vec de ani, şi când vi€ţa li se părea 

o sarcină grea, ei făcea ultimul ospăț, se îmbrăcat într'un lux bttrânesc 

şi apoi se aruncati de pe stânci în mare 5). 

După alte legende locuințele Rohmanilor se aflaă la Macarele ?), în 

țelege Maxâpwv visa, insulele Fericiţilor. 

Între tâte insulele «fericite» ale anticității, cea mai sfântă și cea mai celebră 

a fost, după cum scim, insula Leuce, de lângă gurile Dunării, astă-di insula 

Şerpilor 7). Leuce a fost insula consecrată eroilor pelasgi 8). Aici petreceail, 

sufletele fericite ale lui Achile, Patroclu, Aiax ș. a. 

Alte urme despre locuinţele Arimilor la Carpaţi și Dunărea de jos ni se 

presintă în terminologia topografică. Din aceste notăm aici numai următârele: 

1) Cf. Buono mae (Orph. Arg. v. 1045) și Euergetae (Făcători de bine) la Steph. B7 

'2) Ibid. com. Bolesci (Roman). 

3) Plinii lib. VI. 14. 2, 

1) Melae Orb. Descr. lib. 1. 2. 19. 

5) Plinii lib. XXVI. 11. 12.— Melao lib. Il. 5. 

€) Densuşianu, Cest. ist. Respunsuri. Com. Dolhescii mari (Suceva), 

1) Plinii lib. 1V, 27. 1; eadem Leuce et Macaron appellata. — Rufi Descr. Orb. v. 

723: Leuce sedes animarum. , 

8) Dionysii Orb. Deser. v. 543. — CE. Diod. Sic. lib. II. 47. — Prisciani Periegesis 

v. 557—561.
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Râma (Rima), sat (Vâlce). |  Rumno, s. (Rudki, Galiţia). 
Râma, părăi (Gorj). | Rumno, moșiă (ibid.). 
Râmna, 2 sate (Râmnicul-sărat). | Arămesci, 3 sate în Moldova. 
Ramna a. 1475, 2 sate (Bănat). Oromesci, cătun (Argeș). 
Râmesci, 2 comune (Vâlce). Haram (Arami), a fost în sec. XIV 

“Rama, cătun (Brăila). orașul principal al unui districtus 
Ry mna, localitate, 1274 (Gămăr, Ung.) valachicalis din Bănat 2). În apro- ? 
Rima-Szombat, sâi Rimanska piere pe ţ&rmurele Serbiei se află 
Sobota, oraş lângă rîul Rima ruinele unui castel numit Ram 5). 
(Gâmâr, Ungaria). Arimănsa, loc (Brăila). 

Rigmani, s. (Transilvania). Armeniş (Armenys), s. (Bănat). 
Roma, cătun (Buzău). Ormeniș, s. (Transilvania). 
Romlia, etim. Romnia, s. (Transilv.) Râşea, etim, Râmsea, mai multe 
Romos, în documentele medievale sate în Transilvania şi România. 
Rams 1), s. (ibid). Lângă satul Râsca din jud. Ro- 

Romosz şi Wolezek, 2 cătune apro- manaţi se află ruinele vechiului oraș 
piate (Sokal, Galiţia). dacic, numit Rom ula în geografia 

Rum, oraş (Vasvăr, Ungaria). oficială romană. 
Ruma, orășel (Sirmiu, Ungaria). Râșcani, 4 sate în Moldova 4), 
Diferinţele de forme sunt numai simple dialectale 5). 
Legendele și tradiţiunile Germanilor ne spun de asemenea, că locuinţele 

urieşilor vechi se aflati în ținuturile numite Runtalo, Rimlo (Ri m-land) şi 
Rimis €); er Hrimnir, Hrimgrîmr, Hriîmgerdr, sunt nume proprii 
de Giganţi 7). 

1) Numirile cu s scă ș final (Romos, Armeniș, Ormeniș) sunt forme rămase 
din timpuri antice, când se pronunţaă de regulă cu o proposițiune, ad Romos, in 
Armenis, ca în Tarquinios (Italia), Remis în loc de Remi (Gallia), Petris (Dacia). 

2) În idiomele vulgare ale limbei latine încă aflăm aspiraţiunea vocalelor la 
inceputul cuvintelor, mai cu s€mă sub influența lui 7, p.e:: harena, harida, harundo, 
haruspex, hircus, honerare etc. 

*) Aram și Arim, numele unui eroi național în poesia poporală română (Teodorescu, 
P. p. 627. — Hasdeu, Dict.1|. 1660). În aceleași cântece vechi, voinici, cari luptă 
sub ordinele eroului, sunt numiți Haramini (<Voi vitejilor, Haraminilor»; «Voi 
voinicilor, Haraminilor». Alecsandri, Poesii pop. 64 —69). Acest termin desemna 
la început naționalitatea Gmenilor, ce devenise renumiţi prin virtuțile lor ostășesci: 
însă de la finele evului de mijloc încâce sub numele de haramini (serb. haramija) se 
înțelegeau cetele de haiduci din peninsula balcanică, cari făceai incursiuni şi luptaă 
be socotela lor propriă, 

. 
%) Pe o inscripţiune romană de la lglița T. Rascanius Fortunatus (C.I. L. IL. nr. 6203). 
*) Același caracter etnic î-l ati şi numirile de jocuri țărănesci: R omnia în Ţera-românescă 

Vipescu, Opincaru, 52), Armănesca și Arminesca în Moldova (Sevastos, Nunta, 280), 
9 Mitth. d. C.-Commissi on z. Erforsch. d. Baudenkm. XV. Wien, (1870), 143. 
) Grimm, D. Myth, 1, (1854), 498: heissen alle riesen hrîmthursar (Râmi-turseni).
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Monetele archaice ale Daciei, Seria Armis. 

A. Monelele cu legenda APMIUZ şi ZAPMIE BAZIA(evs). 

Esistonţa unor monete vechi cu legendele APMIS și. XAPMIX a fost cunoscută ar- 

cheologilor şi istoricilor Transilvaniei încă pe la finele sec. al XVI-lea. Esemplarele, de 

cari fac amintire autorii de peste Carpaţi, sunt următârele: 

1. O monetă de argint, despre care raporteză archeologul transilvan Ste ph. Zamosius 

(sec. XVI-lea), că din causa vechimii era atât de ștersă, încât se cunosceaă numai puţine 

litere, dar şi acelea r6se (numisma argenteum, annis ab hinc plus quam 160 Zamosio in 

Dacia visum, ita tamen vetustate detritum, ut paucas literas graecas, easque abrasas haberet: 

APMIS SIAE.—Benk5, Transsilvania, Ed. 1778, pag. 10). Se pare, că despre aceeași 

monetă scrie Troester (Dacia, Nuernberg, 1666, 129): «Da auch dieses Koniges 

Sarmitz Mintz noch gefunden wird, mit der Uberschrift: SAPMIS BASIAETS, Auf der 

andern Seiten ist eines wilden Schweins Kopff geprăget, der in dem Riissel einen Pfeil 

hălt. Zamosius>. Soterius (sec. XVIII) încă amintesce, că moneta lui Sarmis avea ca 

emblemă un porc sălbatic cu o săgetă în gură (Schmidt, Die Geten und Daken, p. 60). 

2. O monetă de aur, descoperită în 1826 pe câmpurile de arătură de la Turda (Fig. 243). 

Ao. Un tip cu barbă; legenda APMIE BASIA (eve). — Rev. Perspectiva unei vaste cetăți 

cu muri construiți din petră tăiată; înaintea porţii semnul svasticei, după cum se vede 

adese ori pe teracotele de la Troia; în drepta figura de jumătate a unui boă cu capul 

ridicat în sus, 

  

243, — O vechiă monetă de aur 

cu legenda APMIX BASIA des- 

coperită în a. 1826 la Turda în 

244.—Altă monetă antică de aur cu legenda 

SAPIME BAZIA descoperită în a. 1826 

“Transilvania, După Hene, Bey- la Turda în Transilvania. După Hene, 

trăge z. dacischen Geschichte. ibid. Tab. 1, 

Tab. 1. 

3. O monetă de aur descoperită în a. 1826 la Turda (Fig. 244). 

Av. Un tip cu doue feţe, fără epigrafă. feo. O broscă ţestosă, ale cărei picidre dinainte 

se confundă în parte cu dâue litere din legenda SAPIMS BASIA (soc). 

4. O medaliă, aur (calitate transilvană), care pe la a. 1848 se afla în colecţiunile cor 

telui Eszterhazy din Viena, descoperită, după cum ne spune archeologul Neigebaur, la 

Grădisce (Sarmizegetusa) în Transilvania. Despre acestă medaliă, Neigebaur â e 

jletino de 

1 BAZA 
1, deget 

comunicare în şedinţa Institutului archeologic din Roma la 4 Febr. 1848 (Bu 

Istituto di coresp. arch. a. 1848, p. 50). Acestă medaliă avea legenda : SAPM 

şi ca simbol o brâscă țestâsă. Diametrul era de 1 deget (1 Zoil) și grosimea de 

(Neigebaur, Dacien, p. 39).
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5. O monetă de aur în greutate cam de trei ducați representând: 47. Un cap cu le- 
genda SAPMIS BASIAEOE. Fo. Un templu având în lăuntru un altar, pe care arde focul; 
de o parte o figură umană, de alta un asin, jos d6ue cuțite (Arneth, Sitz.-Ber. Akad. 
d. Wiss. Phil.-hist. Cl. VI B. 307). 

6. O monetă de argint. 47. Un cap cu dâue feţe, cam în torma cum este representat 
lanus. feo. SAPMIS BASI A. O brâscă ţestosă, pe care se vede un scut şi pe scut o 
lance. De ambele laturi £ (Arneth, Sitz.-Ber. ibid.). 

7. O altă monetă, care face parte din acestă grupă, se află astă-di în colecţiunile mu- 
secului de la Gotha şi represintă ca tip un cap cu ddue fețe, €r pe avers pSrtă o mono- 
gramă, ce pare a fi % (Kenner, Wien. Num. Zeitschr., XXVII B., 71). Acestă monogramă 
ar conține ast-fel Jiterele AP. AL. CAguzs itp = phrwp). Ultimul cuvent, cu înţelesul 
de dux, este epitetul homeric al lui Hermes seci Armes (Hymn. in Merc. v. 14. — Cf. 
Paus. VIII. 31. 7). 

După cum vedem din aceste date, pe cari le aflăm la autorii de peste Carpaţi, monetele 
cu legenda APMIS BASIA se deosebesc prin tipurile, prin legendele, prin metalul din 
cari sunt fabricate, și prin greutatea lor, de monetele cu inscripțiunea SAPIMS, ori 
SAPMIE BACIA; ast-fel, că noi avem aici d6ue varietăți de monete, cu tipuri şi legende 
diferite, ce se refer la unul şi același rege. Din punct de vedere onomastic, Armis și 
Sarmis este acelaşi nume, ,$ de la început fiind numai o simplă aspirațiune dialectală. 

Archeologii și istoricii transilvani, Zamosius, Soterius, Hene şi Neigebaur, aă consi- 
derat esemplarele, pe cari le văduse, ca autentice, atribuindu-le lui Sarmis, întemeiă- 
toriul presupus al Sarmizegetusci, identic cu Syrmus, regele Triballilor şi al Geţilor, care 
avuse un resboiă cu Alesandru cel Mare lângă Dunăre. 

În a. 1851 consiliarul Arneth face o comunicare Academiei de sciinţe din Viena despre 
monetele cu legenda SAPMIE, pe cari dânsul le consideră de false; însă fără să ne indice 
urmele reale ale unei falsificări, fie în ce privesce technica fabricaţiunii, calitatea meta- 
lelor, ori forma tipurilor și caracterul literelor. Singurul motiv, pe care-l vedem esprimat 
la Arneth, că nu cunâscem până astă-di nici un rege dac cu numele Sarmis, nu se pote 
Considera ca decisiv. Câte monete antice, cu nume de regi și de principi necunoscuți, nu 
Sai descoperit până astă-di în diferite părţi ale lumii, fără ca să putem susține din 
punct de vedere istoric, că tâte aceste esemplare sunt apocrife, 

În ce privesce cestiunea autenticității acestor monete, mai este de lipsă s€ relevăm 
aici, că în Transilvania, cel puțin până la mijlocul seculului trecut, nu a esistat nici un 
comerciă cu monete false antice, fiind-că, după cum observă fârte just Troester, în 
regiunile aceste, se descoper în continuu așa de multe monete antice, prin ruinele ce- 
tăților, pe câmpurile de arătură și prin vii, încât le scot din pământ, nu numai Gmenii 
cu plugurile, dar și porcii când rimeză, 

Despre monetele cu numeie APMIS, cari încep să ne fie cunoscute încă de pe la finele 
sec. XVI-lea, Arneth nu face nici o amintire, 

Monetele cu legendele APMIS și SAPMIE BASIA(ev<) nu constitue o grupă isolată în 
numismatica vechiă a Daciei; din contra ele formeză numai o verigă importantă din o 
lungă serie de monete ante-romane ale acestei țări, cari ne înfățișeză sub diferite forme 
tipul şi atributele regelui divinisat Armis,
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_ În deosebi tipul cu doue feţe î-l aflăm reprodus și pe alte monete vechi ale Daciei și 

Galiei; €r brâsca ţestâsă și verul erymantic sunt simple simbâle astronomice, ce ni 

se presintă și în numismatica altor triburi pelasge stabilite în Gallia, Italia și Pelopones, 

Numele Armis, ce-l aflăm pe due esemplare din monetele specificate mai sus, mal. 

este și astă-di usitat la ţăranii români de pe teritoriul vechii Sarmizegetuse, sub forma 

de Armie ca nume personal şi Armioniii ca nume familiar (în particular în comunele 

Grădisce, Rea, Ostrov, Păucinesci, Ciula, Ciulişdra). 

Din punct de vedere istoric, esistența unui vechii rege al Daciei cu numele de 

Arimus, scă Armes, este afară de ori-ce îndoiâlă, Logograful Xantos, care trăise pe 

la a. 500 a. Chr. ne spune, că peste regiunile, unde 

Tyghon purtase răsboiă cu deii, domnise un rege cu nu- 

mele de Arimus (Arimân) (Fragm. Hist. gr. 1. 37, fr.4), 

După cum scim, luptele cele seri6se ale Titanilor și Gi- 

ganţilor cu noul stăpânitoriii al Olympului se întemplase 

pe teritoriul din nordul Thracici, în apropiere de ctârgem 

zoha:, să Porţile de fer (Il. VIII. 15). În acestă partea 

lumii vechi domnise așa dar regele Arimus. Despre 

același rege ne vorbesce şi Valeriu Flac, unul din 

preoții însărcinaţi cu păzirea cărților sibyline. În Argo» 

pauticele sale, Valeriu Flac amintesce de un Armes 

din Scyţia, adorat ca dei de populaţiunile pastorale ale 

acestor ținuturi, și care devenise făimos prin actele sale 

de violență şi prin deprinderile sale fraudulâse de a răpi 

ciredile și turmele de oi ale altora (Arg. VE. v. 530). 

Acestă tradiţiune, o aflăm mai pe larg desvoltată în li- 

teratura epică grecescă, ce se refere la Hermes, deul cel 

vechiă al păstorilor pelasgi, numit în poemele homerice și 

Hermias, Hermeas, er la Hesiod Herman. Imnul 

lui Homer în ondrea lui Hermes ne înfăţișeză acestă le- 

gendă sub forma următâre. Hermes, mesagerul deilor 

şi autorul lucrurilor folositâre, a fost fiul nimfei Maia, 

un copil astut, înșelătoriă cu vorbe dulci, prădătorii, 

lotru de boi, spionătoriă în timpul nopții şi pânditoriă pe   la porți. Hermes născut dimincţa, se ridică în aceeași di 

245. — Statuetă de bronz înfă- sera din legăn, merge în ascuns la pășunile lui Apollo 
tişând pe tânărul Hermes ps ai au , ] 
x , > . a etels (Armes) cu brâsca ţestâsă și-i fură ciredile cele admirabile de boi cu cap 

în mână. Mărime originală 1). ridicate în sus. Întorcându-se înapoi la mama să 

După Arch -epier. Mitth, II. Hermes află înaintea pescerii, în care se născuse, O brâscă 

țestâsă de munte (4fhos poat (ibooca). Tentrul ded 

consideră acestă întemplare, ca un bun augurii, ridică de jos brosca, o despoiă de ţestul, 

scii de scutul să, din care apoi face o liră frumos sunăt6:e. 

o. - iei, 
1) Acâstă statuetă a fost descoperită la O-Sz5ny lângă Komorn (Brigetio), în părțile de sus ale Pannonit» 

e 
peste cari domnise Dacii în timpurile lui Boerebista. în templul lut Apollo din Argos, încă se afla o stătuă, € 

representa pe Hermes, meditând st facă o liră din brosca țestosă (Pausania, II. 19. 7).
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Resultă așa dar din legenda, ce o aflăm la Homer, că deul Hermes, care avuse un rol 
așa de însemnat în cultul Pelasgilor din părţile de răsărit ale Europei, este unul și același 
cu Armes, deul populațiunilor pastorale ale Scyţiei, despre care ne face amintire Valeriu 
Flac; că este unul și același cu Armis, scă Sarmis, figurat pe monetele. despre cari 
am vorbit mai sus, şi cari ne presintă atributele caracteristice ale deului Hermes, un boi 
cu capul ridicat, o brâscă țestosă şi un porc selbatec, 

Patria deului Hermes, adorat de Pelasgii meridionali, a fost, după legendele cele mai vechi 
în nordul Thracici lângă Oceanos potamos, unde se născuse toţi deii (Hom. [I..XIV. 201). 
Mama sa este nimfa Maia, fica titanului Atlas, a puternicului rege hyperboreii; er tatăl 
săi a fost Zic giţioxoc, marele dei al Daciei, despre care am vorbit mai sus (pag. 226), 
unul și acelaşi cu I. O. M. Despre Hermes ne mai spune Homer, că dânsul cânta şi glo- 
rifica cu o voce plăcută pe aia pepvi, în care se născuse deii; că în urmă împăcându-se 
cu Apollo pentru boii, ce-i furase, acesta i dărui o vargă de aur cu trei foi, simbol al 
prosperității şi al tuturor succeselor. Din acestă causă, Homer i mai atribue lui Hermes 
şi epitetul de upvaciunts (etim. de la Xposâs aur și fâpâos vargă), un termin, care după 
forma sa și după modul, cum cei vechi sciaă să făurescă epitetele, se pare a ascunde 
numele dinastiei dace, Zarabi (Jorn. Get. c. 5). În vechia literatură epică, Hermes mai 
are epitetele caracteristice de ăptobwos, aducătoriă de bine; âixu:os, făcătoriiă de dreptate. 
El mai este numit âppumivuy 36hov, care meditâză la înșelăciuni ; “pArwp dveipwv condu- 
cătoriul viselor, de fapt însă “iți op 'Oveiguwv, Ducele Onirilor (înțelege Arimilor). După 
Argonauticele lui Orpheu, poporul Onirilor, 6 37po 'Ovzipwy, î-şi avea locuinţele sale în 
apropiere de oraşul cel întărit cu muri “Epptovia (Hermionia), situat lângă munţii Riphei 
(Orph. Arg. v. 1142. —Ct, Odyss. XXIV. v. 12.—Dionys. Per, v. 714), 
Urme despre un cult fârte vechiă în onârea divinității Armin mai esistă și astă-di 

la Carpaţi. Prima qi a lunci lui Maiti este una din cele mai solemne s&rbători poporale 
ale păstorilor și țăranilor români din Transilvania şi Bănat. Ea se celebreză cu rituri 
tradiționale ante-creştine și are numele de Arminden. Cuvântul se vede a fi compus 
din Armin și den, forte probabil cu înțelesul de aniversarea morții lui Armin 
(Cf. lat. feriae denicales; gr. 9avi,, morte), Părinţii bisericei creştine consecrară 
acestă di profetului Ieremiă. Pe teritoriul Sarmizegetusei, sărbătârea cea mare a Armin- 
denului se celebreză la Densuș, unde mai esistă până astă-di cel mai vechii monument 
architectonic al Transilvanici, un mausolei de formă ante-creștină, a cărui istoriă nu o 
Ccunâscem, dar care se vede, că a fi fost restaurat în cursul evului de mijloc tot în stilul antic. 
În ajunul acestei sărbători se înfige în pământ lângă porta fie-cărei case românescă o prăjină 
lungă de fag, să de stejariii, cu crengi și frunde la vârt, numită de asemenea arminden. 
Ea rămâne lângă stâlpul porţii până când se seceră grâul, sâă se face cea de ântâiă pâne 
nouă; atunci de regulă, femeile române, în semn de mulțămită lui D-dei, fac o pogace câptă 
În țest, ars cu lemne din arminden. In Attica şi Arcadia, unde elementul pelasg rămase 
mult timp preponderant, sărbătorile poporale în ongrea lui Hermes se numiaă “Epuuia; 
la porţile edificielor publice şi ale caselor private se puneaiă stâlpi scă armindeni, numiţi 
“Bgut (Eppijc orpogpatos, “Epuăic 6 npăs «d moâ). Mai notăm aici, că numele de 
ârminden pentru stâlpii lui Hermes era cunoscut și în anticitate. Autorii grecesci însă 
transformară acest cuvânt în “Egpa%hyn, cu înțelesul de statuă sei pilastru, ce înfățișa 
lângă o-laltă, capul lui Hermes şi al Athenei (Cf. Cic. ad Att. 1. 9). In ce privesce vechile 
representări ale lui Hermes, el ne apare adese ori figurat cu barbă, unc ori cu doue, trei
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şi patru capete. În cultul roman s&rbătârea cea mare în onrea lui Hermes (Mercuriu) 

era în diua de 15 Maiă; er pentru Maia, mama lui Hermes, sacrificiile se făcea în prima 

di a lui Maiii, adecă la Arminden (Macrob. Sat. 1. 12). 

Despre Armes, sei Hermes, se păstrase unele tradițiuni istorice şi la triburile arimice, 

ce emigrase de la Carpaţi în Italia. Faunus, vechiul regeal Latinilor, a cărui reșe- 

dinţă se aflase pe muntele Aventin din Roma, mai avea, după cum ne spune Diodor 

Sicul (VI. 5. 2), şi numeie de “Eppăs (Egpiv), de sigur însă în dialectele italice sub forma 

de Armes şi Armen. Soţia lui Faun a fost o fată din țera Hyperboreilor 

(Dionys. 1. 43), și el are, în mare parte, aspectele tradiționale ale lui Ames !)- Unele 

din monetele vechi ale Romei pârtă pe o față tipul lui Ianus, pe alta tipul lui Hermes. 

Probabil, că Armes scă Hermes, este deul ocult, sub a cărui protecţiune specială se afla 

cetatea Romei (Macrob. Sat. III. 9). La Faun, scă la Hermes, cum î-l mai numesce 

Diodor, apelâză Numa, când voesce să înduplece mânia lui Joe (Ovid. Fast. III. 491). 

După cucerirea Daciei, Hermes, seă Armes, rămase şi mai departe o divinitate pro- 

tectâră a Sarmizegetusei şi a întregei provincie. În inscripțiunile latine însă, numele sei 

cel vechii naţional, este tot-de-una înlocuit cu numele altor divinități similare romane. 

Cea de ântâiii alusiune la vechiul fundator și patron al Sarmizegetusei o aflăm în 

inscripţiunea monumentală a legatului imperial M. Scaurianus, despre înteraeiarea 

coloniei Sarmizegetusa. Textul acestei memorabile inscripţiuni, ast fel cum a fost copiat 

înainte de a. 1465, când momentul era aprâpe întreg, și cum se află transcris în cele mai 

vechi codice epigrafice, are următorea cuprindere: 

L-O-M 

ROMVLO . PARENTI 

MARTI +  AVXILIATORI 

FELICIBVS-AVSPICIIS-CAE 

SARIS + DIVI - NERVAE 

TRAIANI +  AVGVSTI 

CONDITA : COLONIA - 

DACICA 

SARMIZ 

17 PER 

M + SCAVRIANVM p.Chr. 110. 

EIVS - PRO - PR 2) 

a 

În acâstă inscripțiune, Romulus cu epitetul de <Parens» figureză ca o divinitate 

protectâre a coloniei Sarmizegetusa, imediat după Jupiter Optimus Maximus; & 

Marte, o divinitate superidră olympică, unui din cei 12 Consentes, este amintit numai 

în locul al treilea, în urma unui simplu eroi, sei semidei, și numai cu epitetul modest 

ot 

1) Armes ca deii al păstorilor şi protector al turmelor avea ca simbol caracteristic due cârne pe Cap: T 

ast-fel era representat și Faunus (Val. Flacci Arg. VI. v. 530—533: inglorius Armes....: frontem CUR 

cornibus auxit. —Ovidii Fast, III. v. 312: quatiens cornua Faunus).—Una din monetele vechi ale Dacie 

(Fig. 246, nr. 11) ne înfăţizeză de asemenea pe Armis cu dâue cornițe de asupra frunţii, 

2) C. 1. L. vol. III. nr. 1443. — Am omis aici rectificările şi suplinirile lui Mommsen în linia 4 £% auch 
is 

ritate îmg., şi în linia 11: Zeg(ionem) V. M(acedontcam), de Gre-ce conjecturile sale adese ori nu aă fost sal 
basă 

făcătore. De altmintrelea însuşi recunâsce, că întregirea, ce o propune, cu privire la linia 11, nu arc 0 

destul de sigură,
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de <auxiliator» Se ar păre, că vechia hierarchia dogmatică este resturnată în acestă in- 
scripțiune; și ne întrebăm, se pote Gre, ca teologia romană, atât de severă şi consequentă 
în forme, să degradeze o divinitate olympică? 
Romul, în calitate de conditor urbis (Romae), era, ce e drept, venerat cu numele 

<Quirinus» pe cele șcpte coline de lângă Tibru. Însă nu putea s€ esiste nici un motiv 
religios, ca Romul să fie decretat în cultul public al Dacici, ca «Parens» al coloniei 
Sarmizegetusa, care nu purta nici cel puțin numele adoptiv de <Romula», ori <Romulea». 
Este așa dar afară de ori-ce îndoiclă, că numele de <Romulus Parens» din acestă 
inscripţiune se referă la altă divinitate, nu însă la «Romulus Quirinus». 

Esplicaţiunea acestei misteridse inscripţiuni o putem afla numai în tradițiunile religidse 
și istorice ale Daciei. Sarmiz-egetusa purta de fapt numele lui Armis scă Sarmis, 
care avea un cult religios vechiă nu numai în Dacia, dar şi în Scyţia, în Thracia etc. 
La a. 110 d. Chr. se pune fundamentul nouei colonii. Senatul roman hotăresce a se păstra 
numele istoric al acestei capitale, şi ast-fel noua coloniă este consecrață sub numele de 
Sarmiz-egetusa. O-dată numele cel vechiă al cetății fiind adoptat, era o condiţiune 
indispensabilă a dreptului public sacral să se respecteze și drepturile vechilor divinități 
tutelare, cu atât mai mult, că în rugăciunile de evocare, se făcea acestor divinităţi o 
promisiune solemnă, că ele vor rămâne și pe viitoriă protectâre ale poporului și ale osta- 
şilor romani ( Macrob. Sat. III. 9). 

Legatul imperial Scaurian face în inscripţiunea de inaugurare a colonici numai o schimbare 
de formă. Numele lui Armis sâă Sarm iz, al vechiului întemeiătoriă şi patron al Sarmiz- 
egetusei, a fost substituit în acestă inscripțiune prin divinitatea equivocă a lui « Romulus 
Parens», un nume, care din punct de vedere istoric și dogmatic se referia la Armis, 
&r din punct de vedere politic onora pe Romul, numit de altmintrelea în legendele 
evului de mijloc și Armelus (Graf, Roma nella memoria del medio evo, 1. p. 107). 
Cele-lalte divinităţi protectâre ale Coloniei Sarmizegetusa, aveai de asemenea tradițiuni 
religi6se la Dunărea de jos. Jupiter Optimus Maximus representa de fapt pe Zs5s 
ăgceue hEţtatoc, abpbona, divinitatea cea vechiă tutelară a Dacici (Vedi mai sus p. 226). 
O probă în acestă privință ne sunt cele 24 inscripţiuni ale Cohortei 1 Aelia Dacorum din 
Britannia, din cară 21 se vEd dedicate lui 1. O. M. (C. 1. L. vol, VII, nr. 806—826, 975). 
În fine Marte, era d-ul protector al câmpiilor getice (Virgiliu, Aen. III. 35: Gradivum 
patrem Geticis qui praesidet arvis), 

Hermes, pe care Romanii î-l asimilară mai târdiă cu Mercuriu, ne mai apare a 
divinitate protectâre a coloniei Sarmizegetusa și pe un stâlp tetragon, scă pe un arminden 
antic (hermathene), ce a esistat în sec. XVI-lea în biserica românâscă din Haţeg cu inscrip- 
țiunea: Mercurio et Minervae dis tutelaribus (Neigebaur, Dacien, p. 38, 1; 29, 48), 

Despre Hermes, ca părinte al rasei romane şi despre raporturile sale filiale față cu Dacia 
mai avem încă o inscripţiune de o importanță deosebită, al cărei înțeles însă până astă-di 
a remas cu totul obscur. Acestă inscripţiune pusă pe un altar votiv, s'a păstrat întregă 
până în dilele nostre (C. 1. L. vol. III, nr, 1351, 7853). 

1) Chipul tradiţional al lui Romul se vede a fi fost representat în aceeași formă, ca și al lui Hermes, 

dâue penaşe pe cap. Virgil, Aen. VI. v. 779—80: 

Romulus; Assaraci quem sanguinis Ilia mater 

„ Educet: viden' ut geminae stant vertice cristae?,
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Textul dedicațiunii este următoriul: 

I-0-mM 
TERRAE : DAC 

ET - GENIO : 2. R 

ET +  COMMERCE 

FELIX + CES - N - SEr 

VIL + SAtO PON NC 

PRoM-S EX ST MIC 

EX * VI///IȚII 

(ovi) O(ptimo) M(aximo), Terrae Dac(iae) et -Genio P(opuli) R(oman:) et commeriiți) 

Felix Caes(aris) n(ostri) se[r](vus) vil(icus) statio(nis) pont(îs) Aus(usti) promol(us) 

ex st(atione) Mic(ia) ex vi...... 

În acestă inscripţiune Terra Dacia, Mama cea mare a timpurilor preistorice. 

(Cf. p. 251), identică tot-o-dată cu Maia, mama lui Hermes (Macrob, Sat. I. 12), ocupă 

locul vechimii şi al demnității înainte de Genius Populi Romani et commercii. 

Ne întrebăm însă, cine este acest mare Geniu tutelar, fiind-că sub numele acesta după 

cum vedem, se vorbesce aici, numai de o singură divinitate, însă cu due calități principale, 

una ca Părinte al Poporului Roman și alta ca Părinte al comerciului. De fapt, noi avem 

aici o simplă perifrasă. Geniul, scă divinitatea, la care se refer aceste cuvinte, este Hermes 

(Hermias), unul şi acelaşi cu Armes al Scyţiei și cu Armis al Sarmizegetusei, numit și 

Romulus Parens în inscripțiunea legatului imperial Scaurian. Ne aflăm așa dar aici în 

fața unor tradiţiuni cu forme oficiale şi religi6se, cari atribue vechiului Hermes, stii lui 

Armis al Daciei, ondrea de Părinte al Poporului Roman. 

Monstele cu inscripţiunile APMIS și SAPMIS BASIA aă fost, fără îndoiclă, bătute în 

timpurile mai târdii ale Daciei, când Armis devenise o personalitate iegendară și avea 

un cult religios. Tipul săi pe aceste monete ne înfățişeză numai efigia unei divinităţi 

protectore a Daciei, a unui Domn glorios, ce a ilustrat acestă țeră. 

B. Afonelele cu legenda A(rm2)S 1O(u). 

O altă grupă de monete archaice ale Daciei, ce se descoper adese-ori în părțile de 

sud-vest ale Transilvaniei, sunt fabricate din aramă mestecată cu argint și puțin âur- 

Aceste monete se caracteriseză prin forma lor scufată, scă fârte concavă; ai un dia- 

metru de 30—36mm., o grosime de 1—2mm. și presintă o culdre galbenă-cenușiă (Fig. 210) 

Cele mai multe din aceste monete ne înfățișeză pe revers, seă pe partea concav, 

figura unui cal cu picire de pasăre. Călărețul este indicat în mod simbolic prin 

o simplă cârjă, seă prin un bățiă având un caduceu în partea de asupra, atributul prin” 

cipal al deului Hermes. La început, varga cea de aur a lui Hermes avuse forma unci 

simple nuiele cu trei foi, păfdoc yppeetm aptnierios (Hymn. în Merc. v, 529). Mai târţii 

însă, acestă vargă ne apare sub forma unei cârje pastorale (ceryx). Cele două foi 

superidre fură apropiate mai mult una de alta şi în urmă transformate în şerpi; 0 alu 

siune la fabula, că Hermes vEdnd doi șerpi bătendu-se i-a despărțit cu varga sa. Sub 

forma acesta, după cum ne spune Pliniu (|. XXIX. 12. 2), varga iui Hermes era usitată 
- : PI o. e din 

la poporele barbare, ca simbol al reconciliării, al concordieci şi al păcii. Pe unele



  
246. — Vechile monete ale Daciel. Grupa Armis-lon +). 

1) După Archiv &, 
ademie, Phil..hist, CI. 1X. Ba. 
ompetla Carpaţilor, 

Vereines f. siebenb. Landeskunde. N. F. XV. Bd. Taf. I-III. V.— Denkschriften d. Wiener 1 D. 402. 9. — Alte varietăţi din acestă categoriă se pot vede la Bolliac, Nr. 939 din 1871, şi la Froehner, La Colonne Trajane, t. I, p. VIII,
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aceste monete, în locul caduceului figureză o liră archaică cu trei cârde, atributul 

musical al lui Hermes. Câma calului e formată de regulă din şepte globule sei steluțe, 

numărul Pleiadelor, din cari făcea parte Maia, mama lui Hermes. Une ori aceste 

steluțe se văd grupate lângă o-laltă în forma constelațiunii Pleiadelor ?). 

Adese ori pe reversul acestor monete ni se presintă şi unele monograme, scă inscrip- 

tiuni abreviate. Literele însă aă de regulă o formă simbolică. Ast-fel, că una din varie- 
bi 

tățile aceste (Fig. 246, 1) ne înfățișeză pe revers un patrat lungăreţ divisat de a lungul Ș 

în dâue secţiuni Îl]. De fapt, noi avem aici o literă archaică, și fiind-că reversul acestei 

monete pârtă ca simbol un caduceu, va trebui să considerăm mai ântâiă acest semn 

grafic ca un EH, literă iniţială din numele lui Hermes, după cum cei vechi scriai 

M AM4 AH = “Eopâs 2). Pe un alt revers (Fig. 246, 7) vedem imprimată litera €, 

care sub forma acesta corespunde în prima liniă la O(26c). 

Rămâne să esaminăm acum aversul, scă partea convexă a acestor monete. 

Pe acestă față se vede imprimat tipul principal, un cap viril, care la primul aspect se ar 

păr€, că a fost desemnat și gravat în un stil cu totul capricios şi barbar. Însă forma acesta 

singulară a capului, nu se datoresce în nici un cas barbariei artei, ci noi avem aici un tip 

hieratic tradițional, compus ast-fel din mai multe semne și figuri simbolice, după nisce 

doctrine vechi metafisice. 

În partea de jos a capului se vede litera > seu â — A, ornată cu globule sii ste- 

luţe (Fig. 246, 3,8). Din aintea frunții este litera Ş având forma de la drepta spre stângă, 

ori vice-versa. Pe un alt specimen, litera A ne apare sub o formă mai archaică. 7Î,ce co- 

respunde la un A latin. Ast-fel că avem aici due litere isolate, una iniţială și alta finală, 

ce ne indică numele regelui A(rm2)S, după cum acelaşi nume ne apare indicat și pe 

revers prin semnul grafic UI] (H/ermes]). Mai esistă încă o varietate din aceste monete 

(Fig. 246, 3), unde înaintea lui A se vede şi litera 7 (D/ezs/), ce corespunde la 0 (0cc) de 

pe reversul de sub nr. 7. 

Despre Hermes mai spuneaă legendele vechi, că dânsul a fost autorul limbei 

vorbite; că el a dat voce celor de ântâiă 6meni, si facultatea de a-şi esprima gân- 

dirile prin cuvinte 2), din care causă, mai avea și epitetele de Xoytoc şi Eppom vede. Ac6stă 

legendă teologică, care ne înfăţişeză pe Hermes ca verbum, sâă ca inteligență divină 

a anticităţii, o vedem esprimată în un mod fârte clar pe aversul acestei grupe de monete. 

Capul regelui Armis, s6ă Hermes, este figurat aici cu buzele deschise sub forma unui 

V (verbum) sâă 4 (hăşoc), ca şi cum el ar învăța pe cineva primele elemente ale esprimării 

cuvintelor. 

După cum vedem, cele mai multe din aceste monete vechi ale Daciei, ne presintă 

pe avers capul hieratic al regelui Armis, sub forma lui “Eguic 2pyerveds, Er ;pe revers 

aflăm atributele lui Hermes ca nunțiu al deilor, cârja pastorală, ori cârja cu formă de 

3 teo- 

1) Un caracter simbolic î-l are și forma particulară concavă a acestor monete, Avem aici o emblem 
Virg - 

logică a brâscet țestâse din legenda lui Hermes, şi într'un sens mai vast a bolţii ceriului (Serviu 

Aen. |, 505). 

:) Lenormant, L'origine et la formation de V'alph, gr., pag. 18. 25. 

3) Hesiodi Opera et dies v, 7$. — Iloratii Od, I. 10. — Oridii Fast. V, v. 669. — Maerobii Sat. ID.
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caduceii și calul săi ccresc, uşor și repede, numit și equus ales, Arion, Scythius, 
(Dupuis, Orig. d. tous les cultes, VI. 480—83). 

Hermes întocmai ca și alte divinități avea în anticitate diferite numiri 1), Ast-fel unele 
din aceste monete concave ale Daciei portă pe avers numele lui A(rni)S, €r pe re- 
vers numele lui 10(4) stă Ianus 3). La acestă categoriă aparține specimenul dela 
(Fig. 246, 6) unde monograma ÎÎ] ne apare sub forma de lLl—10. Pe un alt specimen (nr.2) 
aflăm literele II. Este același nume de ID, însă sub o formă mistică de tu], = 
Vox, Verbum, clamor, flatus 3). De altmintrelea chiar şi monograma 0 (0edc), de la 
Fig. 246, 7, ne înfățișeză sub acestă formă şi o combinaţiune din l9 = IO(). În alfabetul 
plutașilor români de la Rucăr (j. Muscel) monograma 4 se folosesce spre a indica numele 
personale, ce încep cu /o (on, Iosif). 

În fine, mai e de lipsă să notăm aici, că numele de 160 (luv) se mai vede indicat pe 
aceste monete prin semnul astronomic al cumpenei «O, şi prin forma caduceului Ş și CD. 

Afară de tipurile și afară de legendele abreviate, despre cari am vorbit până aici, mai 
aflăm pe aceste monete diferite simbâle astronomice, cari ne probeză în mod pe 
deplin cert, că acest Armis, representat pe monetele concave ale Daciei, era una şi 
aceeași personalitate preistorică cu Ianus scă “luv. 

Ast-fel vedem, că cele mai multe varietăți din aceste monete ne presintă pe revers un 
atribut cu totul particular, trei globule sc steluțe, împreunate prin o linie dreptă și având 
forma unei măciuce cu trei noduri o—o—o. De asemenea se văd și pe avers mai multe 
globule scă steluțe, ce încunjură tipul lui Armis în formă cerculară, scă semicerculară, 

Una din constelațiunile boreale cele mai frumose, a fost consecrată în anticitate lui 
lanus şi purta numele săă. Acestă constelaţiune compusă din 25 stele visibile, se 
Caracteris€ză cu deosebire prin trei stele frumâse de mărime secundară, aşedate în liniă 
dreptă şi num te în era creștină bastonul lui Iacob. 

Arabii, cari ne-ai transmis în evul de mijloc cunoscințele astronomice, ce le primise 
în diferite timpuri de la Greci şi de la triburile pelasge ale Asiei, numiată întregă conste. 
laţiunea acesta Aramech. Cu deosebire se da acest nume stelei celei mai strălucitâre 
din cele trei aședate în linia dreptă (Dupuis, t. VI. 411). Ast-fel sub forma de Aramech, 
Arabii ne ai păstrat numele lui Armis, scă Armes, pentru constelațiunea atribuită 
hi lanus 4, 

Numele lui Ianus, sub forma de lonos, ne mai apare și pe altă monetă din acestă 
serie, 

Una din aceste varietăți, pe care o reproducem aici sub Fig. 246,12, ne înfățișeză, pe 
avers tipul lui Armis cu buzele deschise (Geunvedc). Pe revers vedem representat pe 
același Armis în calitate de Fatuus, s€ă profet al păstorilor (Hymn. v. 566), ședând 
pe un tron decorat cu stele, şi având în mâna stângă un sceptru de globule scă steluțe, 

) Cicero, N. D. I, 30: In Pontificum libris Deorum non magnus numerus, nominum magnus, 
2) Archeologul Kenner din Viena, vorbind despre o serie de monete barbare, ce aparţin în mare parte 

Daciei, Constată de asemenea același fenomen, dâue nume pe una şi aceeași monetă (Wiener Num. 
Zeitschr. XXVII B. p. 71). 

3) Constelaţiunea lui Ianus se mai numia și clamans, clamator, vociferator (Dupuis, VI. 411), 
4) În anticitatea greco-latină numită şi Bootes (Boariul), la Hesychiu Orion,
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&r în mâna dreptă ținând o pasăre, pe care o privesce în faţă (avem aspiciens). În partea 
sa . . & a 

din ainte a figurei legenda a ZIAEI(), r în dos A. MI IONOZI 1, adecă doue nume 

unul A (0) MI(s) și al doilea forte clar IONOE, 

După cum vedem, noi ne aflăm aici în fața unor date positive, că în timpul când se 

bătuse aceste monete, tradițiunile teologice ale Daciei identificaă pe Armis, vechiul rege 

al acestei țări; scu pe Hermes al Pelasgilor meridionali, cu Ion scă Ianus, numit de Ju- 

venal antiquissimus divâm, şi despre care spuneaă tradiţiunile italice, că domnise 

mai ântâiă în părțiie de răsărit ale Europei 2). De altmintrelea aii esistat și in teologia 

greco-romană raporturi forte apropiate între Ianus și Hermes. AmEndoi sunt rectores 

viarum; amândoi păditorii porţilor ; amendoi mijlocitori între âmeni şi dei ; amândoi aveai 

ca atribut cârja scă varga; amândoi erati considerați ca una și aceeaşi divinitate a s6relui 

(Macrobii Saturnal, IL. 9. 19); amândoi înfățișați cu doue fețe, Hermes în părțile de 

răsărit ale Europei și Ianus în părţile de apus. În fine mai notăm aici, că unele emisiuni 

ale așilor romani purtaii pe o faţă tipul lui lanus și pe alta tipul lui Hermes sc Mercuriu 3), 

Aceste monete concave ale Daciei, ne înfățişeză ast-fel, cea mai archaică formă oficială 

a numelui, scă conumelui, de 10(4), ce-l avuse primul rege divinisat al acestei ţEri, un 

nume glorios, pe care Pai păstrat, ca un titlu sfânt și tradițional, Domnii români până în 

dilele nâstre; însă de sigur fără să-și pâtă da sema de originea, de vechimea și. stră- 

lucirea estraordinară a acestui nume adoptiv. 

Pe unele din aceste monete (nr. 6) ne mai apare ca simbol şi figura unui câne îm , 

desemnat în același mod elementar archaic ca și figurile de animale pe pristenele des- 

coperite la Troia. Cânele era animalul sacru al lui Hermes scă Mercuriu, simbolal 

vigilantei şi fidelității. Un vechii as libral, ce a fost atribuit orașului Hadria din Picenum, 

ne înfățişeză pe avers tipul lui Ianus, incins peste frunte cu o diademă de trei stele o—o—e, 

alături se vede legenda HAT, €r pe revers un câne culcat. După cum ne spune Ovidiu 

(Fast. V. 129 seqq.), vechii dei tutelari ai Romei, numiţi Lares praestites, a căror 

sărbătâre religi6să era în 1-a di a lunei Maiii (scă la Arminden), încă aveaă ca simbol 

un câne lângă picidre, de 6re-ce, după cum scrie Ovidiu, Larii aceștia, dimpreună cu cânele, 

vegheză pentru siguranța poporului rcman și a murilor cetăţii. | 

Acest atribut al deului Hermes representa de fapt constelațiunea australă, numită xi, 

cani ss, seii cânele ceresc, compusă din 20 stele, între cari se află Sirius, steua cea 

mai frumosă și mai strălucitâre a ceriului, consecrată în particular lui Hermes, și pe care 

Arabii o numiai aliemini și aliaminio (Dupuis, VI. 509). Rolul, ce l'a avut în teo: 

logia vechiă a Daciei, acestă constelațiune (cuius sideris effectus amplissimi in terra sen- 

tiuntur. Pliniu. II. 40.) se constată prin figura simbolică, ce o reproducem aici (Fig. 247). 

1) Acestă monetă face parte din colecţiunea Prokesch-Osten. Desemnul s'a publicat mai ântâiă în Denkschr: 

d. Wien. Akad., IX. Bd,, p. 402, nr. 9. Neavând la în demână publicaţiunea vienesă, no! reproducem la p: 16, 

nr, 12 pul aceste monete după Tocilescu, Dacia înainte de Romani (Ed. Acad. rom.) Tab. ], nr.9. 

2) La Bulgari! de astă-qi, cari representă în mare parte numai populaţiunea slavisată a Mesiel vechi, aflăm 

o mulţime de cântece bătrânescl despre un eroii mitic, numit lancul voivod valach şi ancula 

iu nac (vitezul), a căruf atribute sunt un cal năsdrăvan sti fugaciii, o stea de scră şio pasăre 

măi€stră (Şezătoarea, Fălticeni, 1896, p. 142, 209.) 

3) Se pare, că teologia romană cunoscea numele de Armis a lui Ianus. Diferite alusiun! la acest nume aflăm 

la autorit vechi Cf. Liviu (1. 19): (anus) apertus ut in armis esse civitatem significaret. — Ovidiu, Fast. 

1, 254; V. 663.
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În partea din ainte, sub piciorul stâng al cânelui, se observă o mică cavitate de formă cir- 
culară, destinată pentru o pâtră lucitâre, sâii steluță emblematică. Tot ast-fel era repre- 
'sentată constelațiunea Sirius şi după învățatul ebreă Aben Ezra: Figura Canis, în cuius 
sinistro pede anteriore lucerna (Dupuis, VII. 53). Arcul, pe care se rădimă figura, 

  

  

TR, 

247. — Canis sidereus, simbolul constelaţiunii australe Sirius. Figură de bronz descoperită în România, Mărime 
originală. Colecţiunea nâstră. 

este perforat la ambele capete, de unde resultă, că acest simbol astronomic a fost destinat 
să fie țintuit pe un obiect de formă emisferică. 
Monetele cu tipul lui Ianus erai cunoscute încă din cea mai depărtată anticitate. 

După tradiţiunile istorice ale Romanilor și ale Grecilor, Ianus a fost cel de întâi, care 
a bătut monete de aramă; €r poetul Lucan (Phars. VI, 405) scrie, că Iton (înțelege Ion), 
care domnise peste pământul thessalic (scă al Pelasgilor), a fost cel de ântâiă, care a pus 
argintul în flacări, care a bătut monete de aur şi a topit aramă în cuptârele sale 
cele imense 1), 

| 
Cele mai vechi monete, ce aparțin acestei grupe, aă fost bătute, fără îndoislă, în timpurile, 

când tradiţiunile și doctrinele teologice ale Daciei formase din Armis o personalitate divină, 
când misteriele religiâse de la Carpaţi ajunsese în deosebită flâre, şi când influenţa lor — 
condusă de proselitism — începuse a se estinde şi la Pelasgii meridionali 2), Acestă 
epocă este în tot casul anteridră ultimelor migrațiuni arimice către apus și medă-qi. 

În Gallia Belgică, unde emigrase din timpuri depărtate diferite triburi arimice, noi 
vedem imitată forma concavă a monetelor dace. Lângă Sequana și Rhodan se reproduc 
în mod arbitrar tipurile, simbslele, une-ori şi litera S de pe monetele lui Armis, fără 
a se țin€ semă de valdrea particulară istorică, ce o aveati aceste semne pe monetele ori- 
ginale. Gallia vechiă nu a avut, după cum scim, o creațiune propriă de tipuri monetare. 
Caracterul esenţial al monetelor sale a fost, până la începutul dominaţiunii romane, co- 
piarea și imitaţiunea tipurilor italiene, siciliene şi hispanice, și chiar a monetelor din 
Thracia şi Macedonia. 

În Italia, cele mai vechi monete de aramă purtau numele de As, un cuvânt a cărui 
origine a rămas până astă-di obscură, De asemenea nu putem sci cu siguranță, nici 
până astă di, în care parte a Italiei de mijloc aă început a se bate cele de ântâiă mo- 
nete numite ași, Un fapt insă, ce merită t6tă atențiunea nâstră, este, că așii cei vechi 
ai Italiei centrale ne presintă forte multe forme simbolice și. chiar litere imitate, ori 

1) Plutareh. Quaest. Rom. — Maerob, Sat. 1. 7. — Athenaens, lib. XV. | :) Cf. Platonis Axiochus Ia fine. — Hermes era personalitatea principală și în cultul mistic al Samoa thraciey (Preller, Gr. Mih. î. 241), 
îi ” 

NIC. DENSUŞIANU, 
43
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copiate, de pe monetele lui Armis-lanus din Dacia. Ast-fel unele emisiuni ale așilor romani 

pârtă pe avers efigia lui Ianus și pe revers a lui Hermes. O altă serie de ași cu tipul 

lui Hermes aparţin oraşului Ardea, O monetă autonomă a Albei din Laţiu are pe avers 

capul lui Hermes şi pe revers figura Pegașului fugind de la drepta spre stânga, 

Pe un alt as italic cu legenda HAT vedem reproduse cele trei stele simbolice ale 

Daciei o—o—o, decorând ca o diademă capul lui Ianus. În fine, pe un as roman, de 

sistem libral, aflăm literele combinate ÎA, o simplă imitaţiune a monogramei A (Maia) 

de pe monetele de la Carpaţi 3). 

După cum vedem, cele mai vechi monete ale Daciei şi Italiei pârtă tipurile și atri- 

butele aceleiași divinități, a lui Ianus-Armis; însă, în ce privesce vechimea și concep- 

țiunea simbolică, prioritatea o aii monetele Daciei. 

C. Afonefele dace, tipul Maia. 

Unele specimine avend pe revers figura mesaşerului călare 

și legeuda LANVM(S) ARIM(s). 

La acestă grupă de monete aparţin due catagorii. 

Unele sunt fabricate din acelaşi metal, ca și cele precedente, din aramă mestecată 

  
248, — Diferite monete concave ale Daciei. Tipul Maia 3). 

1) A se vede pag. 755, fig, 250. 

2) După Archiv d. Vereines f. siebenb. Landeskunde, N. F. XI Bd. Taf. IV—VI.



PELASGII DE NORD. 755 

cu argint. Forma lor este concavă şi aparțin la clasa drachmelor și tetradrachmelor 
dace (Fig. 246). Greutatea efectivă varieză între 15/32—18/32 după lotul vienes, 

Aceste monete, descoperite în Transilvania, ne presintă pe avers tipul nimfei 
Maia, une ori cu o grupă de 6—8 globule să steluțe, simbolul constelațiunii Ple- 
iadelor, între cari locul vechimii şi al onorii î-l avea Maia, fica lui Atlas. Pe una din 
aceste monete, nimfa Maia este figurată cu faţa în formă de pasăre (Fig. 248, 3), o alu- 
siune la numele popora! al constelațiunii Pleiadelor: gallina cum pu 

Pe revers se vede imprimată figura 

calului ceresc cu diferite simbâle, cârja 

llis suis. 

pastorală a lui Hermes, cele trei stele sci 

globule din constelațiunea lui Ianus îm- 
preunate cu o iinidră dreplă, grupa de 

stele a Pleiadelor, cari une-ori formeză 

  

coma calului, alte ori sunt aședate în 
249. — Monetă dacă, tipul cerc în jurul altei stele centrale ?). Maia, având pe revers legenda 
IANVM(S) ARIM(s). După 
Archiv d. Vereines f. siebenb. de monete se caracteriseză prin o artă Ldskde, 1877. Taf. XIV. 10 2. 

mai progresată, în ce privesce desem- 

narea și imprimarea tipurilor. Aceste mo- 

A dua categoriă din acestă grupă 

nete sunt de argint și aă o greutate 

efectivă între 16.685 — 17 gr. 

Pe avers se vede imprimat un bust 

de femeie, tip nobil şi inteligent, cu părul 
în inelat. bele laturi ale ti- Mos inela De am oo an a e ! 250.—Monetă dacă.  251.—Monetă dacă, pului câte o fâie de mălin. Este Maia, 4o. Tipul Maia cua- tipul Maia. Revers 

i i ărei „tributul foilorde mălin  culegenda IANVM(S) mama «gloriosului> Hermes, căreia Ho ” da ra Mi AR ÎM(a), Catia! 
mer (Hymn. în Merc. v. 4) i dă epitetul Și legenda A (Maia). 

  

După Wien. Num numism. imp, din 
de cbrâxauss, cu părul frumos buclat Zeitschr. 1895. Taf. Viena, nr. 26724. 

“Reversul acestor monete ne infățișeză de regulă figura unui călăreț în fugă mare, ținend 
în mână un ram de mălin cu trei frunde 3). Este Hermes, mesagerul deilor, cu varga sa 
homerică 4), 

1) Pe aceste moncte, une orl calul ceresc e representat fără cap și fără gât. Cf. Aratus: exoriems virgo ,.., ecidit,... Equinum ca put, occidit etiam collum (Dupuis, VII. 4). La picidrele Virgine! se află stfua numită Janus (bid. VI, 317), 

*) Împrumutăm acest desemn din Archivul de .peste Carpaţi; însă după cum amintim în text, nu tâte li. terele legendei sunt reproduse exact, cu deosebire ultima literă din grupa de jos. 
3) La Horaţiu (Od. II. 7, 13) Mercuriu, sâi Hermes, are şi epitetul de «cel er»; un cuvânt, care în 

timpurile vechi avuse înțelesul de călăraș (eques). — Cf. Fulgentii Myth. lib, 1. — Vechile monumente de artă 
ale Grecier înfăţişau pe Hermes cu aripi la pălărie, ori la pici6re, ca ast-fel să pâtă trece nu numai peste uscat, 
dar şi peste mări. Însă la Pelasgii de nord, după cum se constată din monumentele numismatice şi din orna- mentele urnelor funerare, Hermes alârgă călare. 

1) Mălinul 
de colâre lila ( 
deste dar și 

» numit în unele părți scumpiă şi liliac (syringa vulgaris), este un gen de arbuști, cu flort 
vEnătă-roşietică) și albe, ce decoreză primăvara în luna lut Maiii, nu numai grădinele cele mo- 
parcurile cele luxâse, Originea geografică a acestui arborel se reduce după nouele cercetări la 

Carpaţii de răsărit (Transilvania şi Ungaria). In datinele religiâse ale poporului român, mălinul are un 
rol Particular; el este flârea Armindenului » S6t a sărbătorit cele! mari poporale din diua de 1 Maiti (Hasde u, Diet, I, p. 1710),
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Mai multe esemplare din acestă specie de monete se află în colecțiunile cabinetului 

imperial din Viena. Unele ai fost descoperite în anul 1776 la Poșon (Pressburg) în Un. 

garia; altele în anul 1855 la Deutsch-Jahrendorf în comitatul Moșon lângă țărmurele 

drept al Dunării (Pannonia de sus); în fine alte esemplare aă fost aflate în anul 18801) 

la Simmering în Viena. 

Distinşii archeologi Seidl și Kenner din Viena, cari s'aă ocupat cu descrierea acestor 

monete, aă trecut cu vederea importanţa istorică a tipurilor numismatice, pe cari denșii le 

caracteriseză numai prin cuvintele, «un cap de femeie» şi <un călăreț». În ce privesce 

însă legenda de pe revers, dânșii eraă de părere, că acesta conține numele unui principe 

barbar necunoscut de pe teritoriul Pannoniei superidre, IANTVMARVS. Acestă descifrare 

a legendei, sub forma de IANTVMARVS, nouă ni s'a părut încă de la primui aspect al de- 

semnului, ce se publicase, ca nesatisfăcătâre. Din acestă causă am credut, că e necesar să 

avem informațiuni mai positive despre tâte esemplarele acestor monete, câte se păstreză 

astă-di în colecțiunile cabinetului numismatic imperial din Viena. După comunicările, ce a 

bine-voit a ni le face în acestă privință, Direcţiunea museului imperial, legenda este uniformă 

pe tâte esemplarele acestei monete, compusă din due grupe de litere, una în partea de 

sus, a drepta, şi alta în partea de jos, fie-care grupă conținând aceleași litere. Tot-o-dată 

Direcţiunea museului imperial a bine-voit a ne pune la disposițiune și o copiă în ipsos de 

pe reversul esemplariului celui mai bine conservat, și al cărei desemn noi î-l repro- 

ducem aici sub Fig. 251. 

Intru adevăr, îndoielile, ce le avusem încă de ia început, despre esactitatea descifrării 

acestei epigrafe, aă fost pe deplin întemeiate. IANTVMARVS, că legenda numismatică, 

este o simplă erdre. 

Însă mai înainte de a esamina conţinutul acestei legende, este de lipsă să facem aici 0 

constatare, Monetele dace î-și ai particularitățile lor naționale, în ce privesce forma ti- 

purilor și a simbdlclor, forma alfabetului şi esecuţiunea epigrafică a legendelor. Adese-ori, 

literele imprimate pe aceste moriete aii formă simbolică, ca să corespundă mai mult, 

ori mai puţin, caracterelor dogmatice ale divinităţilor tutelari. Ast-fel vedem, că pe m0- 

netele din grupa Armis-lon atât simbolele, cât și literele, aă caractere astronomice; tote 

sunt ornate cu steluțe s€ă globule, fiiind-că globul era forma primitivă dogmatică, din 

care se născuse Ianus (Ovid., Fast. 1, v. 110: Tunc ego [Ianus] qui fueram globus). Pe 

alte monete, literele sunt formate din liniâre neîmpreunate, mai grâse la basă și mai 

subțiri la vârf, având aspectul unor cornițe simbolice; adese-ori alfabetul legendelor 

este compus din litere de formă latină, mestecate cu caractere archaice pelasge ; în 

fine, se mai întâmplă, că unele părți ale literelor sunt aşa de slab imprimate, încât pot 

să rămână neobservate și de ochii cei mai deprinşi cu cetirea legendelor numismatice. 

Tote aceste particularități epigrafice ale vechilor monete dace, produc dificultăți seridse 

şi adese-ori rătăciri in descifrarea esactă a legendelor. 

Revenim acum în particular la inscripțiunea, ce o vedem imprimată pe reversul acestor 

monete (Fig. 249. 251). 

În ce privesce prima grupă de litere, IAVM. , vom face aici o constatare de fapt 

- | : : a . „ oesterf. 
1) Scidl, Beitrăge zu einer Chronik der arch. Funde der oesterr. Monarchie, în Archiv f. Kunde d 

a IB 
Geschichtsquellen, XV (1856) p. 303.—Kenner, Der Miinzfund v. Simmering, în Wiener Num. Zeitschrift. XXYI 

p. 57 seqq.
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După esaminările, ce a bine-voit a le face distinsul archeolog d-i W. Kubitschek din Viena, 

nu esistă nici cea mai mică urmă de vre un T legat cu N pe nici unul din cele cinci 

esemplare ale museului imperial; şi acesta se confirmă și prin copia în ipsos, ce ni sa 

trimis (Fig. 251). A dâua cestiune paleografică este, că litera M, prin care termină acestă 

primă parte a legendei, nu are nici de cum valdrea unui M latin, ci este una din literele 

caracteristice ale alfabetului cadmic pelasg, dacic, etrusc, și retic, representând pe cv (=5); 

ast-fel, că prima parte a legendei de la Fig. 249 şi 251 conţine numele de INVM = IANVS 1). 

A d6ua grupă de litere, ce se vede în partea de jos a reversului, are pe esemplarul cel 

mai bine conservat al museului din Viena (Fig. 251) forma de ARM, unde litera R este 

însemnată de asupra cu un globuleț, ast-fel că representă aici valârea unui RI. În ce pri- 

vesce însă ultima literă A, acesta nu este un VS, după cum aii. presupus archeologii 

Seidl și Kenner, ci avem aici numai un simplu M în gen archaic, cu piciorul dinainte fârte 

subţire (care a rămas neobservat). Spre a pune mai bine în evidență acestă împre- 

jurare, noi vom reproduce aici câteva specimine despre forma acestei litere în al- 

fabetul cadmic-fenician, cadmic-grecesc, și din manuscrisele ce aparţin primei peridde 

a evului de mijloc: y AN INA N ww M A ; ele vor servi spre a lumina, 

și mai bine cestiunea, că acest caracter epigrafic, ce a fost considerat într'un mod eronat 

ca VS, nu este de cât un simplu M. 

Ultima grupă de litere de pe monetele Fig. 249.251 ne presintă aşa dar numele de ARIM (4s). 

Istoricul Xantus (fr. 4) încă amintesce despre un rege cu numele Arimus (Arimiân), 

care domnise peste tinuturile, unde Typhon purtase 

răsboiă cu deii. 

Pe monetele de aur ale Daciei, mai aflăm forma 

de APMIE 2. 

O vechiă monetă de bronz, pe care numismaticii o 

  

252. — O monetă a Ilergeţilor 
din Hispania, bătută la Osca, 

avers un cap cu barbă și căciulă conică, €r pe revers representând pe revers tipul 
: a călăreţului dacic cu legenda numele ARIM (Mionnet, Descr. d. med. Suppl. XPMÂN 5). După Berthelot, 

T. |, p. 208). Gr. Encycl. t. XVI. 354, 

O monetă a Ilergeţilor din peninsula iberică, ne în- 

făţişeză pe revers figura călărețului dacic cu legenda XPMAN (Orman), &r pe avers 

tipul lui Ianus cu globule pe cap și pe barbă, 

atribue orașului Ariminum din Italia, ne presintă pe 

1) În cântecele eroice tradiţionale ale poporului român, vechiul Hermes, mesagerul deilor din Olymp, încă 

pârtă numele de Iluănaş. Gazeta Trans. Nr. 160 din 1905: 

Cotop mândru înstruţat, Pe murg negru călărind?,., 

In jos către Bălgărad, Da se duce luănaş, 

Cine fuge şi se duce Voinic mândru din Milașe 

Aici primul vers ne indică pe Hermes, al cărui atribut în mitologia grecescă era o pălăriă cu a ip! sei 

cu pene. 

2) Mai esistă încă unele monete dace, ce pârtă pe revers figura călărețului (Hermes) cu monograma R şi cu 

legendele EICCAIO, ECCALO, HCCAIO și SVICCA (Arch. d. Ver. a. 1877, p. 85—86). Notăm aici, că mono- 

grama P o mai aflăm şi pe unele monete ale regelui Filip 11 din Macedonia şi a fiului săi Alesandru cel Mare 

însoţită de tipul, ori atributele, lui Hermes (Mionne t, Planches, LXX, 2. 4.— Prokesch-Osten, Wien. 

numism, Zeitschr. 1869. nr. 115). Însă pe tâte aceste monete, monogramele şi , ce staiitîn raport imediat cu 

numele principilor, ai numai un sens genealogic. Regii Thraciei, ne spune Herodot, considera pe Hermes ca 

protopărintele lor.—Arcadii adorai pe o vechiă divinitate sub numele de Ze5c Xăppuov (Paus. VIII. 12. 1). 

3) Cu o suliță în mână, în loc de varga simbolică, este figurat călărețul și pe diferite monete ale Daciei, Cf. 

Archiv d. Vereines, a. 1877, p, 85; şi Fig. nr. 253, pag. 758.
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Întrega legendă de pe reversul acestor monete de argint (Fig. 249. 251) conține așa 

dar numele de IANVS ARIM(2s), după cum amendâue aceste nume ne apar și pe mo- 

netele concave ale Daciei sub forma de A(rm7)S 10(2) 1). 

Aceste monete, cu legenda IANVM(S) ARIM(zs), cu tâte că ai fost descoperite lângă 

frontierele Pannonici de sus, aparţin însă, după divinităţile şi după simbolele, ce le înfâţișeză, 

la clasa monetelor vechi naţionale a Daciei 2). Dominaţiunea Dacilor se estinsese în timpurile 

din urmă ale republicei romane şi peste Pannonia de sus. În acestă privinţă vom aminti 

aici de espediţiunea lui Boerebista, contemporanul lui Cesar, care cucerise teritoriul Boilor 

din Pannonia de sus și al Tautiscilor din părțile de răsărit ale Noricului 5). 

Mai rămâne să amintim aici încă de o varietate a monetelor dace, ce face parte din grupa 

Maia (Fig. 253), Acestă monetă ne înfățișeză pe revers 

tipul călărețului dac, având de desupt o legendă, ce a 

rămas până astă-di nedescifrată, Unele părți din literele, 

ce compun legenda, se văd a fi fost sterse, ori mai slab 

  

imprimate, ast-fel că desemnul, ce-l reproducem aici după 

253.—Moneta dacă, tipul 
Maia. Pe revers figura A 
călăreţului dac şi legenda Însă dacă facem o comparațiune cu monetele IANVAM(S) 

IAN (5). După Archi e, ARIM(zs), descoperite la Deutsch-Jahrendort şi la Poșon, 

Archivul din Transilvania, este întru cât-va defectuos. 

1877. Taf. XIV. 12. putem ușor recunâsce, că legenda de pe revers este INVK, 

adecă Ianus 4). 

În resumat, tote aceste monete antice ale Daciei, cu legendele APMIE BASIA (ei); 

AP(pue) AP(jrwp), A(rm)S LO(4), A(e)MI(s) 1ONO* și IANV M(S) ARIM(&s), glorifică, după 

cum vedem pe marele părinte al gintii arimice de la Carpaţi, pe Armis, să Hermes, 

interpretul deilor, dascălul cel genial al lumii vechi, autorul alfabetului și al astronomici, 

despre care vom vorbi și mai târdiu 5). 

1) În tesaurul descoperit la Deutsch-Jahrendorf, pe lângă monetele cu legenda IANUM(S) ARIM(us) s'a aflat 

și dâue esemplare cu îinscripțiunea AINORIX (Wiener Num. Zeitschr. a. 1895, p, 58). Aict, primele dâue litere 

sunt transpuse. Forma originală a numelui este IANORIX (lano rix). Tot ast-fel ne spune Suida, că 

"lovovăpros ca divinitate era numit și Aiwvăp:os. La Eschyl (Suppl. 574) este invocat Zeds aiâvoc ups 

(Jupiter aeterne regnans). 

2) Eckhel, Doctr, num. I. 2. 4: verisimiliter tamen în hoc tractu (Daciac) signati sunt numi. tetradrachmi 

fabricae rudis...,. qui... illinc (pe revers) equitem sistant... quorum magna în hunc diem copiam în 

Transilvania, quae veteris Daciae nobiliorem partem constituit, eruitur; quorsum et pertineat numi Biatec+ 

Busu, Nonnos, Suicca, aliique. — Despre monetele Biatec descoperite în Transilvania scrie Hene (Be; 

trăge zur dacischen Geschichte, Hermannstadt, 1836, p. 82): Vor einigen Jahren habe ich Gelegenheit gehabt ci- 

nige în Fel-Gyosey (Transilvania) ausgegrabene Biastechs oder Bia-theks zu sehea, welche fâr pă 

triotische Miinzen gehalten wurden: Allein aus 30—40 Stiicken, konnte ich mit Miihe entziffern, dass die convex? 

Form eine Minze, und in der Concaven eine kleine Erh5hung, die aufgehende Sona 

bedeuten soll, 

3) Strabonis lib. VII. 3. 11.—După Tacit (Germ. 1) teritoriul Dacilor era vecin cu al German 

Conf, ibid. Hist, IV. 54. 
„12 

4) Pe aversul acestei monete, vedem figurat tipul nimfe Maia, sub formă de Terra mater (Macrob. L. 1“ 

pe acăstă fă 

ilor.” 

având pe cap un coif craticulat şi de asupra legenda DVTEVTE. Nu putem sci, dacă legenda de 

. . Î ee xua ele mo 

este esact reprodusă, şi ast-fel nu ne putem pronunţa, dacă avem aici un nume al divinităţi, ori num 

nete!, sâă pâte o devisă în limba națională a Arimilor din Dacia. 1 

: . a . a . : tusei 

5) Un relief de marmură descoperit pe la începutul seculului trecut la Grădisce, în ruinele Sarmizes€ 
tul 

j - - Â | . ko. nul aces 

represintă figura unui călăreț în aceeași posiţiune, cum ne apare și pe monetele Daciei. Desem
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Înainte de a încheia acest studiu asupra vechilor monete ale Daciei, credem, că presintă 
un deosebit interes să reproducem aici unele date istorice despre varga de aura lui 
Hermes, ca emblemă a puterii suverane a Domnilor români. 

În acestă privinţă Fotino (“Isropia răjs nohai Anxtas, |. 6) scrie: După ce Negru Vodă și-a 
cstins domnia sa peste tâtă Ţera munten€scă, a venit la dânsul Banul Craiovei (din familia 
Basarabilor), i s'a închinat şi supus de bună voiă, âr Negru Vodă a lăsat pe Banul Craiovei 
autonom în cârmuirea celor cinci județe şi i-a conferit vargă de argint (ăpvpnv “pâ2âov) 
Fotino estrage acestă notiță din o vechiă cronică serbescă, De aici resultă așa dar, că 
varga de aur era în timpurile aceste simbolul autorităţii superidre a Domnilor români. 

În afară de cronica serbescă, pe care o cit6ză Fotino, mai avem în acestă privință şi altă 
fântână istorică, 

Un manuscris latin din sec. XVII întitulat «Historica relatio de statu Vala chiae, 
1679—1688», publicat de ]. C. Engel in Geschichte 
d. Walachey, p. 109, ne înfățişeză paloșul și varga 
lui Hermes (Fig. 254) ca insemnele naționale ale pu- Cp 
terii şi demnităţii suverane a Domnilor Țerei româ. 0 
nesci. Despre atributele lui Hermes scrie Albericus 
(De deorum imaginibus): sua laeva virgam tenebat,.. 
Quae erat serpentibus circumsepta, et gladium 
curvum, quem harpen homo vocabat. 

  

      

254. — Atributele lui Hermes 

ca insemne ale Domnilor 

Ţerei românesci, 

Resultă așa dar, că varga de aur a fost în timpurile mai vechi sceptrul tradiţional al 
Domnilor români, 

monument este publicat în revista ungurâscă <Tud o mânyos G yiijte m n y» (Pest, 1836, t. IV, p. 114) sub 
titlul: A? Vârhel!yi regi lova g£ (Vechiul călăreț de la Grădisce), Este personalitatea cea legendară a lui 
Hermes, și probabil că acest relief forma o icână sfântă pentru un templu ori sanctuariti de penaţi.
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5. Arimii (Aramaei, Sarmatae, Sauromatae) 

în Scyția europeană. 

Numele cel vechii naţional al Scyţilor a fost, după cum ne spune Pliniu, 

Aramaei 1), o numire modificată după usul limbei grecesci, ce corespunde 

la o formă latină de Aramani, după cum Grecii diceaii “Popoio în loc de 

Romani. 

În altă notiță geografică, același Pliniu vorbind despre regiunile Europei 

dincolo de munţii Rhipaei, ne spune, că o parte a Scyţiei europene se 

numia Raunonia î), adecă Ramnonia, cu 7 prefăcut în v=—z 2), 

  

      

  

255, — Figuri de Scyți păstori. Scena representată pe un vas de argint descoperit 

în un tumul de lângă Nicopol, pe țErmurele de apus al Niprului de jos (Eremitagiul 

imp. din St, Petersburg). 

  

256.— Figuri de Seyţi regali (Ex59u: Bucthljiot)/iScene gravate pe un vas de electru 

descoperit la Cherci (Panticapaeum s. Bosphorus) în Crimea. În stânga doi răsboinici 

converseză; unul rădimat pe lance are arcul legat de brâiă, al doilea se radimă pe scut 

şi pe lance. Urmeză apoi un alt Seyt, care pune o cârdă la arc. Spre a se apăra în 

contra intemperiilor, ei pârtă căciule (cucullos) pe cap. Vestmintele lor aă ornamentaţiuni 

pelasge (Eremitagiul imp. din St. Petersburg). 

O altă numire analogă, o aflăm Ia Eustathiu, învățatul archiepiscop al Thes- 

salonicei. În comentariele sale asupra lui Dionysiu Periegetul, dânsul scrie, 

:) Plinii-lib. VI. 19. 1: Persae illos (Scytharum populos) Sacas in universun âpr 

pellavere a proxima gente, antiqui Aramaeos,. 

>) Plinii lib. IV. 27, 3: Insulae complures sine nominibus (in Oceano septentrionali) 

Ex quibus ante Scythiam, quae vocatur Raunonia, unam abesse diei cursu. 

% Ca la Romani Mavors în loc de Mamors, şi în Bănat Rafna în loc de Ramnâ-
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că Scyţii aă fost un popor de origine thracă, cari s'aă numit ŞI Avpvatot 1), 
Aici A este numai o schimbare fonetică în loc de P ); Arjuwvatov == “Puuovater, 
sei Rhemnaei, după cum resultă şi din fântânile geografice, pe cari ni le 
comunică Pliniu 3). 

La autorii grecesci, vechii locuitori ai Scyţiei, mat eraă numiți și Sauro- 
matae, er de Romani Sarmatae +). 

Originea acestei numiri se reduce de asemenea la poporul Arimilor 
s6i Arameilor. 

În cuvântul Sauromatae, Sde la început este numai o simplă aspi- 
rațiune usitată în timpurile vechi la popsrele, ce aparţineati rasei pelasge 3). 
În. cosmografia lui Iuliu Honoriu mai aflăm pentru terminul de Sarmatae şi 
variantele de Auromatae şi Rumate 6). La Stephan Byzantinul, Sarmaţia 
este numită și Armatia ?). La același geograf, sub numele de Xopryuâra 
figurâză o populaţiune stabilită lângă Pontul euxin, probabil una și aceeași 
cu vechii Arimaspi. Aici iniţialul X ține numai locul unei aspirațiuni mai 
aspre de cât 4. 

În ce privesce silaba finală ae din numirile de Sauromatae, Auromatae, 
Rumate și Xaptpăra:, ea corespunde sufixului latin az; ast-fel că din punct 
de vedere istoric și filologic cuvântul Sauromatae, ori Sarmatae, este numai 
o formă dialectală grecisată a terminului de Sauromani sâă Sarmani. 

Alte urme etnografice despre Arimii sâi Armanii din Scyţia le aflăm în 
numirile de triburi și localități. 

Pliniu amintesce între populaţiunile, ce locuiaă în partea meridională a 
Scyţiei, pe Rhymozoli şi pe Rami 8). 

La Ptolemeu aflăm pe “Ponor, s6ă "pour, cu locuințele de asupra Mării 
caspice 9), 

*) Eustathii Comm. in Dionys. v. 728: “Ilsuy ăi Sxbdat val Opia:oy 79vos, ot wa “Arp 
vio îxa)odyro (Ed. Didot. Cod. Paris. L, 2708). Cf. Ephorus, îr.78; Scymnus, v, 350. 

') Ca și la Romani Lemuria în loc de Remuria (Ovid. Fast. V. 421. 483). 
%) Un "A ppuvaiog ne apare ca vechii rege al Cappadociei (Diod. lib. XXXI. 19. 2). 
*) Plinii lib. 1V. 25. 1; Sarmatae, Graecis Sauromatae. 
5) S$ se adăugea înaintea cuvintelor, cari începea cu un spiritus asper, d. €.: dc = căc 

(eol.) = sus, â)s = sal, îţ = sex, Eatq == septem, prw = serpo. — În limba italiană s ca 
âspiraţiune se aude şi înaintea lui r, D. e. sradicare (Vocab. d. Crusca, Ed. 1738, lit. £). 

*) Riese, Geogr. lat. min. p. 45. 
) Stephanus Byz,, v. "Ahăvoc, poc "Appusiac. — La Eusthatiu in Dionys. v. 305: 

Ave, îpos Supprartac. 

*) Plinii lib. VI. 7. 2, 
*) Ptolemaei lib. VI. e. 14,
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Ammian Marcellin (sec. IV) ne spune, că cea mai feroce și mai neumană 

populațiune din peninsula taurică o formau Arinchi *). 

Jornande amintesce despre Gre-cari femei vrăjitâre scyte, numite Alio- 

rumnae ?), probabil Ario-Rumnae. După Tacit, Arii constituiaii un 

trib resboinic şi barbar stabilit lângă Vistula de mijloc (în Polonia rusescă). 

Trupele lor aveai un aspect înfiorătoriii și lugubru. Scuturile lor erai negre, 

corpurile văpsite cu negru, şi ei î-și alegeaii nopțile întunecose, ca să atace pe 

inimică 3). Acești Arii făceaii parte din familia etnică a -Herminonilor, sei 

Arimilor din Germania +). 

O localitate de lângă gurile riului 'Tyras (Nistru) purta numeie de “Eriput 

vaaras 1) 5). Lângă Bosphorul cimmeric esista orașul “Eppuuva507, intemeiat 

de o femeiă cu același nume €); 6r pe câstele de răsărit ale peninsulei taurice se 

afla Hermisium 7), astă-di Armiansky. 

În fine un vechiă oraş de lângă Nipru (Borysthene) ne apare la Ptolemeu 

sub numele de Serimon 5), unde prima literă este numai o simplă aspi- 

rațiune, ca în Xapparia (Apuaatz), Xbos (Teme) fl. în Scyţia; Xspyha 

(Epu»Na), localitate în 'Thracia; Sarminium, oraș în Pannonia ?), Sar- 

diaei (Ardiaei), populaţiune din Dalmația. 

Venim acum la etimologia numelui de X4bY%4s, Suba. Herodot ne spune, 

că numele de EzbYa. Vai dat Grecii 10). 

Rasa pelasgă, popor numeros și puternic, care cucerise prin civilisațiunea 

și prin armele sale cea mai mare parte a lumii vechi, a avut încă în timpurile 

eroice o organisațiune militară escelentă 1), Toţi erai deprinși în arme, toți 

eraii obligați la servicii militare, fie pentru apărare, fie pentru cucerire. Însă 

fie-care popor să trib î-și avea usurile sale particulare de luptă. Unii erai 

5) Ammiani lib. XXII c. 8: Tauri..... inter quos immani diritate terribiles Arinchi, 

et Sinchi, et Napaei. 

>) Jornandis Get. c. 24: Filimer rex Gothorum ..... . qui et terras Scythicas cum suă 

gente introisset .... . reperit in populo suo quasdam magas mulieres, quas patrio ser- 

mone Aliorumnas is ipse (Orosius) cognominat. 

3) Vaciti Germ. c. 43. 

1) Melae Descr. orb. III. 3. —- Plinii lib. IV. 28. 

5) Strabonis Geogr. lib. VII. 4. 16. 

) Eustathii Comm. in Dionys. 553. 

1) Melae lib. II. 12. 

2) Ptolemaei lib. Ul. 5. 

% Ravennatis Cosmogtr. p. 218. 

1%) Herodoti lib. 1V. 6: Ex5%ac 8 "Eyes vâpusasy. 

11) În tradițiunile germane (Vilkinasaga, c. 328, 329) mai aflăm încă o reminiscență 

p. 1008). 

de 

aceste trupe formidabile numite Ostacia sei Ostansia (Grimm, D. M.
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mai deprinși a se bate din depărtare, alții din apropiere. Unii erai armați cu 
arcuri și scuturi, alții cu lănci ori sulițe, unii luptaă pedestri alţii călare. De aici 
numirile de arcarii (ăpxăco med.), scutarii, scutati, Sagittarii, 
lancearii, hastati, pedites,celeres (equites) 1), la Egipteni xahaoipiss 2). 

Scutul a fost una din armele cele sfinte ale popsrelor de la Dunăre şi Marea 
n6gră. Marele deii de la Carpaţi este Zebs aițioyos, Joe purtătoriul de scut 3), 
Juno Sospita *) și Juno Curulis 5) erait representate cu scuturi în mâră, 

Paladiul naţional al Romei a fost un scut divin 0), 
Întregă călărimea de resboii a Latinilor vechi purta scuturi, equites 

scutati omnes 7). li Lydus ne spune, că Romul separă din armată 300 de 
scutati (oxouriza), pentru pada persânei sale 8). Avem așa dar aici un fel 
de scutași regali. 

Samniţii aveai scuturi elegante, ornate cu aur și argint; Ligurii scuturi 
de aramă; Marsii o specie de scuturi mari 9. Bruţii, Lucaniişi Etru- 
scii, toţi purtaii în resboiă scuturi, cu forme mai mult ori mai puţin identice. 
Scutul a fost arma permanentă defensivă a legionariului roman. 

Trupele naţionale ale Celtiberilor— emigrați în timpurile vechi de la 
Carpaţi — erai compuse mai mult din sc utași 10). | 

În general, scutul a fost o vechiă armă naţională a poporelor arimice. 
Homer numesce scutul marelui Ze, îpepvijy aid 11), adecă scut întiorătoriiă, 
după etimologia grecescă, sei scut arimic, cu ințelesul etnic barbar. 

Scyţii aă fost la început un popor de sc utași 12). Etimologia numelui de- 
rivă de la scut (lat. scutum ; gr. Oxbros, pelea de animal, cu care se aco- 
periaii scuturile). . 

Vechii Arca di încă aă fost un popor de arcași 13). 

1) Festus p. 42: Celeres antiqui dixerunt, quos nunc equites dicimus. 
:) Herodoti lib. II. 166. 168. 

3) Vedi mai sus p. 226. 

*) Ciceronis De Nat. Deor. [. 29. 
5) Servius, [. 17, 

€ Livii lib. 1. 20. 

) Virgilii Aen. IX. 370. 

%) Lydi De magistr. 1. 9. 
) Livii lib. IX. 40. — Strabonis lib. IV. 140. — Festus v. Albesia scuta. 

*) Livii lib. XXVIII. 2: Erant autem in Ceitibero exercitu quatuor millia scu- 
tatorum et ducenti equites. 

“) Homeri II. IV. 167. 
*) Despre scuturile Scyţilor amintesce Aclianus, De nat. anim. II. 16. 
*) După Suida (v. ?A pir), Arcadii aă fost cei mai belicoși dintre poporele Eladei. 

Numele ginții, după cum resultă din Stephan Byz,, a fost Arcas. Numele vechiă patro-
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Samniţii i-și aveaă numele lor după s ulițele (gr. oxbv:a), ce le purta 1). 

Sabinii, unul din cele mai vechi popore ale Italiei, ai fost numiţi Curites 

(Quirites), adecă hastati, după arma naţională curis (quiris) = hasta ?). 

Între tâte populaţiunile scyte, cei mai bravi, mai puternici și mai distinși 

ati fost Scyţii regali, Sxb9u Bastia, de cari amintesce Herodot 3). Întocmai 

ca şi scutati lui Romul, Scyţii regali constituiati un fel de milițiă permanentă, 

a căror plată consista în anumite porțiuni de pământ; aceeaşi organisațiune, 

pe care o aveai și așa numiții xxăzoip:es din Egipet i) 

Semnificaţiunea numelui Scythes o mai aflăm şi într'o notiță etnografică 

a lui Herodot. 

Perșii, ne spune densul, numiaii pe Scyţi Sacae 5). În limba vechiă gre- 

cescă, soc însemna scut; probabil că și în limba Medilor; ast-fel că în fond 

cuvintele Scythes şi Saces aveaii unul și același înțeles de scutaş?). 

După tradițiuni şi moravuri, Scyţii aparțineau la unitatea etnică pelasgă. 

Ei se considera, ca cei mai vechi 6meni de pe pământ ?), întocmai ca și 

Pelasgii din Grecia, din insulele Mării egee, din Asia și Egipet. În ceosehi, 

Scyţii erati de aprâpe înrudiți cu Thracii și cu Geţii de la Dunărea de jos ?). 

După o tradițiune culâsă de Herodot, Scythes, vechiul representant al 

poporului scyt, a fost un fiii al Echidnei % din țera Arimilor 19), frate 

bun cu Agathyrsus, primul rege al Agathyrşilor de lângă rîul Maris. 

Popor cu rituri simple, dar caste, și cu sentimente înalte de dreptate, 

Scyţii avuse la început aceleași doctrine religi6se ca și Romanii. 

După cum ne spune Herodot, Scyţii nu aveaii usul sE ridice deilor nici 

statue, nică iemple, 'nică altare 11). 

nimic era Arcasidae în loc de Arcadides și femeninul Arcasis. Pe un ban vechii din 

tesaurul regilor Franciei se afla, după cum spune Spanhemius, legenda: TOIC APKACI 

(Steph. Byz. Ed. Berkelius, 1688 v. "Apzac). 

1) Festus în Samnites: Samnites ab hastis appellati sunt, quas Graeci su5ww ap- 

pellant, has enim ferre assueti erant. 

>) Virgilii Aen.VIL v.710.— Ovidii Fast. 11. 477: hasta curis (var. quiris) est dicta Sabinis. 

3) Herodoti lib. IV. 20. 

+) Herodoti lib. I. 168, 

5) Herodoti lib. VII. 64. 

c Eustathii Comm. in Dionys. 749: Sacas illos quidam aiunt inventores fuisse orrtuv, 

scutorum (Trad. Millerus). 

2) Justini lib. IL. 1: Scytharum gens antiquissima semper habita.—Ammiani lib. XXI. 15.2. 

e) Stephanus Byz., EzbYu, %9vos Opnov, 

>, Herodoti lib. IV. 9. 
1%) Hesiodi Theog. v. 304. 

:3) Herodoti lib. 1V. 59. :
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Tot ast-fel ne spune Varro, că Romanii, ai adorat pe dei mai mult de 
150 de ani fără simulacre sâă idoti 1). 

Un singur simbo! era în deosebită onsre la 
Scyţi: sabia de fer a lui Marte 2), deul 
naţional al poporului getic. 

Același cult simbolic î-l aflăm și la Romani. 
Istoricul Trog Pompeii, care trăise în timpul 

lui August, ne spune, că Romanii ati adorat 
la început lăncile (hastele), ca simulacre 
ale divinităţilor 3). Cu deosebire însă, Romanii 
aveai un cult tradițional religios pentru ha sta 
lui Marte 4. 

În fruntea divinităților seyte aflăm pe Vesta 
(lo7!7), o deitate prin escelență pelasgă. Vesta 
avea și la Romani un cult principal. Ea sim- 
bolisa atotputernicia naturei, focul și pământul. 

Scyţii adoraă pe Terra sub numele A pia, 
la Romani Ops, seu Opis mater; și pe 
Apollo, marele deit al Hyperboreilor, de lângă e ri 
Dunăre. 

E 
  

, a 257. — Terra mater. Figura co- Vinerea ne apare la Scyţi sub numele “iosală de pâtră (Babă), cum se . , DA i A 7_ - află adese ori pe tumulele din de “Apriuzsaa, Apripazasz, "Aginuosa :, Rusia: în parcul orașului Novo- 0 formă dialectală, oră coruptă, în loc de Cerkask, lângă estremitatea de nord a lacului Meotic, Costumul Arimnassa, unde g55a este numai un Simplu se caracteriseză prin velul de pe , „_„ Cap ȘI prin cătrinţa din ainte cu sufix femenin. La Greci, Marte era numit ȘI ornamente particulare ale por- . . , , , tului românesc. După Th.Schie- Arimanios *) şi Venus era considerată ca mann, Russland, Polenu. Livland. soția lui Marte al Geţilor ?); de aici conumele 1. 1866, p. 31, 
ci de "Areta 5), er la Scyţi de Artimpassa, ce de fapt corespunde la Arimnassa. 

1) Augustini De civ. Dei, IV. 31: Dicit etiam Varro antiquos Romanos plus quam ânnos centum et quinquaginta deos sine simulacris coluisse, :) La Herodot (IV, 62) darnic sâ4jreios; la Q. Curţiu (VII. 8) hasta *) Justini lib. XLIII. 3: Nam et ab origine rerum pro diis immortalibus (Romani) hastas coluere. 
1) Servius in Virg. Aen. VIII. 3: Nam is qui belli susceperat curam, sacrarium Martis ingressus, primo ancilia commovebat, post hastam simulacri ipsius, dicens: Mars vigila. — După Juvenal (XIII. 79) Romanii juraă (per) Martis frameam. În o poesiă eroică română: Dar Badu mi s'a culcat (şi) Pe sabiă s'a jurat (Tocilescu, Mater, folkl. 1. 1245). 
5) Herod. lib. IV. 59.—cf, "Oprpepnatot, "A poptunuio: şi A prisnain în loc de Arimphaei. *) A se ved€ mai sus p. 731. 
?) Statii Silv. 1. 2. 53: Getici. „.„ mariti (Veneris). 
% Preller, Gr. Myth. 1 (1854) 215.
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6. Arimii (Herminones, Arimani, Alamanni, Alemanni) 

în Germania. 

Cea mai vechiă populațiune a Germaniei mari, sâii barbare, care se întindea 

de la Rhen până la Vistula și cuprindea tot-o-dată peninsulele numite astă-di 

Danimarca, Suedia și Norvegia, ai formato Arimil. 

În timpurile lui Tacit, întregă populaţiunea Germaniei mari se află divisată 

în trei grupe principale. 

În ce privesce originea istorică a acestor seminții, Tacit scrie: 

«Germanii celebreză prin cântece vechi pe Tuisto, deii născut din Terra, 

şi pe fiul săi Mannus, autorul şi întemeiătorii ginții lor. EX atribue lui Mannus 

trei fi, și după numele acestora, locuitorii cei mai apropiați de mare sai 

numit Ingaevones, cei din părţile interidre Herm inones, 6r cei alalți 

Istaevones»> 1). 

Din cuvintele lui Tacit, «e quorum nominibus — Îngaevones -- Herminones — 

Istaevones vocentur>, resultă, că cei trei fii ai lui Mannus, întemeiătorii ve- 

chilor seminţii germane s'ai numit Ingaevo, Herm ino şi Istaevo.- 

La familia Ingevonilor aparțineaă, după Pliniu, Cimbri, Teutoni 

şi Cauci, stabiliți pe litoralul Oceanului, de la Rhen şi până la Elba. La 

familia Hermi(n)onilor, cari formaii cel mai estins și mai puternic popor 

al Germaniei mari, aparțineai Suevi, Hermunduri, Chatti şi Cherusci; 

&r din seminția Istevonilor, cară locuiaii în Westphalia, Nassau și Hessen, 

Pliniu amintesce numai pe Sigambri ?). , 

1) Taciti Germ. c. 2: (Germani) Celebrant carminibus antiquis (quod unum apud illos 

memoriae et annalium genus) Tuistonem deum, Terra editum, et filium Mannunm, 

originem gentis conditoresque. Manno tres filios assignant, e quorum nominibus pro- 

ximi Oceano Ingaevones, medii Herminones, ceteri Istaevones vo- 

centur.— Istevonii din Germania se par a fi fost numai o fracțiune dintr'un trib 

mai numeros pelasg. Pliniu (VI. 19. 1) amintesce între populaţiunile seyte din Asia pe 

Histi. În Samniu aflăm un oraș numit Histonium (Pliniu, III. 17. 1), seă Istonii în 

Liber coloniarum. În Eubea esista un vechiă oraș numit Hestiaea şi o partea Țhes- 

salici se numise Hestiaeotis. 

2) Plinii lib. IV. 28. 2: Germanorum genera quinquc: Vindili: quorum pa!S 

Burgundiones, Varini, Carini, Guttones. Alterum genus, Ingaevones: quorum pars 

Cimbri, Teutoni ac Chaucarum gentes. Proximi autem Rheno, Istaevones: quorum pâ!s 

Cimbri (Sigambri). Mediterranei Hermione s, quorum Suevi, Hermunduri, Chatti, Cherusci. 

Quinta pars Peucini, Basternae, supradictis contermini Dacis, —Pliniu, după cum vedem 

face aici amintire încă de dâue familii etnice ale Germanilor: a patra sub numele de Vindili 

(Vandali), subdivisați în Burgundiones, Varini, Carini şi Guttones. Însă aceste triburi N€
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Aceeași tradiţiune istorică, pe care ne-o transmite Tacit, ne apare mai 
târdiu sub o formă mai desvoltată și acomodată împrejurărilor etnografice 
din timpul migraţiunii celei mari a popsrelor. 

Este tabela numită «Generatio regum», redactată probabil în timpul 
celor de ântâiii Merovingi, cam pe la a. 520 d. Chr. Ea conține pe lângă 
ntimele regilor tradiționali și o grupare etnică a populațiunilor germane de 
pe la începutul seculului al VI-lea. 

După acâstă tabelă genealogică, cel de ântâii om, care a venit în Europa, 
seii mai corect în Germania, a fost un așa numit Alanus, primul rege al 
Romanilor, înțelege al Romanilor (5. Arimilor) de pe teritoriul Germaniei. 

Acest Alanus din genealogia de la a. 520 este unul și acelaşi cu Mannus 
din varianta lui Tacit 1). Însă forma cea mai vechiă a numelui e Manu Ss, & 
Alanus un simplu conume sâii epitet etnic. 

La Tacit, Manus, ori Mannus, este fiul lui Tuisto (deus terra editus). 

Etimologia și înțelesul cuvântului Tuisto a rămas până astă-di obscură pentru 
iterații germani. 

Din același părinte cu Mannus, descinde și Alanus. În tabela genealogică. 
din timpul Merovingilor, Alanus este fiul lui Fetuir, Fetebir sti Fadir-— 
Vater, o simplă traducere a cuvântului pelasg Tuisto, rom. tuțiii s€ă tată 1). 

Acest Alanus, întocma ca și Mannus din varianta lui Tacit, a avut trei fi. 

Numele lor sunt aceleași. La Tacit Hermino, Ingaevo, Istaevo; 

în tabela merovingică Erminus, Inguo, Istio. Mai notăm aici, că în 
cele mai multe manuscrise ale tabelei medievale, Erminus este numit 

Armen, Armeno, Armenon, Armenio, Armenion cu Aîn loc de E; 

apar ca Suevi. și ast-fel se pot considera ca făcând parte din familia Herminonilor ; și 

a cincia familiă cuprindea pe Bastarnii din Carpaţii de nord şi pe tribul Peucinilor 
de la gurile Dunării. Însă Bastarnii eraă Geţi (Appiani De reb. Mac. IX. 16). O parte 
din Bastarni, după cum ne spune Strabo (VII. 3), purta numele de Atmoni, probabil 

o formă coruptă în loc de Armoni; €r Peucini, stă locuitorii din delta Dunării, sunt 

numiți în tradițiunile române Armâni. Confusiunea a urmat ast-fel din causa numelui. 

Vechii Herminoni ai Germaniei, aă format, ce e drept, una și aceeași familiă cu Arimii 

de la Carpaţi. Însă Germanii din timpurile lui Pliniu constituiaă un popor cu totul 

transformat. 

1) Mannus (Manus) din notiţa etnografică a lui Tacit nu este un cuvânt de ori- 

gine teutonică. Pelasgii din Lydia aveai şi ei o tradițiune analâgă, că în timpurile unui 

vechiu rege al lor, Atys fiul lui Manes (rz:s = tată, Fragm. Hist. gr. III. 592), o parte 

din poporul Lydiei emigrând aă descălecat în Umbria, unde s'aă numit apoi Turseni 

(Herodot [. 94). Un alt Manus ne apare ca întemeiătoriul orașului Manesion din Frigia 

(Fragm. Hist. gr. III. 233). Romanii încă aveai un Deus Manus sc Manes. Vedi 

mai sus p. 207-208.
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er Inguo ne apare mai mult în forma de Negue, Nigueo, Negno, 

Neugio, Neguio și Neugrio, adecă cu We în loc de /4/1). 

Reproducem aici textul acestei memorabile tabele etnografice, ast-fel cum 

a fost publicat de K. Miillenhoff în Memoriele Academiei de sciințe din 

Berlin şi punem tot-o-dată în paralelă variantele din Historia Britonum a 

lui Nennius (sec. VII), precum și din alte manuscrise ale evului de mijloc, în 

cari aflăm unele forme mai corecte ale numelor proprii. 

Tabela Meroringică. 

După Mommsen și Miillenhoff, Variante după Nennius, Istoria 

Verzeichuiss d. rom. Provinsen um 207 ?). Brilonum, c. 17; ele. 

1. ÎNCIPIT GENERATIO REGUM 

(ITEM DE REGIBUS ROMANORUM B?). 

2. PaRimus REX ROMANORUM ALA-  Primus homo venit ad Europam de ge- 
NEUS (Allanius B) dictus est. nere Iafeth Alanus 

3. Alaneus genuit Papulo (Pabolum B 4). 
4. Papulus (Pabolus B) genuit Ege- 

tium 5). 
5. Egetius genuit Egegium. 

6. Egegius genuit Siagriuim €) (Padiru A). 
7. per quem Romani regnum perdide- 

runt (et ipsum Romani perdide- 
runt A). 

8. TResfueruntiratresunde sunt gentes: cum tribus filiis suis, quorum nomina 

sunt ?) 

1) În, ca particulă negativă, se prefăcea în limba latină une-ori în ze: infandus, ne- 

fandus; infaustus, nefastus; inscius, nescius; €r în limba română negativul 7 are tot- 

de-una forma de ze. 

:) In Abhandlungen d. kânigl. Akad. d. Wissenschaften zu Berlin, 1862. 

3) Siglele manuscriselor: A, Sangall 732 din sec. 1X.—, Paris 4628 din sec. X, şi 

Ottobonian 3081 sec. XV.— C, Vatican 5001, Legile Longobarde sec. XIII/XIV. — 2, Paris 

609, sec. IX. — £, ms. La Cava. Legile Longobarde, sec. XI. — /, Reichenau 229 in 

Karlsruhe, sec. VIII/1X; 2cdefg47— Ms. Stevenson la San-Marte 2G4LWPRa. 

2) După Diodor (Il. 43), Scythes, părintele legendar al Scyţilor, a avut doi fii, pe 

Palus și Napes.—La Romani Pales, divinitatea protectâre a păstorilor, a turmelor și 

a pășunilor, mai avea și caracter masculin. 

5) Un rege vechii al Scyţilor, contemporan cu Aiete, care domnia peste Colchi, purta 

numele de Agaetes (Steph. Byz. v. Iluvexdnatov). 

6 Aici textul este evident alterat. Syagrius a fost comandantul trupelor romane din 

Gallia după căderea lui Romulus Augustulus. Cugetămla A grius, fratele lui Latinus după 

Hesiod. . 

3) La Nennius, fiii lui Alanus sunt amintiţi în ordinea: Hessitio, Armeno, Neguc. 

Noi însă reproducem aceste variante în paralelă cu textul publicat de Măllenhofi.
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9. Erminus (Ermenius B, Ermenus D, 

Avmen E, Ermenone F). 

Inguo (Ingo B, Igngus D, Tingus £, 

Nigueo F). 

et Istio (Hscio B, Scius D, Os- 
tjus E, Hisisione F) frater eorum. 

10. Erminus (Ermenius BC, Ermenus 

D, Armen E) genuit 

11. Gotos |[Walagotos] Wandalus, Gi- 

pedes et Saxones. 

12. haec sunt gentes V1). 

13. Inguo (Ingo BC, Tingus £, Ni- 

gueo Fj îrater eorum genuit 

14. Burgundiones 'Thoringus Lango- 

bardus Baioarius 

15. haec sunt gentes IV. 

16. Istio (Escio BC, Sciut D, Hostjus E) 

frater eorum genuit 

17. Romanos Brittones Francus Ala- 

mannus 
18. haee sunt gentes IV. 

'769 

Armeno (Armenio b, Armenon eh, Ar- 

menion gf) 

Negue (Negno e, Neguo /gh, Neugio î, 

Neugrio Plavigny) 

Hessitio (Hessicio b, Hisicion ei, Ysi- 

cion g, Usicion 4). 

Armenon autem habuit quinque îilios: 

Gothus Valagotus Gebidus Burgondus 

Longobardus 

Neugo autem habuit tres filios: 

Wandalus Saxo Boguarus (Boguarus 

Targus edefgî) 

Hissitio autem habuit filios quattuor: 

hi sunt Francus Romanus Britto Al- 

banus (Romanus Allemannus et 

Brito a quo primo Brittannia ha- 

bitata est ce). 

Alanus autem ut aiunt fuit filius Fetebir 

(«Fetuyr». Mon. hist. Germ. 35 VIII. 
314) filii Ougomun îilii 'Thoi 2) etc. 

hanc peritiam inveni ex traditione 

veterum, qui incolae în primo fue- 

runt Britanniae. 

1) Avem aici o vechiă tradiţiune pelasgă. Hermes (Eppâis, “Eepăwy, “Egpâv), era 

considerat în timpurile preistorice ca un strămoș divin al multor seminții arimice, Pe o 

inscripţiune romană de la Mannheim lângă Rhen, Hermes, numit de Romani Mercurius, 

mai are și epitetul etnic de Alaunius scă Alaunus (Genio Mercur/777 Alauni. 

La Pauly-Wissowa, R. E. v. Alaunius). Forma de Alaunus corespunde aici la Ala- 

nus, ca în limba reto-romană christiaun la christianus (Cf. Schuchardt, Vulgăr- 

lat. II. 318). Este ast-fel clar, că Erminus seci Armen, fiul lui Alanus ori Alaneus 

din tradițiunile germane, este una şi aceeași personalitate legendară cu Hermes, sei 

Mercurius Alaunus din inscripțiunea de la Mannheim. După Val. Flac, care murise 

înainte de cucerirea Daciei (c. a, 87 d. Chr.), Alanii locuia în timpurile argonautice 

lângă Istrul de jos (per saevos Ister descendit Alanos. Argon. VIII. 219). Lângă Istru 

pune pe Alani și poetul Seneca (Thyeste). Cf. Dionys. Per. v. 305.—Geţii de la Istru avuse 

așa dar în timpurile preistorice și numele de Alani. Resultă ast-fel, că Armen, fiul lui 

Alanus, este unul și același cu Hermes al Pelasgilor meridionali, care ne apare tot-o-dată 

ca un rege glorios și divinisat al Daciei (p. 742 seqq.), ca întemeiătoriă al dinastiilor 

thrace (Herodot, V. 7) și ca un rege plin de merite al Aborigenilor (Diod. VI. 5. 2). 

2) eds (mit. germ. Zio) mai avea și epitetul de “Opovâos (C.I. Gr. 3569), — Cf. mai 

sus p. 221. 

NIC, DENSUŞIANU. 49
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e 

După cum vedem, acâstă tabelă reduce originea triburilor germane la 

aceiași strămoşi, de cari ne vorbesce şi Tacit: la Erminus s6ă Armen 

(Hermino), Inguo (Ingaevo) și Istio (Istaevo). 

Tabela merovingică mai stabilesce tot-o-dată ca principii, că vechia popula- 

țiune a Germaniei a fost de origine arimică. Ea vorbesce numai «De regibus 

Romanorum »,între cari Alaneu (Alanus sâi Mannus) figureză ca primus 

rex Romanorum. Aici terminul de «Romani», aplicat la primele se- 

minţii germane, este numai o formă latinisată a numelui de Herminones, 

să a vechilor Arimani; un popor, care a lăsat reminiscențe adânci în 

tradițiunile germane 1). 

După acâstă genealogiă, de la Erminus sei Armen î-și trăgeau originea 

lor Goţii, Walagoţii, Wandalii, Gepidii și Saxonii ?); din În guo seii Neguo 

descindeait Burgundii, Thuringii, Langobardii şi Bavarii; €r Istio este pă- 

rintele comun al Romanilor de lângă Rhen, al Britonilor, Francilor și Ala- 

manilor. 

Goţii, după cum scim, emigrase din Scandinavia; și ei sunt considerați 

în tabela merovingică ca făcând parte din familia lui Armen si a Her- 

minonilor. 

Tot la familia Herminonilor aparținea populaţiunile scandinave şi după 

autorii romani. 

Germania mare sâi barbară, a lui Tacit, mai cuprindea, şi teritoriul cel 

vast al Suediei şi Norvegiei, considerat în timpurile aceste numai ca o insulă 

mare în sînul Oceanului 3). 

1) În tradiţiunile și legendele germane mai aflăm amintiri și despre alți regi, așa numiţi 

ai Romanilor», cum sunt: Dietwart, rămischer Kânig; Dietmâr, care domnesce 

peste ROmisch lant și ROmiş marc; Diether, der junge kiinic von Roemisch lant; Otnit, 

Romischer keiser; Kiinic Lwdwig von Ormanie, și Ermanaricus (Airmanareiks), 

împărat la Romaborg (Grimm, D. Heldensage, p. 113. 133. 168. 185. 189. 190. 290. 329). 

Fără îndoislă, că sub numele de «R6misch lanto, R6misch marc» și «Ormanie» 

vechile cântece seă tradiţiuni poporaie nu înțelegeai imperiul cel istoric al Romanilor, ci 

diferitele regate naţionale ale Herminonilor s€ă Arimilor de pe teritoriul Germaniei. 

2 Același Erminus ne apare în unele manuscrise ale bibliotecelor din Cambrigia și 

Paris sub numele de Boerinus. EI ar fi avut 9 fii pe: Cinrincius, Gothus, Jutus: 

Suethedus, Dacus, Wandalus, Ehecius (s6ă Gethus) Fresus și Geathus: 

O notă marginală adauge, că de la acești fii descind cele nouă pop6re nordice, cari ai 

ocupat Britannia, anume Saxonii, Anglii, Litii, Dacii (Danesii?) Norvegii, Goţii, Vandalii, 

Geaţii și Frisii, (Bessell, Ueber Pytheas von Massilien. Gâttingen, 1858, p. 213). - 

2 Taciti Germ. c. 1: Germania omnis a Gallis Rhaetisque et Pannoniis, Rheno 

et Danubio fluminibus, a Sarmatis Dacisque mutuo metu aut montibus separâtur- 

Cetera Oceanus ambit, latos sinus et insularum îimmensa spatia complectens: 

  

j 
ţ
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În particular Tacit ne vorbesce de o populațiune numită Suiones din 
Oceanul nordic, sc Scandia 1). Acești Suioni formată însă numai o mică ramură 
din seminţia Suevilor; ast-fel, că făceai parte din familia Herminonilor. Mela 
estinde de asemenea pe Hermi(n)oni și în Scandinavia 2); €r Jornande amin- 
tesce intre populațiunile Scanziei pe Raumaricae și pe Raugnaricii3), 
triburi, cari, după cum vedem, constituiaă unul și același popor de Romarici 4), 

  

      

258. — Germania magna. 

După tâte aceste tradiţiuni, al căror fond de altmintrelea se reduce la 
timpuri fârte depărtate, tabela genealogică a vechilor populațiuni ale Ger- 
manici ni se presintă sub următârea formă, 

1) Taciti Germ. c, 44: Suionum hinc civitates, ipso in oceano. 
:) Melae lib. III. c. 3: In eo (Codano sinu) sunt Cimbri et Teutoni: ultra, ultimi 

Germaniae Hermiones. — Ibid. lib. Il. c. 6: In illo sinu, quem Codanum diximus, ex 
insulis Scandinovia, quam adhuc Teutoni tenent. Mela pune așa dar pe Teutoni 
în Scandinavia şi pe Hermioni dincolo de Teutoni în aceeași insulă (peninsulă). 

) Jornandes, Get. c. 3: Sequuntur deinde (in Scanzia) diversarum turba nationum . .. 
“Sunt ex his exteriores Ostrogothae, Raumarica e, Raugnaricii, Finni mitissimi. 

+) Forma acestei numiri ni se presintă şi pe teritoriul Franciei la a. 870: Rom erici mons (Baluzii Capit. II, 223).



    

 
 

T
a
b
e
l
a
 

g
e
n
e
a
l
o
g
i
c
ă
 

a 
v
e
c
h
i
l
o
r
 

p
o
p
u
l
a
ţ
i
u
n
i
 

g
e
r
m
a
n
e
.
 

TERRA 

TUISTO 
D
E
U
S
 

T
E
R
R
A
 

e
d
i
t
u
s
 

(
F
E
T
E
B
I
R
,
 
F
A
D
I
R
U
=
V
a
t
e
r
)
 

- 
l 

M
A
N
N
U
S
 

(ALANUS, 
primus 

REX 
ROMANORUM) 

| 
HERMINO 

(
E
R
M
I
N
U
S
,
 
A
R
M
E
N
)
          

       

I
N
G
£
V
O
 

(INGUG, 
NIGUEO, 

NEGUE) 

IST4£vO 
U
S
T
I
0
,
 

E
S
C
I
O
.
 
O
S
T
y
U
S
)
 

          

Cimfi 
Tâuto, 

i Siauoi 

ING 
A
V
Ă
N
E
 

S 

V
i
n
a
 

Sul (ones s 
H
e
m
u
i
a
u
i
l
 
C
h
a
t
 

  

    

        
  
 

A 
mii 

in 
io. 

în 
ISĂ 

A
v
O
N
E
S
 

foroxțmi 
Odeand: 

/ 
meăitgrranfi 

et 
ultimi 

* 
j 

proximi 
Rhenai 

i 
: 

i 
” 

Î 
i 

ţ 
: 

i 
î 

; 
: 

NI 

Burgondiones 
Thoringus 

L
a
n
g
b
a
r
d
u
s
 

Baibarius 
i 

; 
Gcti 

Watăgoti 
W
a
n
d
a
l
u
s
 
Gipedes 

S
a
x
o
n
e
s
 
Cinrincius 

Jutus 
Suetedus 

Dacus 
Gethua 

F
r
s
u
s
 
Rauraaricae 

Rofaani 
Brittones 

F
r
a
h
e
u
s
,
A
l
a
m
s
n
n
u
s



PELASGII DE NORD. 773 

Herminonii constituiaii în timpurile romane cea mai numerâsă şi mai pu- 
ternică populaţiune de pe teritoriul Germaniei. Et se întindeaă de la isvârele 
Rhenului și ale Dunării peste Wiirttemberg, Bavaria, Boemia, Saxonia, Prusia 1), 
Moravia, Silesia, Polonia, Litvania şi Danimarca; €r dincolo de Ocean sei de 
Marea baltică, ei eraă respândiţi în triburi numerâse prin Suedia şi Norvegia. 

Forma cea vechiă a numelui Herminones a fost în tot casul Armini 
(Armani şi Aramani) fără aspiraţiune; după cum fără aspiraţiune este 
numele lui Erminus, s6ă Armen 2), precum şi alte nume familiare, de 
origine etnică, ce le aflăm în regiunile aceste. 

Făimosul liberatoriă al Germaniei, care învinse pe Varrus în pădurea 
teutoburgică, este numit de autorii romani Arminius, la Strabo şi la Dio 
Armenios 3). EI era din gintea Cheruscilor; er Cheruscii formaă, după cum 
ne spune Pliniu, numai un ram din familia cea mare a Herminonilor *). 

În Noric, unde locuise o-dată o mare parte de Herminoni, aflăm de ase- 
menea numele personale Ariomanus, Arimanus și Armianus 5). 

Dionysiu Periegetul numesce pe toți locuitorii Germaniei ăperuavzes €), un 
epitet, ce ne indică în mod fârte clar, că numele naţional al acestor populațiuni 
a fost în vechime Arimani. 

Sub numele de Arimani, Eremani și Erimani, ne apar vechii lo- 
cuitori ai Alpilor și în legile Francilor şi ale Longobardilor 7). 

Un port al mării nordice, situat în apropiere de Rhen, pârtă la Ptolemeu 
numele de Mapappavis uy (Mar armanis portus), adecă al Mării ar- 
manice 5). Aceeași regiune maritimă se numesce la Pliniu în formă latinisată 
Germanicum mare 9), 

') Herminonii din Prusia ne apar mai târdiă sub numele de Hermini (Die- 
fenbach, Orig. europ. p. 192). 

2) În acest nume propriu, A neintonat din prima silabă a trecut sub influența lui 7 
în e şi ast-fel s'a născut formele de Eremani, Erimani, Ermani, Ermeni şi 
Ermini. A se vede pag. 733 nota 3, 

*) Strabonis lib. VIL. 1. 4. — Dionis Cassii vol. VIII (1866 p. 52). 
1) O princesă a Cheruscilor portă numele de Rhamis (Strabo, VIL 1. 4). 
5) C. L.L. IL. nr. 4880: Ariomanus Terti et Qvarta Mascli fțilia); nr. 11502 Arimanus 

filius Arionis; 5289: Armianus; nr. 5350: Adiatullus..... Tatucae Verveci fiiae uxori 
“ Rumac f(iliae); nr. 4966: Rumno; în Pannonia, nr. 4594: Ariomanus Iliati f(ilius). 

% Dionysii Orb. Descr, v. 285: găha ăperpăvtov Ceppvâv. 
) A se vede pag. 689, nota 1, — Despre cetățenii din Mantua, Muratori, Antiquit, 

IV. p. 13: praedictos cives, videlicet eremanos. 

*) Ptolemaei (Ed. Didot) lib. UI. c. 11. 1. (var. în mai mulți codici din Paris, Vatican 
și Florenţia), 

*) Plinii lib. IV. 30, 2.
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Arimanii sâii Aramanii din părțile de sus ale Rhenului şi ale Dunării încep 

s& ne apară în seculul ai [II-lea al erei creştine sub numele de Alamanni 

şi Alemanni!). O simplă transformaţiune fonetică: Alamani și Alemani 

în loc de Aramani şi Aremani prin schimbarea lui 7 în /. 

Forma acestei numiri e fârte vechiă. Unul din Giganţii cei făimoși de la 

munţii Rhipei, cari se ridicase să restabilescă în domniă pe Saturn, portă 

la Hygin numele de Alemone. Acestă luptă se întemplase, după cum 

scim, pe teritoriul Arimilor; și Neviu, poetul epic roman, pune în fruntea 

legiunii Giganţilor pe un așa numit Runcus (Rumcus), probabil unul și 

acelaşi cu Alemone. 

În fine, numele de Aliman, ca o rămășiță din timpuri vechi, s'a mai pă- 
v 

strat până astă-di în onomastica țăranilor români și în terminologia topo- 

grafică a acestor ţări ?). 

Venim acum la originea şi la forma numelui de < Germani». 

Numele de Germania, scrie Tacit, este noi și introdus numai de curând; 

fiind-că cei de ântâii, cari aii trecut Rhenul și ati alungat pe Gali din locu- 

inţele lor aă fost Tungrii de astă-di, numiţi atunci Germani, .. . în urmă 

acest nume naţional s'a estins la tâte populațiunile Germaniei ?). Er Strabo 

scrie: Romanii aă fost cei de ântâiă, cari ati dat numele de Germani la 

populaţiunile, ce locuiaii în părţiie de răsărit ale Rhenului 4). 

Faptul rămâne însă positiv, că pe teritoriul Germaniei nu a esistat nici 

un trib, nici o populaţiune, care să fi avut numele de Germani 5). 

Acest termin este numai o simplă latinisare a numelui etnic de Heri- 

mani scă Hermani, unde Romanii din anumite consideraţiuni politice 

ati pretăcut pe ZI în G, numind populaţiunile dintre Rhen și Vistula Ger- 

mani, adecă 6meni de același nem, sâii fraţi, “vijaror, dâshqoi, după cum ne 

2) Steph. Byz.: "Ahapavoi, Eos Pepgprmvois mgisyopov. — După cum la Pliniu Suevi 

sunt Hermioni, la Ravennas (p. 230) Suavi sunt Alamani. 

2) Aliman com. (Constanţa), Aliman del (R.-Sărat), Aliman del (Vâlcea), Aliman 

moşie (Teleorman), Aliman plaiă (Gorj), Alimănesci com. (Olt şi Argeş). 

3) 'Paciti Germ. c. 2: ceterum Germaniae vocabulum recens ct nuper additum. — 

Numele Germaneis (Germanis) ne apare mai ântâii în Fast. Capit. la a. 222 a- Chr. 

4) Strabonis Geogr. lib. VII. 1. 2. 

5) Pauly's Real-Encyclopădie d. kl. Alterth, v. Germani, p. 773— 774. Der Name Ger” 

manen, dessen Sinn wir mit den Mitteln unserer heutigen Sprachkenntnisse nicht be- 

stimmen kânnen, ist kein Appellativum, sondern ein Nomen proprium.. ... Es findet 

sich în den Mundarten des jetzigen Deutschlands keine Spur, dass irgend ein deutscher 

Stamm, oder das deutsche Volk sich jemals den Namen Germanen...-: als 

Eigenname beigelegt hătte.   
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esplică cei vechi înțelesul acestei numiri etnice 1). Într'un codice parisian al lui 
Eustathiu din Thessalonica se mai spune, că Germanii se numiati și hermen ?). 

În timpurile lui Cesar, locuitorii Germaniei constituiai un popor mai mult 
pastoral de cât agricol. Ei nu aveaă orașe, dar nici case în vecinătate unii cu alții, 
ci locuiait mai mult r&spândiți pe lângă fântâni, pe lângă păduri și pe câmpii. 
Arma lor naţională era sulița sâu lancea pelasgă, pe care o numiai framea. 
Pe un ban al îm p&ratului Domițian, «Germania învinsă» e personificată șe- 
dând tristă pe un scut lung, 6r jos lângă picidrele sale se vede o lance frântă 3), 

În timp de r&sboiă fie-care sat avea să dee câte 100 luptători; ceea ce ne arată, 
că esista și la denșii instituţiunea centenelor ca o vechiă moscenire pelasgă 4). 

Credinţele și tradițiunile lor religidse eraă de asemenea pelasge. Ei nu aveaii 
nici idoli, nici alte imagini, cari să represinte divinităţile sub forme sensibile. 
Tuisto (cu înțelesul de <tuții» s6ă «tată>) era deul suprem şi părintele 

populațiunilor germane. După tradiţiunile vechi naționale, el era deus Terra 
editus 5), adecă născut din aceeași mamă, ca și divinitățile cele mari pelasge. 

Germanii vechi adora pe Terra mater (Hertha), Sârele și Luna. 
Ei veneraă pe Saturn, Mercur (Hermes), Hercule, Castor, Pollux, 
şi aveai un cult particular pentru Marte, pe care î-l numiai Gu&dan 
Wodan î) şi Geat 1); Mars Geticus la Romani 8). 

Vechii Saxoni (popor din familia Herminonilor), cari pe la începutul 
seculului al VI-lea ocupase Britannia sub conducerea lui Hengist şi Horsa, 
adoraii cu deosebire pe strămoșul lor divin, Hermes sâă Armen, sub 
numele de Irmin scă Hirmin. 

1) Strabonis lib. VII. 1, 2, 

:) Eustathii Comm. in Dionys. Ed. Didot (Cod. Paris. 2723), v. 285: Lipan 35 mat 
“Popa it âezay o: Pezpuvoi vaprițonat Epperjy. 

%) Eckhel, Doctr. num. VI. 379. 
1) Taciti Germ. c. 6: ex omni juventute delectos ante aciem sistunt. Definitur et nu- 

merus: centeni ex singulis pagis. 

5) Cuvintele lui Tacit despre Tuisto, <dcus Terra cdituss, corespund la epitetul 
Srecesc rzevijs. La început, acestă espresiune avuse un sens curat geografic și nici de cum 
fabulos. Sub Vă, Pata scă Terra, din genealogiile pcelasge, se înțelegea o regiune 
ânumită geografică, dar nici de cum pământul întreg. 

%) Wodan, nici după nume, nică după caracterele sale speciale, nu representă o 
divinitate națională teutonică. Acesta o confirmă și Paul Diaconul, când scrie: 
Wodan sane, quem adiecta litera Gw odan dixerunt..... longe anterius, nec in Ger- 
mania, sed in Graecia faisse perhibetur (Grimm D. M. 1. 123). Diferiţi munţi din 
regiunile Carpaţilor mai pârtă şi astă-di numele de Godean. 

") Grimm, D.M.L (1854) p. 149. 
%) Statii Silv. 1. 2. 53.
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În onoarea lui Irmin se afla la Erisburg în Westphalia ridicată o columnă 

de lemn, numită Irminsâl, Ermensăl și Ormensăl (sulul lui Irmin), 

sei cu alte cuvinte un vechii arminden pelasg 1). Acestă columnă a fost arsă 

în a. 772 de Carol cel Mare, când învinse pe Saxoni 2). Din timpul acesta 

cultul lui Irmin (s. Armen) a fost interdis. 

Despre locuințele Arimilor pe teritoriul Germaniei vechi ni sai mai păstrat 

încă până astă-di numerâse amintiri în terminologia topografică a acestor 

regiuni. 

Din aceste cităm aici următârele: 

Armansberg Ramlingen Ramsbach Rimau (ltimov) 

Harmening Ramma-Gau Ramschen Rimberg cu s. Hei- 

Ram (Ramm) Ram melsberg Ramshausen manetz 3) 

Rambach Rammenau Ramsthal Rimowitz în distr. 

Ramberg Rammingen Ramstorf Vlasim, Boemia 

Ramels Rammisperc Rems Ruhmland 

Ramelsen Rammo Remesen “ Romsdal, Norvegia. 

Ramelslob Ramolt Remesin Rumburg 
Ramesbach Ramus Remse Rumelant 

Raming Ramsau Rimai Rumiingen $). 

După cum vedem, Germania de astă-di, cu țările sale surori, pârtă încă 

urmele numerâse ale unei rase preistorice, anteridre rasei teutone, care a 

brăsdat pentru prima Gră pământul dintre Vistula și Rhen, și care și-a 

înscris numele săi pe munții, pe colinele și pe văile acestei regiuni 5), 

Resumăm: 

Forma primitivă a poporului german a fost cu totul alta, de cum ne-o 

presintă fisionomia timpurilor actuale şi după cum ne apare în timpurile 

lui Cesar. 

Cei mai vechi locuitori ai Germaniei ai fost din rasa pelasgă, în 
y 2 

mare parte Râmi sei Arimi. 

3) Rudolf von Fuld (ap. Grimm, D. M. 1. 106): frondosis arboribus....-.: 

venerationem exhibebant..... truncum quoque ligni...., in altum erectum sub 

divo colebant, patria eum lingua Irminsul appellantes. 

2 Geimm, D. M. (Ed. 1854) p. 105—106. 116. 324—328. 

3) În Bohemia sunt cu deosebire numerâse localitățile formate cu numele Hermani 

(Ermani == Armani), cum sunt: Herman, Heimaii, Heiman€, Heimanetz, Heimanice, 

Heimanitz Hermanov, Heimann, Heimanovice etc, 

4) Pott, Die Personennamen unter Beriicksichtigung d. Ortsnamen, Leipzig, 1859. — 

Bacmeister, Alemannische Wanderungen, Stuttgart, 1867, I. 9. — Special-Orts- 

Repertorium von Bâhmen, Wien, 1893.— Special-Orts-Repertorium VON 

Schlesien, Wien, 1894. 

5) Desore vici Romanisci din Bavaria vedi Jung, Rom. Landsch p. 460.
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Acesta o probeză tradițiunile istorice, credințele religiâse, numirile de lo- 
calități, în fine urmele materiale ale civilisațiunii preistorice, ce le aflăm 
respândite pe teritoriul Germaniei de la Rhen și până la Vistula şi chiar dincolo 
de Ocean, în peninsula scandinavică. 

Însă, o fatalitate nemil&să urmăresce și pe Arimii din Germania, întocmai ca 
pe cele lalte populaţiuni pelasge din Scyţia, din Asia, din peninsula Hemului 
şi din Egipet. 

Pe la finele epocei eroice, în tot casul înainte de resboiu! troian, o nouă 
invasiune de popsre, venite, după cum spuneaii cei vechi, de la ultimele 
margini ale pământului, se revarsă peste regiunile dintre Tanais și Oceanul 
atlantic, peste Scyţia, Germania, Gallia și Britannia. 

Faţa Europei pelasge începe a se schimba. 
Cei de ântâiă, cari apar în fruntea acestei migrațiuni în mase, sunt Celţii, 

popor până aci nevădut şi necunoscut în Europa. Mișcaţi și împinși de eve- 
nimente, ce nu le putem întrevede, acești barbari năvălitori, resboinici şi 
aventurieri — cari nu se ocupaă nici cu păstoria, nici cu agricultura — pă- 
răsesc regiunile cele depărtate ale Asiei, apoi îndreptându-se pe drumul cel 
mare al lumii vechi către apus, ei se opresc cât-va timp pe câmpiile Scyţiei, 
unde duc o viâță necunoscută istoriei; de aci trec peste Vistula, pătrund pe 
teritoriul Arimilor și produc aici o nouă dislocare a triburilor pelasge. 

Cu câte-va secule mai târdiii în urma invasiunii Celţilor, fârte probabil 
după resboiul troian, un alt ram al familiei indo-europene se ivesce la fron- 
tierele de nord-ost ale Germaniei. Aceştia erai predecesorii Germanilor de 
astă-di, Dacă acești 6meni veniaii din Asia, sâă din nordul Europei, nu scim. 
Însă tipul, tradițiunile şi limba lor, ni-i înfățișeză ca o ginte, care trăise mult 
timp sub o climă boreală. Ei erat din aceeași familiă etnică cu Celţii. Se 
deosebiaii însă de Celţi, după cum ne spune Strabo, că erai mai barbari, aveai 
Corpuri mai înalte, și păr galbin-reșietic; în tâte cele lalte însă, în formă și 
în moravuri, eraii asemenea Celţilor. 

Acest noă popor, impetuos, violent şi resboinic, obicinuit să trăâscă 
numai din vânat și pradă, străbate pe teritoriul Germaniei, aruncă triburile 
pelasge și celte unele peste altele, restârnă vechia stare de lucruri și devine 
Stăpân peste o mare estensiune din teritoriul Germaniei vechi ; apoi încet, 
încet, se substitue populațiunii pastorale şi agricole a Arimilor, adoptând 
civilisaţiunea, religiunea, instituțiunile, o parte însemnată din tesaurul de 
limbă și tradițiuni ale poporului supus. 

Vechile tribură pelasge espulsate din locuinţele lor, sunt împinse mereti 
către medă-di și apus; unele trec peste Alpi în Italia, altele peste Rhen în Gallia,
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ori peste Ocean în Britannia, €r aceia, cari mai rămaseră, fură deposedaţi 

asimilați, ori aserviți, şi numele de Arimani deveni acum în Germania sinonim 

cu terminul de clăcași sâi țărani feudali (Herimani). 

Încă până târdiii în epoca romană, diferitele triburi ale Germaniei, cele 

vechi și cele noue, se aflaii în lupte și în resbâie necontenite unele cu 

altele; locuinţele lor se schimbă merei, și migrațiunea de pe teritoriul Ger- 

maniei, cu deosebire către Gallia, se continuă fără întrerupere. 

Cicero, în memorabilul săi discurs despre Provinciele consulare, caracte- 

riseză ast-fel poporele Germaniei şi ale Gallici din timpurile sale: «Cesar 

a purtat resbsie fericite cu popsrele cele mai violente și mai temute prin 

curagiul și prin numărul lor, cu Germanii și cu Helveţii; 6r pe cele 

lalte le-a strivit, le-a învins, le-a subjugat şi le-a obicinuit să asculte de 

ordinele poporului roman; acest împărat al armatei n6stre a străbătut cu 

legiunile şi cu armele poporului roman regiuni și popore, despre cari 

până aci nu ajunsese la noi nici o scire, nică în scris, nică prin vorbă viă, 

dar nici cel puţin prin svonul public. Întru adevăr, Părinți conscriși, tot ce 

stăpâniam noi până în timpurile aceste în Gallia, era numai o mică potecă; 

&r cele lalte părți erai cuprinse de națiuni, sei inimice, sei necredinci6se, 

sei necunoscute, ori cel puţin teribile prin figurile lor cele mari, barbare 

și resboinice, în cât nu era nime, care să nu dorescă, ca aceste popsre să 

fie înfrânte şi supuse..... Este o bunătate nemărginită a providenţei, că 

natura a fortificat Italia în părțile de nord cu Alpii, căci dacă acestă in- 

trare ar fi fost deschisă la mulțimea cea nenumărată și îngrozitâre de barbati 

ai nordului, nici o-dată Roma nu ar fi fost în stare, ca să fie centrul și 

reședința acestui mare imperiit al lumii» 1). 

Acestă invasiune succesivă şi violentă, a dâue popore noue şi barbare, În 

părțile de nord ale Europei, transformă din fundament vechia stare de lu- 

cruri în Germania. Încă pe la începutul erei actuale, elementul pelasg din 

Germania era în mare parte espulsat, 6r restul descompus. Independenţa 

politică şi personalitatea etnică a vechilor Arimi de pe teritoriul Germaniei 

înceteză, și tipul lor se stinge. 

În timpurile pe când Marcu Ulpiu Traian guverna provinciele romane de 

la Rhenul de jos, puţini mai erati din Arimii Germaniei, cari st vorbscă 

limba lor națională, şi puţini, cară s& mai aibă consciința despre încudirea 

lor cu Romanii. 

Singurul popor din părțile de nord ale Dunării de sus, care î-și păstrase 

timp mai îndelungat caracterul arimic, se văd a fi fost Hermunduril ?) 

1) Ciceronis De provinciis consularibus, c. 13—14. 

2) Pe tabula Peutingeriană, Hermunduri ne apar sub numele de Armalausi: 9
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Despre aceştia scrie Tacit: 
«Dacă vom urma acum cursul Dunării, cei mai aprope de noi suni Her- 

mundurii, popor credincios Romanilor. Din acestă causă, ei sunt singurii 
dintre Germani, cari ai dreptul s& facă comerciă cu noi, nu numai pe țăr- 
murii Dunării, dar şi în părțile interidre, precum şi în coloniile cele splendide 
ale provinciei Reţia. Ei trec la noi pe unde le place şi fără să fie pădiți, 
şi pe când comandanții noştrii arată celor alalte ginţi germane armele şi 
castrele nsstre, noi deschidem Hermundurilor casele și vilele nâstre, fără 
ca ei s€ aibă dorința să ni le ice» 1), 

7. Migrațiunile Arimilor în Gallia 
(Aremorici, Rem 2). 

Migraţiunile triburilor pelasge către apus începuse încă în timpurile primitive 
ale istoriei, cu mult înainte de invasiunea Celților. 

O probă în acestă privință ne sunt diferite fabricate ale industriei neo- 
litice descoperite pe teritoriul Galliei, cari, după forma, după technica și 
ornamentaţiunea lor, aparţin civilisaţiunii archaice pelasge. 

În timpul, când senatul roman însărcinase pe Iuliu Cesar, cu apărarea fron- 
tierelor de nord ale Italiei, cele mai vechi triburi pelasge ale Galliei se aflai 
dislocate și împinse înainte de migrațiunile posteridre până în părțile estreme 
de lângă Oceanul cel mare. 

Aceste regiuni de apus și de nord ale Galliei purta în geografia oficială 
romană numele de Arem orica; un termin, ce ne indică tot-o-dată numele 
de Aremori pentru cea mai vechiă naționalitate pelasgă de pe pământul 
Galiei. Din punct de vedere al etimologiei, numele de Aremori este 
numai un simplu rotacism archaic în loc de Aremoni. 

Sub acestă formă terminul este fârte vechiiă. 
Un "Agăpopos (unde 7. xepresintă numai o aspiraţiune guturală) ne apare 

în legendele epice despre resboiul celor 7 în contra Thebei ca un fii al 
principelui Lycurg din Nemea 2), 

În Roma mai esistaii în seculul al IV-lea unele părți ale orașului vechii, ce 
formă, ce presupune numele de Armalausa pentru teritoriul locuit de acest popor. 
Sufisul topic usa ni se presintă adese ori în numirile de localităţi ale Reţici (Steub, 
Uber q. Urbewohner Rătiens, 161 seqq.) În Cosmografia lui Acthicus, Armalausi sunt 
U 

humiţi Armolai (Riese, Geogr. lat, min. 40, 84). Un munte din regiunea vecină a Bohemiei portă numele Hromolan. 

1) Tacili Germ. e. 41. 

*) Apollodori Bibl. lib. III. 6.1.
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purtai numele de vicus Archemonium sei Archemorium șiforum 

Archemorium 1). 

Remora 2) şi Remona3), sâi Remoria 4) şi Remonia 5), se mai 

numia pe la începutul erei creștine partea cea mai înaltă a muntelui Aventin, 

unde, dupii cum spuneai tradițiunile, Rem, fratele lui Romul, voise să fie 

construită cetatea Romei. 

Remores, ne spune Aureliu Victor, se numise în vechime un gen ore- 

care de 6meni ?). 
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259, — Gallia. 

Remuria s6i Remoria 7), era o vechiă s&rbătâre naţională a Roma: 

nilor în ondrea strămoșilor buni și iluștrii. Aceeași solemnitate, cu rituri 

nocturne, se mai serbeză şi astă-di la Carpaţi, sub numele de Alimori, 

cu deosebire în Bănat și în regiunile de apus ale Transilvaniei 8); &r în Bu- 

covina și Moldova aceeaşi strămoşi din vechime (Remoră sei Alimori) sunt 

numiți Rahmani şi Rohmani 9). 

1) Sexti Rufi, De reg. urb. Romae. Regio VII. 

2) Ciceronis De div. c. 4: Certabant (Romulus et Remus) urbem Romam Remo- 

ramne vocarent. 

5) Pabreiti Gloss. ital. p. 1158. 
3) Dionysii lib. 1. 86: hogoc Abevrivos wzhobuzvos, wc dă ves 

5) Plutarque, Oeuvres, Romulus. 
5) Aur, Victor, Orig. gent. rom. 21: homines ab antiquis Remores dicti. 

7) Ovidii Fast, lib. V. 480—481. 
5) Hasdeu Etym. magn. Rom. v. Alimori. 
* Miklosich, Uber d. Wand. d. Rumunen, p. 18. — Marian, Sărbătorile, IL. p. 171. 

e - e 
Ț fornpobatv, , “Pepopta:
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În Gallia, cea mai însemnată grupă de Aremori o formaiă locuitorii din 
Aquitania, s6ă din Aremorica vechiă 1); o regiune, care din punct de 
vedere al elementului etnic, al idiomei şi al administraţiunii, cuprindea teri- 
toriul de apus al Galiei de la Pyrenei până la riul Liger (Loir). În acestă 
parte de sud-vest a Galliei domnise, în tot cursul evului de mijloc, o idiomă 
latină poporală, numită lingua romana (la langue romane). 

În ce privesce originea geografică a acestor Aremorici stabiliți între 
Pyrenei şi Liger, S. Ieronim în comentariele sale asupra epistolei S. Paul 
către Galateni, ne spune, că Aguitanii (sc Aremoricii) se glorificaă a fi 
de origine grecescă 2); adecă din părţile de răsărit ale Europei, ce se afla 
în timpurile aceste în sfera de influență a civilisaţiunii grecesci. 

O altă grupă considerabilă de Aremori sâi Aremorici se afla sta- 
bilită în părțile de nord-vest ale Galliei, în apropiere de Ocean, între rîurile 
Liger și Samara 3). Cesar numesce districtele aceste Armoricae civi- 
tates. La Jornande, ei sunt numiți Armoritiani 4) şi la Procopiu Ar- 
borychi î). Între acești Aremorici, cei mai estremi erai așa numiții O s- 
tiones s6ă Ostiaei, &r insulele din apropiere purtati numele de Oest- 
rymnicae €). 

Armorica din părțile de nord-vest ale Galliei cuprindea în deosebi 
peninsula numită astă-di Bretagne, o regiune importantă archeologică, 
unde ni se presintă cele mai grandidse şi mai frumâse monumente me- 
galitice ale Galliei: menhire, peulvane, alinieri, dolmene și cromlechuri ?). 

') Plinii IV. 17: Aquitanica, Aremorica antea dicta. — Etimologia celtică din ar 
(= ad seă ante) Şi mâr (= mare) e lipsită de ori-ce fundament istoric. — La Ausoniu 
(Epist, 9. 35) aflăm și Aremoricus pontus. — Schnakenburg, Idiomes populaires 
de la France, p. 40: dans l'Au vergne (pe teritoriul vechii Aquitanie sei Aremorice) ... 
On remarque de fortes aspirations guturalles; le 7 remplace souvent 7 et la lettre ză la în des mots prend un son sourd et inarticule qui ressemble ă Paz. 

) $. Hieronymi Comment. în epist, ad Galatos, lib. II, c. 3: maxime cum Aquitania Graeca se jactet origine, 
3) Caesaris B. G. lib. VIL. 5: universis civitatibus, quae Oceanum attingunt, quaeque 

€orum consuetudine Armoricae appellantur (quo sunt in numero Curiosolites, Rhedones, Ambibari, Caletes, Osismii, Lemovices, Veneti, Unelli).— Cf. Ibid, B. G. iib. V. 53.— Eutropii lib. 1X. 21. per tractum Belgicae et Armoricae, 4) Jornandis De reb. Get. c. 36. 
5) Procopii Bell. Goth. 1. 12, 
*) Avieni Or. mar. v, 130. 

') Cartailhac, La France prehistorique (Ed. 1889) p. 201: Les monuments me€- 
talitiques, de la vieille Armorique ne sont pas seulement les plus grandioses; il y 
sont accumules sous toutes leurs formes. —- Cf. Bertrand, La Gaule, p. 124,
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O altă populaţiune pelasgă a Galliei, care făcea parte din famiiia Arimilor, se 

afla stabilită între cursurile superidre ale rîurilor Liger şi Arar (Sa6ne). Acest 

trib figureză în actele oficiale ale republicei romane sub numele de Aedui. 

Eduii, ne spune Cesar, ati avut tot-de-una primul rang între poporele 

Gallici 1). Senatul roman recunoscuse la diferite ocasiuni în mod oficial, că 

Eduii format un popor din vechia familiă latină, din care causă le-a și 

conferit titlul onorific de «fratres et consanguinei» 2), frați şi popor 

de același sânge cu Romanii; 6r Cicero i numesce: fratres nostri Aedui?). 

A patra grupă numerâsă de Arimi se afla stabiiită în Gallia Belgica, 

lângă riurile numite Axona (Aisne) şi Matrona (Marne). 

În timpurile lui Cesar, semințiile arimice ale Belgiei se aflai unite între 

dânsele prin confederaţiuni şi clientele particulare, însă preponderanța po- 

itică o aveai așa numiții Remi. Când Cesar se apropiă cu legiunile 

romane de frontierele Galiei Belgice, Remii ai fost cei de ântâiti, cari 

i trimiseră o deputaţiune şi-i făcură cunoscut, că dânșii se predai cu tote 

ale lor în credința și în puterea poporului roman 4). 

Re mii, scrie Cesar, s'ati bucurat tot-de-una de o ondre principală înaintea 

sa 5), că ei se aflaii pe gradul al doilea al demnității între popsrele Galliei, 

&r rangul ântâiă î-l aveati Eduii 6). Strabo numesce pe Remi, cei mai nobili, 

între popârele de nord ale Galliei 7); €r senatul roman le acordă titlul de 

foederati, cu alte cuvinte, o autonomiă administrativă, stabilită, prin tractate 

speciale. 

Oraşul lor principal se numia Durocorter și Remi. Aici se afla re- 

ședința legatului imperial al Galliei Belgice. 

1) Caesaris B. G. lib. 1. 43: omni tempore Galliae principatum Aedui tenu- 

issent, prius etiam quam nostram amicitiam appetissent. 

:) Caesaris B. G. |. 33: Aeduos, fratres consanguineosque saepenurriero ab 

Senatu appellatos. 

3) Cicero ad Atticum, |. 19. — La Edui, după cum ne spune Cesar (1. G. 1. 16), cel 

mai inalt magistrat se numia vergobretus. Etimologia propusă de unii, de la cymr- 

guerg (efficax) şi braut (judicium), nu are nici o basă în terminologia instituțiunilor 

vechi. Din contra, noi credem, că avem aici numai o formă coruptă, dialectală, a unui. 

cuvânt vechiă pelasg, ce corespunde terminului latin de rector (civitatis), rom. dere- 

gătoriă, 

4) Caesaris B. G. IL. 3. 

5) Caesaris B. G. lib. V. 54: quos (Remos) praecipuo semper honore Caesar 

habuit. 

8 Caesaris B. G. VI. 12: Eo tum statu res erat, ut longe principes haberentur 

Aedui, secundum locum dignitatis Remi obtinerent. 

î) Strahonis lib. IV. c. 3. 5.
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Remi, întocmai ca și Eduii, avuse încă înainte de cucerirea Gallici tra- 
dițiuni naţionale vechi, că ei, în ce privesce originea lor, ar fi din aceeași 
familiă etnică cu poporul roman. 

În timpul dominațiunii romane, o pOrtă a orașului era consecrată deului 
Marte. Acestă pârtă mai subsistă în parte și astă-di. Prima arcadă, numită 
a lui Rem, represintă pe Rem şi pe Romul sub lupdică; la drâpta se vede 
Faustul, la stânga Acca Laurentia. Este un monument, care, după cum vedem, 
consecrase. o vechiă tradițiune, că Remii eraă frați din acelaşi sânge 
cu Romanii, 

În evul de mijloc mai aflăm, despre otiginea Remilor, încă o legendă * 
fOrte respândită în apus, care spunea, că Rem, separandu-se de fratele săi 
Romul, a trecut în Gallia, unde a întemeiat orașul Remi, care prin 
avuţia și frumseţa sa întrecuse cu mult cetatea lui Romul de lângă Tibru 1). 

Se pare însă, că Remii mai aveai şi alte reminiscențe istorice, că originea 
lor geografică se reducea la părțile de răsărit ale Europei, după cum aceeaşi 
tradițiune o aflăm la Aremoricii din Aquitania și la diferite tribură pelasge, 
ce se stabilise pe teritoriul Hispaniei. Faptul ce ni se presintă este următoriul, 

În catedrala de la Reims (Remi), ce avuse un rol fârte însemnat în 
istoria religi6să și politică a Franciei, se păstrase încă până în seculul al 
XVIII-lea un evangeliar scris în limba slavonă, pe care regii Franciei de- 
puneaii jurământul lor la ceremonia încoronării, şi care din causa acesta 
căpătase numele de evangelia consecrării, Le texte du sacre 2). Acest 
evangeliar se compunea din due părți, una scrisă cu litere cirilice, şi alta 
cu litere glagolitice sei dalmatine. Porțiunea scrisă cu caractere cirilice era 
de fapt numai o copiă făcută în Tera românescă pe la începutul seculului 
al XIV-lea (1300—1310) de pe un alt esemplar scris în Moldova pe la finele 
seculului al XII-lea (1180—1200). Acest manuscris a trecut apoi din Ţera 
românescă în Dalmația, unde a fost legat cu un alt fragment evangelic scris 
cu litere glagolitice. Evangeliarul ast-fel legat ajunse apoi în posesiunea 
împăratului Carol IV (1348—1378), care-l dărui mănăstirii Emmaus din Praga, 
de unde după a. 1390 manuscrisul trecu în Francia, nu scim cum; unde 
sa păstrat cu religiositate în catedrala de la Reims și ajunse la atâta ve- 
nerațiune, în cât dâue dinastii succesive regale, a Valesilor și Burbonilor, 
jura la ceremonia încoronării pe acest evangeliar, scris în parte pe teri- 

*) Legenda Athis et Prophilias (la Graf, Roma nella memoria del medio evo. 1. 101): 
Et Remus s'en ala en France 

Une cite (Rains) fist par poissance.,. 
) Hasdeu, Textul sacrului de la Reims (în diariul «Traian», a, 1869, Nr. 64—69).
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toriul țărilor române, cu litere bătrânesci seii cirile și cu unele particularități 

ale limbei românesci 1). 

Vecini cu Remi din Gallia Belgică eraă în timpul lui Cesar așa numiții 

Viromandui scii Veromandui. Oraşul lor principal era Augusta 

Viromandorum, numită de Ptolemeu 266 Adobara “Powdvâwv 2). Forma 

mai corectă a numelui era așa dar Romandi, nu Veromandui, unde ini- 

țialul / substitue numai pe un H ca aspiraţiune, întocmai ca în Veneti 

(Ewveroi), Vesta ((Eoriz). 

Un alt trib din Gallia Belgică î-l forma așa numiții Oromansaci ?); 

un termin, pe care geografia romană ni la transmis de sigur numai în formă 

barbarisată. 

La aceeași unitate de rasă şi la aceeași confederațiune politică aparțineai 

în Gallia Belgică și Suessionii, pe cari veciniă lor, Remi, i numiai «frați 

și popor de același sânge> 4). 

În fine, vecini cu Remii, erai așa numiții Bellov aci, cară, după cum ne 

spune Cesar, formai în Gallia Belgică poporul cel mai puternic, prin cu- 

ragiul, prin autoritatea și numărul Jor. Ei puteaii s& pună în arme 100.000 

Gmeni luptători 5). După nume și după caracterul Jor, Bellovacii, se pare, că 

formaii unul și același popor cu Belaci, un alt trib răsboinic pelasg, ce-și 

avea locuințele sale în Alpi €). 

Diodor Sicul, care trăise în timpul lui Cesar și August, ne spune că esista 

între Gali și Romani o înrudire etnică, din timpuri forte depărtate ?); 

&r Strabo numesce pe toți Gallii popor arimanic 8), 

1) Acestă importanță deosebită, ce s 'a acordat în Reims unui evangeliar scris în parte 

cu litere bătrânesci şi în o limbă neînţelesă pentru clerul, de altmintrelea destul de instruit, 

al Franciei, nu se pote esplica de cât prin o vechiă tradiţiune. Probabil, că evangeliarul 

din sec. XIV a substituit numai pe un altul mai vechiă, scris cu caracte:e pelasge 

(sc grecesci, cum le numia Tacit), însă perdut ori distrus din causa evenimentelor. 

2) Ptolemaei (Ed. Didot) lib. II. 9. 6 (var. în diferiți codici). 

3) Plinii lib. IV. 31. 

1) Caesaris B. G.1L. 3: Remi, qui proximi Galliae ex Belgis sunt, ad cum (Caesarem) 

legatos ..... miserunt, qui dicerent ..... ne Suessiones quidem, fratres consan” 

guineosque suos, qui eodem jure et eisdem legibus utantur, unum imperium, unumque 

magistratum cum ipsis habeant, deterrere potuerunt, quin cum his (reliquis Belgis) con 

sentirent. — Un oraş vechii cu numele Suessa se afla în Laţiu. 

5) Caesaris B. G. II. 4. — Cf. Strabo, lib. 1V.4.3. 

6 C. 1. L. vol. V. nr. 7231. 

2) Diodori Siculi lib. V. 25: âv (cv Podari) 2erty îv npos “Popatovs Epov sot 

zahatăv val pihiay sv piei 2 9 Îpâs ppovoy dtapEvovoav. 

ystnY 

5) Strabonis lib. IV. c. 4. 2: Tă 35 cbunov dd), 9 văvy Paheaâv me val Lodhantrdy acanbay 

ăgetp.ăwâv 2crt xn Yoptxdy,
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In fine, la vechia populaţiune a Arimilor se reduce originea mai multor 
numiri de localități de pe teritoriul Franciei de astă-di, 

Din acestea însemnăm aici următrele : 

Aramon Ramecourţ Râmârâville Remeray 
Arembâcourt Ramicourt Remering Rimay 
Armancourt Ramonchamp Rem 'gny Rimancourt 
Armenonville Ramous Reminiac Rimogne 
Ermenonville Ramousies Remiremont Rimon 
Harmonville Ramville Remois Roumens 
Ormancey Remeling Remoncourt Rumigny 
Ormenans Remenoville Remonville Rumont 1). 

8. Migraţiunile Arimilor în peninsula iberică. 

Din regiunile Alpilor şi din Gallia de sud, o parte din triburile arimice 
trec și: se estind în peninsula iberică. 

Istoricul Flaviu Ioseph, care trăise în timpurile lui Vespasian, numesce 
pe Cantabrii din Pyrenei, şi pe Lusitanii de lângă marea de apus 
(pe vechii locuitori ai Portugaliei) triburi arimanice 2); un termin, care, 
după cum am vădut mai Sus, avea la autorii grecesci dâue înțelesuri, unul 
indica rasa, sâi familia etnică, a acestor popsre, și altul moravurile lor 
r&sboinice barbare. 

| 
Același autor ne mai spune, că Iberii cei vechi, "Ifmpes oi zadar 3), 

întocmai ca Etruscii și Sabinii, se numiatt “Pouzto, Aici Flaviu Ioseph, după 
cum vedem, întrebuințeză și pentru Arimanii din Iberia terminul general, 
politic, de Romani. 

Despre esistența unei vechi populaţiuni arimice pe teritoriul Hispaniei 
mai avem încă următârele date. 

Un trib, sei ginte, din Pyrenei pârtă în inscripțiunile romane numele de 

1) Janin, Dict. d. com. d, France. Paris, 1851. — Ca nume personale de origine 
arimică notăm aici: Ariamnes, un Gal avut emigrat în Asia (Phylarcus in Fragm. 
Hist. gr. 1. 334); IIROMIIAOS (Eromelos), numele unui principe pe o monetă a Senonilor 
(Monin, Mon. d. anc. idiomes gaul. 36); în o vechiă legendă francesă, Romul încă este 
numit Heromulus (Graf, Roma, 1. 223); Ramellenus scă Chramullenus, ex 
senere romano, unul din ducii lui Dagobert 1 (Mon. hist. Germ. SS. 1. 160); Chramnus 
(Dah n, Urgesch. d. rom. u. germ. V&lk. III. 92. 4); Ramno (s. Ramnus) episcopus Hele- 
nensis, a. 876 (Baluzii Capit. II. 1497); Ramnulfus, dux Aquitaniae, a. 889, 

*) Flavii Josephi Bell. Jud. lib. 11. 16. 4. 
*) Flavii Josephi c. Appion. lib II. 4. 
NIC. DENSUŞIANU, 

50
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, 

Viromenici 1); de sigur, o simplă formă dialectală în loc de Romenici, 

si (H)Romenici, după cum Romandi din Gallia erai numiţi Viro- 

mandui în geografia oficială romană. 

Argamonici (mai corect însă Aramonici) este numele unei alte ginți din 

Tarraconia 2). Probabil, că aparţineaii la aceeași familiă cu Viromenici. 

Un oraș de pe teritoriul Vacceilor se numia în epoca romană Her- 

mandica 5); un termin, ce corespunde la o formă mai vechiă de (A)Ar- 

mantica; în itinerariul lui Antonin Salmantica, astă-di Salamanca 

(cu „S ca aspiraţiune și cu un / format din 7). 

Catena principală a munţilor din părțile de sus ale Lusitaniei purta în epoca 

romană numele de Herminius mons î), în evul de mijloc Arminna. 

După cum vedem, triburile pastorale arimice ocupase încă din timpuri 

forte depărtate acâstă regiune muntosă. 

Ruinele unei vechi cetăți din munții Lusitaniei se mai numesc și astă-di 

Aramanha sei Aramenha 5). 

Pe due inscripțiuni redactate în idioma naţională a unui trib din Lusi- 

tania aflăm cuvintele Arimo şi Arim om; probabil numele unei localități 6), 

În părțile de sud-ost ale Pyreneilor esistă un vechiă oraş al Ilergeților, 

numit Osca, unde se bătuse cele de ântâiii monete naționale ale Hispaniei, 

cunoscute sub numele de argentum Oscense. Unul din acești denari 

ne înfăţișeză pe revers figura lui Armis al Daciei, ca mesager al deilor, și - 

având de desupt inscripțiunea XPMAN (Orman) (v. pag. 757, fig. 252). Alte 

dâue monete din Tarraconia, de asemenea anteridre cuceririi romane, ne 

presintă numele unor principi naționali, scrise cu litere vechi pelasge: 

PM <pe (Ramescyus) şi PAMI..”) 

În fine, mai aflăm la vechii locuitori ai Hispaniei numele personale de 

Armonicus şi Harmonicus, Armonia, Harmonia şi Ramnia, 

după cum ni le aii transmis inscripțiunile romane 8); unde noi vedem aceeași 

vaccilare între formele aspirate și neaspirate, întocmai ca în numirile de tri- 

buri și localități, despre cari am vorbit mai sus. 

3) C.I. L. vol. ÎL. nr. 5741, 

2) C. 1. 1. vol. II. nr. 2856. 

% Livii lib. XXI. 5, 
4) Suetonii Caes. c. 54. 

5) C. 1. L. vol. II, p. 21. 

& C. 1. L. vol. Il. nr. 738. 739, 

2) Mionnet, Deser. d. med. ant. Suppl. I. Pl. IV. nr. 71. 72. 

8 C. |. L. vol. II. nr. 3892. 4. 4008. 4373797. 920.
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9. Migraţiunile Arimilor în Italia. 

Cel mai vechii trib pelasg, pe care-l aflăm stabilit lângă cele șepte coline 
ale Romei, pârtă în tradiţiuniie istorice ale Etruscilor numele de Ramnes 
şi Ramnenses 3). 

După Dionysiu din Halicarnas, partea superiră a muntelui Aventin se 
numise o-dată Remoria 2), la Plutarch Remonium și Remonia 3). 
Aceeaşi tradițiune o aflăm şi în epopea naţională a lui Enniu: Romul și 
Rem se certati, cum se numescă noua cetate de lângă Tibru, Roma sei 
Remora %. 

Remores, scrie Aureliu Victor, era în vechime numele unui gen 6re- 
care de 6meni 5). 

Același termin ne mai apare şi sub forma de Archemores și Arche- 
mones, după cum resultă din numirile de Vicus Archemorium si 
Archemonium, și Forum Archemorium 6), ce le aveaă unele părți 
mai vechi ale Romei. 

Romilia, probabil însă că la început Romiria, era numele unui vechii 
trib roman, care avea primul rang al demnităţii între triburile așa numite 
rustice 7). Teritoriul acestui trib începea de lângă murii Romei și se în- 
tindea până la mare. 

Încă cu mult înainte de întemeierea Romei, întrega regiune centrală 
a Italiei se vede a fi fost locuită de triburi arimice. 
Tibrul, care despărția teritoriul Etruscilor de al Umbrilor, de al Sabinilor 

şi Latinilor, era numit în cărțile vechi religise Rumon 5) sei Rumor 
în formă rotacisată, după cum resultă din Eneida lui Virgiliu 2). Acestă 
numire archaică, de origine etnică, ne pune în evidenţă faptul, că în tim- 

') Varronis L. L. lib. V. 55: Sed omnia haec vocabula Tusca (Taticnses, Ramnen ses, 
Luceres), ut Volnius, qui tragoedias Tuscas scripsit, dicebat, 

*) Dionysii Halic. lib. [. c. 85—87. — Festus (v. Remutrinus ager): sed et locus in 
summo Aventino Remoria dicitur, ubi Remus de urbe condenda fuerat auspicatus. 

*) Plutarque, Oeuvres, vol. L. (Ed. 1784) Romulus, p. 79. 81. 
1) Enniu (la Cicero De div. 1. 48): Certabant (Romulus et Remus) urbem Ro mam 

Remoramne vocarent, 
5) Aur. Victor, Orig. gent. Rom. c. 21: homines ab antiquis Remores dicti. — O vechiă 

divinitate naţională a Romanilor purta numele de Remureina (C.I. L. vol.I. nr; 812). 
*) Sextus Rufus, De reg. urb. Romae. Regio VII. 
*) Varro, L. L. lib. V.1. 

5) Servius ad Aen. VIII. 63. 

* Virgilii Aen. VIII. 90.
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purile primitive ale istoriei italice amendoue țărmurile Tibrului erai locuite 

de o populaţiune arimică, pastorală și agricolă. 

Unul din cele mai vechi orașe de pe teritoriul Umbrilor purta numele de 

Ariminum. O monetă antică de bronz a acestui oraș ne înfățiș€ză pe avers 

un cap cu barbă și căciulă conică, €r pe revers legenda ARIM. Alte due mo- 

nete ne presintă acelaşi tip, 6r pe revers inscripțiunea ARIMI și ARIMNO 1). 

În vechia religiune a Umbrilor, Jupiter mai era adorat și cu epitetul de 

atmunos să armunis 2). | 

Pădurile cele vaste ale Apeninilor, cari despărțiai pe Umbri, pe Sabini, 

şi pe Etrusci, purtaii încă din timpuri obscure numele de montes Ro- 

mani 5). Din acești munți isvoria Tibrul, numit în vechime Rumon și 

Rumor. În acești munți locuise o-dată poporul primitiv al Italiei, așa nu- 

miţii Aborigines 4); un termin etnic alterat, probabil în loc de Are- 

morici, sâă Aremoricenses, ca la Procopiu Arborychi în loc de 

Armorici. Faunus, regele cel înţelept și plin de merite al Aborigenilor, 

se mai numise, după cum ne spune Diodor Sicul î), şi “Epuijs (Epyiiy). 

În fine, mai notăm aici, că întreg teritoriul Umbriei, dimpreună cu părțile 

de nord, până lângă țărmurii de jos ai Padului, purta în evul de mijloc 

numele de Romania și Romaniola 6), Fără îndoi€lă, că originea acestei 

numită este anteriâră dominațiunii romane, după cum acâsta se probeză 

şi din numele cel vechii al orașului <Ariminum» ?, 

În Laţiu, triburile arimice se afla, încă din timpuri forte depărtate, 

respândite prin diferite părți ale acestei regiuni, începend de la mare și până 

lângă Apenini. 

Cu deosebire, Rutulii, a căror capitală era Ardea, ni se presintă în 

tradițiunile naţionale ale Latinilor, ca un popor de origine arimică. 

Virgiliu amintesce pe un Rhamnes, ca rege şi augur al Rutulilor 8) 

1) Mionnet, Descr. d. med, Suppl. Tome I, p. 208.— C.I. L. vol.I, nr. 23. 

:) Huschke, Die Iguv. Taf. [l-a 7. p. 322—323. 

s) Siculi Flacci, De condit. agr. (Grom. vet. Ed. Lachmann, p. 137): În Piceno et 

in regione Reatina..... montes Romani appellantur. — Liber Coloniarum] 

(Campania), ibid. 239: priuati possident montes nomine Romanos. i 

4) Diongsii Hal. lib. [. 9: "Afogiyivec... o? să păv mpătepnv În role dpecty îbroww RD 

rez 6y xopndăy zal cnopuăec. 

5) Diodori Siculi lib. VI. 5. 2. 

€ Muratorii, Scriptores, Tom. X. p. 381. 

2) Despre Arimani, s6ă Aremani, din părțile superidre ale Italiei am vorbit mai Sus. 

e Virgilii Aen. IX. v. 325—327: superbum Rhamnetem aggreditur ... . Rex idem 

et regi Turno gratissimus augur.
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şi pe un alt eroii legendar al acestui popor cu numele de Remus 1). Orașul Tibur, situat la colțul de răsărit al Laţiului, 
cetate puternică, înfloritâre și 

care devenise o 
«superbă», cu mult înainte de întemeierea Romei, era de asemenea o coloniă arimică. Unul din vechii representanți ai acestui municipiu pSrtă la Virgiliu numele de Remulus 2). 

În istoria Laţiului, elementul arimic ne apare dominant încă înainte de întemeierea Romei. Unul din regii cei vechi ai Laţiului este numit la Liviu Romulus Sylvius 3), la Orosiu Aremulus *) și la Plutarch Romis 5). În regiunile cele muntâse ale Apeninilor, vecini cu Latinit şi Campanii locuiai Samniţii, un popor pastoral şi agricol, iubitorii de gloriă şi inde- pendență. Ei făceau parte din una și aceiași semințiă arimică cu Sabinii şi Oscii. Cea mai vechiă şi mai puternică cetate-a lor se chiema R o- mulea, după cum o numesce Liviu 6), situată pe un vert de munte, pe care însă Romanii o asemănară cu pământul, | În Enotria » S6U în părțile inferidre ale peninsulei italice, domnise o-dată, după cum ne spun tradiţiunile, regele numit Italus, un principe glorios 
din familia arimică. Un fii al lut Italus purta numele de Romus 1), și o fică a sa se chiamă Roma 5), Hecateu (sec. VI. a. Chr.) mai amintesce aici 
și un oraș cu numele de Erimon 9), 

La familia Arimilor aparținea și vechile tribui ale Siciliei. Sicanii 
sei Siculii, popor de origine barbară, locuise în timpurile mai vechi în 
Umbria, apoi în Laţiu. Din Laţiu espulsaţi de Aborigeni şi de alte triburi 
pelasge, ei trecură în Lucania, &r din Lucania în Sicilia, cam cu 80 de ani 
înainte de r&sboiul troian 10), 

În timpurile lui Antoniu, după cum ne spune Cicero, Sicilienii ai fost 
declarați de cives Romani 11). Fără îndoiclă, că acestă lege avea de basă 0 tradițiune vechiă națională, că amândâue aceste popore, Romanii și Siculii, 

:) Virgilii Aen. IX. v. 330, | 
*) Virgilii Aen. lib. 1X. v. 360. 
3) Livii lib. |. c. 3, 

1) Orosii Hist. lib. 1. 20, 

5) Platarque, Oeuvres, vol. 1, Romulus, p. 62. 
%) Livii lib, X. 17, 

') Dionysii Hal. lib, [. 72. 
%) Plutarque, Oeuvres 1 (1784), Romulus. 
) Stephanus Byz. v. *Eptpay, 

*) Dionysii Hal. lib. L. 9, 22. — Plinii lib. IIL. 19, — După Thucydide (VL. 2), Siculii aă trecut în Sicilia, cam cu 300 ani înainte de prima imigrare a Grecilor în acestă insulă, adecă cu vre o 1000 ani a. Chr. 
") Ciceronis Epist. ad Att. XIV: Antonius fixit legem...., qua Siculi cives Romani.
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avuse o-dată aceeaşi origine, aceeași limbă, aceleaşi locuinţe şi același 

nume comun. 

În părţile meridionale ale insulei, Pliniu amintesce riul numit Hirmi- 

nium 1), la Philist “Xppuvbe 2), de sigur o vale locuită în timpurile pre- 

istorice de o grupă însemnată de păstori arimi. 

După cum vedem, triburile arimice ale peninsulei italice ne apar la autorii 

vechi sub diferite numiri dialectale. 

Pe basa elementelor, de cari am vorbit mai sus, noi resumăm și recon- 

stituim aici aceste numiri sub următsrele forme: 

În Etruria, vechii Arimi eraă numiţi Ramnes; în Umbria, Arimini și 

Armuni; în părţile de sus ale Tibrului, Rumones și Rumores; pe 

cele șpte coline ale Romei, Remones, Remores, Archemones și 

Archemores; în Laţiu Ramnes, Remi 3), Romi şi Rumi; în Lu- 

cania, Erimones (Arimones), &r în Sicilia, Hirmini sei Hurmini. 

În fine mai esista în Italia de mijloc şi forma archaică de Rumini, după 

cum acâsta resultă din numirile divinităţilor Jupiter Ruminus 4, Dea 

Rumina 5), precum şi din numele locurilor vicus Ruminalis %), ficus 

Ruminalis ?) s6ă Rumina ficus 8). 

10. Migrațiunile Arimilor în Ihracia. 

Thracia, în timpurile primitive ale istoriei, cuprindea din punct de vedere 

etnografic întreg nordul Europei de asupra Thessaliei și Epirului. 

Macedonia era considerată numai ca o parte a Thraciei 9); €r Herodot 

scrie, că Troianii, în timpurile lor de putere şi mărire, cucerise Thracia întregă 

A Ac nuj iania 10 
până lângă sînul ionic 10). 

:) Plinii lib. VL. 14, 4, 

2) Fragm. Hist, graec. Î. 186. fr. 8, 

2 Cf C.I. L. vol. 1: M. Ramnius (nr. 571) și C. Remis=— Remius (nr. 946). 

4) Augustini Civ. Dei, lib. VII. 11. 

5 Augustini Civ. Dei, lib 1V.11. —YVarro, L. L. lib. 1. 11. 5: divae Ruminae sacellum. — 

Cf. Cicero, N. D. lib. 1. 29: Romana Juno, h. e. quae ab Romanis ct Romano 

ritu colebatur. 

e) Sexti Rufi De reg. urb Romae. VII. 

2) Livii lib. 1. 4.— La Tacit, Ann. XIII. 58: Ruminalis arbor. 

5 Ovidii Fast. II. v. 411. 

% Hecataei fragm. 115. 

10) Herodoti lib. VII. 20.
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În părțile de nord, Scyţii erai considerați de asemenea ca un popor 
de origine thracică 1). 

«Națiunea Thracilor», scrie Herodot, <este, după Indieni, cea mai mare 
dintre tote naţiunile lumii, şi dacă acești Thraci ar îi sub domnia unui Singur 
om, sei dacă se ar pute înţelege între denșii, ei ar fi neinvinși şi cei mai 
puternici dintre tâte popsrele. Însă acest lucru e imposibil să se întmple 
vre o-dată, din care causă ef sunt slabi. După diversitatea regiunilor, în cari 
locuesc, ei pârtă nume diferite, însă cu toții ai aceleași moravuri și aceleași 
instituțiuni» 2). 

Din punct de vedere al originii etnice, vechile populaţiuni ale Thraciei 
aparțineati aprâpe în total familiei arimice. | 
Homer amintesce în Iliadă pe un Rigmus (“Ptyyo;), care alergase în 

ajutoriul Troianilor, £ Orjins Emâwwxos, adecă din Thracia, unde plugul 
scâte glii muri şi grase de păment 3). În alt loc Homer caracteriseză regiunea, 
numită 1, Opijxn 2uBohat ca pijenp bijhoy, mama oilor 4%), — cuvinte cari în 
nici un cas nu se pot aplica la Thracia de lângă Marea egeă, ci numai la 
basinul cel vast, fertil și avut de turme al Dunării de jos. 

Un alt rege din timpurile lui Alesandru cel Mare, care domnise peste 
Triballii din părţile de apus ale Mesiei, pârtă la istoricul Arrian numele de 
Sirmus 5); un nume, care, din punct de vedere al etimologiei, este identic 
cu Rimus, însă cu transposiţiunea lui & (= Irmus) şi cu S la început ca 
aspirațiune dialectală. 

Pausania mai amintesce pe un rege al Tursenilor, cu numele Arimnestu s, 
care cel de ântâiă dintre barbari, a trimis daruri pise lui Joe din Olympia 5). 
Dacă acest Arimnestus domnise peste Tyrsenii din părțile de răsărit ale Ma- 
cedoniei (Herod. I. 57), ori peste Traușii s6i Agathyrșii de la Carpaţi, nu 
putem sci. Probabil, că nici Pausania nu putea s€& ne spună mai mult, 

De asemenea aflăm la Suida o amintire despre un “Epuuov 5 Ilsăaoyây 
imatebe 7), care trăise în timpul lui Dariu și domnia peste insula Lemnos 
situată lângă țărmurii de sud ai Thraciei 8). 

1) Stephanus Byz : Xx59%a:, 29vo0s Opuov. 
*) Herodoti lib. V. 3. 

5) Homeri 1]. XXV. 485. — În timpurile romane un centurion din Mesia infericră 
pOrtă numele de L. Messius Rimus (C. 1. L, IUL, nr. 7420), 

1) Homeri II., XI. v. 222. 
*) Arriani De exp. Alex. |. 4, 6. 
%) Pausaniae lib. V. 12. 5. 
') Suidae Lex, v. 'Eguowoc pps, 
%) Diod. lib. X. 19. 6. — Fragm. Hist. gr. Il. 643. 30.
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Un Roemetalces este rege al Thracilor în timpul lui August şi un 

alt Roemetalces în timpul lui Caligula. 

După cum vedem, diferiți regi ai Thraciei, unii din părţile de sud, alții 

din părţile de nord ale Hemului, portă nume arimice, începând încă din 

timpurile antehomerice. 

Faptul în sine e destul de remarcabil şi are drept fundament o vechiă 

tradițiune istorică. 

Regii Thraciei, după cum ne spune Herodot, adoraii între toți deii mai 

mult pe “Epuzic (“Eppiiv), pe care-l cosideraii tot-o-dată ca începătoriul dinastiei 

lor 1). Este același Hermes, numit şi Hermias, Hermaon, Herman și Armis, pe 

care-l vedem representat pe monetele Sarmizegetusei, identic cu Armeana, 

părintele divin al Herminonilor din Germania, cu “Eppijs (Eppiv) numit și 

Faunus, regele cel mitic al Aborigenilor, și cu Orman, ce figureză pe 

monetele Ilergeţilor din Hispania. 

Ca descendenți din Hermes se mai consideraă Filip II al Macedoniei şi 

_fiul săi Alesandru cel Mare. Amândoi acești regi întrebuinţeză, pe unele 

monete ale lor, monograma f, une-ori cu efigia, alte ori cu atributele lui 

Hermes 2). 

Aceleași tradiţiuni genealogice se pare că le avuse și familia cea puternică 

română din Târnova, care înființase și reînființase imperiul româno-bulgar. 

O cronică armenâscă pretinde, că împăratul româno-bulgar Samuil 

(a. 976—1014) ar fi fost de origine Armean 2). Hasdeu crede, cu tot 

dreptul, că ma fost Armean, ci Armân, cum se numesc Macedo-Românii. 

Noi însă mai adaugem aici, că un fiă al lui Samuil numit <Armenul» se 

chiema Roman (a. 1015), că un văr al acestui Samuil are numele de Ar- 

monius 4), și un fiti al împăratului Petru I, se chiema de asemenea Roman 5 

(976—-1002). 

În numirile de localităţi aflăm de asemenea urme importante despre esten- 

siunea triburilor arimice pe teritoriul 'Thraciei. 

Întregă regiunea cea fertilă dintre Hem şi Adrianopol pârtă pe tabula Peu- 

tingeriană numele de Rimesica €), o numire geografică de origine etnică, 

ca și Aremorica, Belgica etc. 

1) Herodoti lib. V. 7. 

2) Mionnet Descrip. d. med.: Tom. VI. pl. LXX. nr. 2.49. 

% Mateiă de Edessa, ap. Hilferding, Gesch. d. Serben und Bulgaren, Bautzei 

1864, p. 61. (Hasdeu, Etym. magn. Ii. 1705). 

2) Wenzel, Cod. dipl. Arpad, cont. VI. 29. 

5 Weriner, A kozepkori delszlâv uralkodk, p. 132, 145. 

% Tab. Peut. Segm, VIII. 3.
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Pe drumul cel mare al Thraciei de la Filipopol către Adrianopol aflăm 
în timpurile romane dâue iocalități cu nume arimice, una Ramlum ?) 
şi alta Rhamae (mutatio Rhamis), astă-di Harmanli 2). În apropiere de 
muntele Athos esista un vechiă oraș numit XepuvMa și “Epuohia, amintit 
încă de Hecateu în sec. VI. a. Chr, 3), Er pe câstele meridionale ale Thraciei 
se amintesce Rumbodunum, situat între râurile Nestus şi Strymon 4). 

După cum vedem, regiunile din părțile meridionale ale Hemului, unde 
domnise o-dată Odrysii, poporul cel niai civilisat și mai puternic al Thraciei, 
ne presintă un strat forte vechiă arimic, nu numai pe văile Mariţei (Hebrului) 
și ale Tungei (Tonzus), numite în timpurile romane Rimesica, dar și pe 
grupele cele muntâse de lângă Marea egeă. 

Venim acum la o cestiune importantă a geografiei preistorice. 
Încă începând din 'sec. V, întreg imperiul roman oriental se mai numia 

şi Romania, gr. Pouayia 5); un termin geografic, ce-l aflăm întrebuințat 
pentru imperiul constantinopolitan în tot cursul evului de mijloc, la cronicari, 
în bulele Papilor, cum și în actele oficiale ale statelor de apus ?). 

Originea acestei numiri este în tot casul poporală, însă fârte vechiă. Ea nu 
este nici politică, nici literară. 

O preţi6să indicaţiune în acestă privință o aflăm la Virgiliu. În Eneida 
sa, care se ocupă cu primele timpuri ale istoriei romane, densul amintesce 
d6ue regiuni mari geografice, ce erai destinate ca moscenire pentru des- 
cendenţii Ini Enea, una sub numele de regnum ltaliae și alta sub nu- 
mele de Romana tellus 7). 
Numele de țera rumică (Rum scii Rumiili) a rămas, prin tradițiune, 

la populaţiunile Asiei anteridre, ca o numire geografică pentru peninsula 
balcanică chiar și după căderea imperiului byzantin. Încă în primele timpuri 
ale domniei turcesci dincâce de Helespont, Thracia, Macedonia și Mesia aveau 
numele comun de Rumili, se Rumelia; âr în sec. XIX-lea, marele gu- 
5 Tab. Peut. Segm. VIII. 2. 

*) tin. Hierosol. p. 269: mutatio Rumbodona. 
2) Steph. Byz., v. Zeguviia. — Tomaschek în Sitz.-Ber. XCIX Bd. 47. 
*) Itin, Hierosol. p. 284. 

5 Chron. Idatii a. 29%: Carporum geus universa in Romania se tradidit. — 
Jornandis Get. c, 25: Vesegothae ..... legatos ad Romaniam direxere, ad Valentem 
imperatorem ... ut partem Thraciae, sive Moesiae.., si illis traderetad colendum etc. 
— Malalae Chronogr. lib. XVI p.378.—Na Cange, Gloss. med. lat. v. Romania: Bromptonus 
in Richardo [: Caput Rumaniae est civitas Constantinopolis. 

*) Pejâr, Cod. dipl. III. 1. 204. 1217.— Mon. Germ. SS. XIV. 660. 
î) Virgilii Aen. IV. 274—276: Ascanium surgentem, et spes heredis Juli Respice, cui 

regnum Italiae Romanaque tellus Debentur,
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vernământ al Rumelici mai cuprindea și regiunile de sus și de mijloc ale 

Albaniei de astă-di 2). 

În părțile de răsărit ale Thraciei, vechia populaţiune arimică î-și păstrase 

caracterul stii naţional până pe la începutul sec. XIV-lea. 

În timpurile împăratului Andronic Paleologul (1282—1328), după cum 

scrie Pachymer, Blachii din Thracia se întindeai de la suburbiele Con- 

stantinopolului până la Byzia şi mai departe. Acești Blachi locuia mai mult 

în ținuturi muntâse; eraii 6meni deprinși în arme, avuţi de turme şi ciredi 

de vite și se înmulţise în num&r atât de considerabil, încât inspira îngrijiri se- 

ri6se, că se vor alia în contra imperiului cu Scyţii de la Dunăre (Românii lui 

Basarab cel Mare), având același mod de viță şi probabil aceeași origine. 

Spre a întempina un ast-fel de pericul, împăratul Andronic a credut, că 

lucrul cel mai nimerit este, să strămute pe acest popor, de pe continentul 

de apus în cel de răsărit, dincolo de Helespont, pe țărmurii Asiei, dar tot- 

o-dată să le sleiescă și puterile materiale, prin diferite extorsiuni, ca nu | 

cum-va cunoscându-și forțele, de cari dispun, ei s& devină prea audaci. 

Amenddue aceste lucruri, ne spune Pachymer, s'aă și esecutat apoi cu o ri- 

g6re estremă; s'aă aruncat asupra lor tributuri imense, cari s'aă și încasat cuo 

severitate ne mai audită. Sateliții administraţiunii grecesci siliră pe aceşti Blachi 

întrun mod nemilos să plece numai decât dincolo de Helespont; ast-fel că ei 

aîi perdut o mare parte din averile, pe cari nu le puteai transporta; sa mai 

întâmplat, că acestă strămutare a lor se esecută sub asprimile iernei, în cât 

a perit o mare parte din Gmeni și din turmele lor 2). 

Pachymer numesce pe aceşti vechi locuitori ai Thraciei Blachi; însă 

numele lor naţional a fost Râmi, Râmni și Armâni. Acesta resuită și 

din descrierea geografului arab Idrisi (finele sec. XII), care amintesce între 

Șumla și Sliven un oraş însemnat cu numele de Ayermîni și o altă lo- 

calitate, situată între Șumla și Anchial, cu numele de Fremniac 3) 

Mai resultă, în fine, din împrejurarea, că diferitele grupe române din 

') La Arabi şi la alte popâre orientale, terminul geografic de Rum scă Rum-ili 

(țera Rum), avea, în ce privesce părţile Europei, dâue semnificațiuni. Ca numire generală, 

Rum cuprindea în regiunile Europei: teritoriul Spaniei, Franciei, Italiei, Ger- 

maniei,Poloniei,Bohemiei, Angliei, Ungariei şi întregă peninsula balcanică. 

În particular însă, sub numele de Rum, sei Rum-ili, se înțelegeaă provinciele europene 

supuse dominaţiunii turcesci. În fine, în sens mai restrîns, Rum, scă Rum-ili, 

era numele, ce se aplica la Thracia şi Grecia (Cantemiru, Ist. imp. otom. Vol. | 

(Bucuresci 1876), p. 27. 45. 101, 

2) Pachymeris De Andronico Palaeologo (Ed. Bonnae) lib. I. 106. 

3) Tomaschek în Sitzungsberichte, CXIII Bd. p. 301—317.
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Macedonia, Thessalia, Epir și Albania de mijloc se mai numesc și astă-di 
Armâni, Arămâni și Arămeni D), 

După tradiţiunile vechi grecesci, originea geografică a populaţiunilor thrace 
era din părțile de nord ale peninsulei Hemului. În genealogiile popsrelor 
antice, Thrac:a ne apare ca o fică a riului Oceanos, sei a Istrului. 

Il. Migraziunile Arimilor în Illyria vechiă (Rascia, Rama). 

Rascia. — În evul de mijloc, întreg teritoriul Mesiei de sus, aprâpe același 
cu al Serbiei de astă-di, pârtă numele de Rascia 2), Rasia, Raxia, Rassa, 
Rasa, terra Racy 3), ung. Râcz-orszâg. 

Vechimea acestei numiri geografice, o putem urmări până în epoca romană. 
Unul din cele mai însemnate orașe ale Mesiei superidre, situat pe ţăr- 

murele drept al Dunării, în faţă cu Calafatul de astă-di al României, purta 
numele de Raetiaria, Retiaria, Reciaria, Paţagpia 4), mai tărdiu Colonia 

Uipia Ratiaria. 

După părăsirea Daciei traiane, orașul Retiaria devine capitala Daciei ripense, 
care din punct de vedere al administrațiunii politice, se întindea de lângă 
Cuppae (Golubaţi) până lângă riul Utus (Vid), er spre medă-di până lângă 
Balcanii de apus. 

Tocmai acâstă importantă regiune a Daciel aureliane —unde Ratiaria 
avuse o egemoniă politică și religi6să, unde elementul românesc formâză 
și astă-di majoritatea — ne apare pe charta lui Sebastian Miinster din 1550 
cu numele particular de Rascia. 

Ca estensiune geografică, Rascia din evul de mijloc cuprindea întreg 
teritoriul Mesiei de sus şi o parte a Iilyriei până lângă frontierele Dalmației. 

În aceste timpuri esista între Rascia și Serbia o deosebire geografică 
și etnică, 

Serbia vechiă nu era Serbia de astă-di. 
Adevărata Serbiă cuprindea numai un mic teritoriă situat în părțile meri- 

dionale ale Bosniei şi care constituia din punct de vedere politic o simplă 
dependență a Rasciei. 

1) Weigand, Die Aromunen, II. pag. VIII. 

?) Densușianu, Documente, II. 5. 522, 1563. Ep. Veranțiu: Servia olim nunc Rascia.— 
Tharocz, P. IV. 35: Seruiae regnum, quod communi vocabulo Rasciam vocant. 

5 Densușianu, Doc. L. 2, 268. 1379, — Presbyter Diocleas, c. 9. 15. — Philippi de 
Diversis Situs Ragusii, p. 131. — Anon. Belae reg. notarius, c. 45. — Fejer, Cod. 
dipl. Hung. passim. — Wenzel, Cod. Arpad. cont. T. V. 187, 1298 et passim, 

*) Ptolemaei (Ed, Didot), Il. 9. 3. — Hierocles p. 655.— C. LL. vol, III, p. 1020.
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La a. 1298 Papa Bonifaciu VIII face anume deosebire între Serbia, Rascia, 

Dalmația, Croaţia și Bosnia 1); &r la anul 1443, Stefan Toma se intitulâză: 

Nos Stephanus D. G. Rasciae, Serviae, Bosnensium seu Illyricorum, Pri- 

mordiae, partium Dalmatiae, Corbaviae etc. rex 2). 

În ce privesce populațiunea Rasciei vechi, acesta ne apare, în cronicele 

şi în actele oficiale ale apusului, până pe la mijlocul sec. XIX-lea, sub nu- 

mele tradițional de: Rascii, Rasciani, Rasceni, Rassiani, Rasseny 3), 

germ. Razen, Răzen, Raitzen, Rătzen, Raizen și Rascier. 

Din punct de vedere istoric, noi avem aici aceeași numire etnică, sub 

care figureză în timpurile romane Raeti sâă Rhaeti din Elveţia, ai căror 

descendenți sunt astă-di Romancii din districtul Graubiinden în Tyrol și 

din Lombardia de nord 4). 

La aceeași familiă cu Reţii din Alpi aparțineai și vechii Etrusci, cari, 

după cum ne spune Dionysiu din Halicarnas, se numise în primele timpuri 

ale istoriei italice Rasennae 5). 

„Din punct de vedere al etimologiei, terminul geografic de Rascia este 

numai o simplă formă dialectală în loc de Ramscia, după cum difere 

localități de pe teritoriul Daciei vechi mai pârtă şi astă-di numele de Râsca, 

o simplă abreviaţiune în loc de Râmsca ?). 

Pe o inscripțiune romană din Iglița aflăm numele patronimice de Ra- 

scanius și Rascania 7), și care ne indica pe un Rascanus ca autor 

al acestei familie, 

Un rege al Thraciei din timpul lui August purta numele de Rhescuporis 

și Rascuporis; un nume ce corespunde din punct de vedere al etimologiei 

și al înțelesului la forma latină Rasci-puer, adecă fiul lui Rascu.Ua 

frate al acestui Rascuporis se numia chiar Rascus 8). 

1) Wenzel, Cod. Arp. cont. Tom. V. 187: 1298: Bonifacius etc..... in partibus ....: 

Servie, Rasie, Dalmatie etc. 

2) Pesty, Az eltiint vârm. II. 343. 1443: 

3) Presb. Diocleas, c. 45.—Mon. Hung. (epoca regelui Mathia) 1. 49-—50. —Cod. dipl. 

Andeg. 1. 639.1311.— Chron. Dubnicense,c.207.— Hasdeu, Etym. magn.1V.p. CCXXĂ. 

1) Reţii erati consideraţi și de Romani ca popor illyric. Cf. Appiani De reb. Iilyr.c.29. 

5) Că terminii de Râsciani (Risciani) şi Arimani eraă omogeni și aveai la cei vechi 

acelaşi înțeles, o probeză due manuscrise ale lui Dionysiu Per. (Ed. Didot) v. 285, unde în 
. , _ IE - 1 - -% eni de loc de ăpetpavtov Pepuavăvy ne apare varianta de îprsYevtwv Peguavâv. Aici epitetul 

a vu r 2praYevtec, cu sensul de valde robusti, ne indică prin forma sa şi pe Germani € 

popor riscian,. 

5) Dionysii Halic. lib. 1. 30. 

1) C.I. L. vol. II, nr. 6203. 

2) Appiani De bell, civ. lib. IV. 87.
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O deosebită importanţă, în ce privesce originea istorică a acestei numiri, 
o presintă faptul, că în peninsula balcanică, terminul de Risciani a fost 
tot-de-una sinonim cu terminul de Vlasi 1). În chrisovul împăratului Dușan 
din a. 1348, XpHiiuii este un sat românesc de lângă Prizren 2), vechiă 
reședință a țarului Dușan. 

O parte însemnată a comitatului Posega din Croaţia, așa numită <Va- 
lachia mică» mai purta în evul de mijloc și numele particular de Rascia ?). 

O altă Rasciă se afla lângă frontariele de sud-vest ale Serbiei de astă-di, 
și se caracteriseză în particular prin grupa de munți numită şi astă-di Rașca, 
prin riul, valea și tergulețul Rașca, la Constantin Porphyrogenitul Rasa. Acestă 
regiune frumâsă a Serbiei vechi purta în evul de mijloc numele de Stara- 
Vlaska. În acestă Rasciă s6ii < Valachiă-vechiă>, esista după cum ne spun 
poemele serbesci, una din cele mai pise și mai monumentale biserici nu- 
mită Iania 4). Astă-di Valachia-vechiă formeză un Sangiac administrativ al Turciei, ea pârtă însă şi numele tradițional de Rascia. Capitala acestui 
district este Novibasar set lenipasar. 

Diferite localități ale Mesiei de sus ne apar şi în epoca romană cu nume vechi arimice. 

În Dacia mediterană se afla Romesiana (Tab. Peut.), numită în Itine- 
rariul Antonin Rem esiana, la Procopiu Rumisiana. În timpurile lui 
Justinian, oraşul Remesiana (situat, unde se află astă-di Ak-Palanca) formase 
capitala unui important district militar, «Regio Remesiensi s>, având 
29 castele și turnuri de apărare. Lângă Serdica (astă-di Sofia), capitala 
Daciei mediterane, Procopiu amintesce castelul Romania. Pe valea Timo- 
cului se mai afla în timpurile romane şi castelul Romulianum (Romyliana), 
unde a fost născut și înmormentat împăratul Galeriu; &r lângă Dunăre în 
faţă de Palanca-nouă mai subsistă şi astă-di ruinele unui vechii castel, numit 
în cursul evului de mijloc Ram 5), în timpurile nâstre Rama. 

În fine, în apropiere de vechiul Sirmiu (Mitroviţi), unde se născuse împărații 
Aurelian, Prob şi Gratian esistă și astă-di un orășel, ce pârtă numele de Ruma. 
Resumăm: 

Întreg teritoriul Mesiei de sus ne presintă Şi în cursul evului de mijloc 
1) Kaznasic, Bosnia (Zara, 1862) p. 20—21: esistono in Bosnia tre nazionalită ,..,, 

iTurehi..... i Latini (denominati anche Kerstjani) ciot i cattolici; edi Serbiani 
(detti Riscani e dispregievolmente Vlasi), ciot i greco-orientali. 

) Chrisovul imp. Duşan, a. 1348 (Hasdeu, Arch. ist. III 94. 95). 
*) Pesty, Az eltint vârm. II. 206—207. 
1) Talvi, Volkslieder der Serben, Il (1826), p. 192. 
) Jirecek, Die Heeresstrasse v. Belgrad nach Constantinopel, p. 17.
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resturile unei populațiuni vechi pelasge, robuste, r&sboinice, cu moravuri 

simple, cu superstițiuni și credinţe religi6se antecreștine, cutricrând munţii și 

văile cu turmele și cu ergheliile sale întocmai ca în timpurile archaice, și trăind 

după anumite legi tradiţionale, ce nu erati nici romane, nici grecesci, nici 

slave. Aceştia sunt așa numiții Rasci si Vlachi, pe cari i-aii zărit 

răsbdiele române, şi în urmă i-aă cutropit și sufocat valurile invasiunii slave. 

Rama. — În evul de mijloc, Bosnia și o mare parte a Herțegovinei 

purtat numele de Rama !); un termin geografic, ce ne indică, că acest 

teritoriă al Iilyriei «romane» sei «barbare», a fost în timpuri depărtate 

locuit de o populațiune arimică. 

Hecateu, care trăise cu 70—80 ani înainte de Herodot, amintesce în părțile 

Iliyriei un oraș cu numele de Orgomenae 2). 

O tradiţiune poporală din Bosnia ne vorbesce de asemenea despre un 

făimos oraș din părțile acestea, numit Ermenia 5), care ar fi avut 

18.000 case și se afla situat spre sud de Saraievo, pe țărmurii Drinei, unde 

este astă-di Gorazda. 

Lângă frontierele de nord-vest a!e Bosniei se afla în timpurile romane o 

vechiă localitate numită în geografia oficială Romula (Tab. Peut.). 

Spre răsărit de Saraievo, se ridică muntele cel legendar al Bosniei Romania 

Planina, unde, după cum ne spun cântecele vechi sârbescă, petrecea o-dată 

eroul român Novac cel bătrân cu fiul s&ă Gruiţă și cu fratele săi Radivoiii 4) 

Un alt munte al Bosniei, de lângă Costainiţa, este numit de Romanobreg 

&r în părțile de sud ale Montenegrului, în apropiere de Dulcigno, se înalță 

figura cea imposantă a muntelui Rumia, care în geografia lui Vibiu Se- 

quester (sec. V—VII) ne apare sub numele de Rhamnusium 5) 

În fine, în părţile de sus ale Herțegovinei, valea cea mai frumâsă, și mai 

fertilă se numesce și astă-di Rama. 

Triburile arimice ati imprimat, după cum vedem, în timpurile preistorice 

numele lor la diferiți munți, rîuri și văi, pe unde necesitățile vieței pastorale 

le-a făcut să se așede cu casele, cu sălașele, colibele și turmele lor. 

Vlachii păstori ai Bosniei şi ai Rasciei ne apar adese-oră amintiţi în do- 

cumentele medievale ale Ragusei sub numele de Vlachi regis Bossine 

Vlachi domini imperatoris (Sclavoniae), €r cei din Herţegovina sub 

1) Densușianu, Documente. Vol. II. 5. 1563, p. 522: Rama est quae nunc Bosna dicitur. 

2) Hecataei fragm. 152. 

3) Sitzungsber. d. Wien. Akad, Phil.-hist. CI. XCIX Bd. p. 884. 

1) Gerhard's Gesăânge der Serben (1877), p. 160. 

5) Riese, Geogr. lat. min. p. 157.
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numele de Vlachi de terra Chelmo, și Vlachi Sandali Voivodae etc. 1), 
Numele cel vechii al populațiunii pastorale din Bosnia și Herţegovina se 

vede a fi fost Rami, Rumi şi Armâni, după cum resultă din numirile 
topografice de Orgomenae, Ermenia, Rama, Rumia și “Oppoc 2), su 
Vrăm în documentele sârbesci 3), o localitate situată spre răsărit de Trebinie. 

Acesta o confirmă și cronicariul dalmatin din sec. XII, Presbiterul din 
Dioclea, că în timpul invasiunii Bulgarilor, așa numiţi Morlaci din munţii 
Bosniei, ai Dalmației și Croaţiei, se numiai Romani 2); de sigur numai o 
formă latinisată, a unui nume poporal mai vechii. 

12. Migrațiunile Arimilor în Elada. 

Diferite localități ale Thessaliei, ale Eladei propriu dise, și Peloponesului 
portă încă din timpuri fârte depărtate nume arimice. 

În liadă, Homer face amintire de un oraș cu numele "Oputwov, situat în 
Thessalia lângă verfurile cele înalte ale muntelui Titan 5), 

La Hecateu aflăm în Thessalia o localitate cu numele grecisat de E5p- 
u&a €); Pliniu vorbesce de dâue oraşe ale Thessaliei, cu nume arimice, 
unul Orchomenus şi altul Hormenium 1); 6r Strabo amintesce în > 

Thessalia un "Oppewoy sei "Opuivov s) lângă sînul Pegasetic, un 'Appywoy pe 
drumul dintre Pherae și Larisa şi al treilea oraș cu numele de 'Egopyat lângă 
mare 3), probabil unul și același cu Eopvutva, din geografia lui Hecateu. 

') Archiva Ragusei, An. 1361. 1403. — Cf, Jirecek, Die Wlachen in d. Denkm. 
v. Ragusa, p. 3 seqq. 

:) Constantini Porphyr. De adm. imp. c, 31. 
3) Cf. Danicic, Rjezaik. 

1) Presbyter Diocleas, c. 5: totam provinciam Latinorum, qui illo tempore Romani 
vocabantur, modo vero Moroulachi, hoc est Nigri Latini vocantur.— Lucio, Hist. 
di Dalm. (Venetia 1674), p. 279: Erano detti Vlachi, 5 Morlacchi in quel tempo (1362) 
li Pastori delie montagne, che diuidono la Bosna dalla Croatia. — Felix Petantius 
(Schwandtner, SS. rer. hung. . 868): Valachi montana (incolunt), genus agreste ho- 
minum, hi gregibus tantum pollent et armentis. — Mai notăm aici, că pe teritoriul vecin 
al Pannoniei se vorhia o limbă poporală romană, scă latină vulgară, încă în tim- 
purile lui August, scii înainte de subjugarea definitivă a acestei provincie. Cf. Velleii 
Paterc. II. 110: In omnibus autem Pannoniis linguae..... quoque notitia Romanae. 

5) Homeri ]], IL. 2. 734, 

% Hecataei fragm. 111. 

?) Plinii lib. IV. 15.1; 16.1. 

% Strahonis lib. IX. 5. 18: XI. 4. 8. 

? Strabonis lib. IX. 5. 22,
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Un alt Orchomenos ('0p+/ouzv6s) se afla în timpurile troiane în Beoţia, 

situat pe ț&rmurele lacului Copais 1), întemeiat, după cum se spunea de un 

rege cu numele de Orchomenos 2). Acest Orchomenos al Beoţiei devenise în 

timpurile pelasge unul din cele mai avute și mai celebre orașe ale Eladei. 

Când Agamemnon trimite pe Ulysse și pe Aiax în tabăra lui Achile, ca 

să-l înduplece a lua parte activă la r&sboii în contra Troianilor, acesta le 

răspunde, că nu va renunța la mânia sa, nici chiar dacă Agamemnoni va 

da tâte averile Orchomenului din Beoţia şi ale 'Thebei din Egipet ?). 

Afară de Orchomenul, cel avut de aur al Beoţiei, Homer mai amintesce 

aici încă o altă localitate cu numele de “App; probabil în formă poporală 

pelasgă “App (Armeni), după cum resultă din cuvintele lui Homer: si Tâpe' 

“Ap? Evey.ovro €). 

Un comandant al cetățenilor din Platea Beoţiei, în luptele cu Mardoniu, 

(479 a. Chr.) are numele de "ApipyeoTos 5). 

Un al treilea oraș străvechiii cu numele Orchomenos se află în Ar- 

cadia, construit și fortificat pe vârful unui munte $). Acest Orchomenos 

are la Homer epitetul caracteristic de noXsurjos, adecă avut în turme de oi ?). 

O altă localitate din Arcadia ne apare la Stephan Byzantinul sub numele 

de Rhamnus $). 

Pelasgii din Arcadia adorat pe un Zebs xăpuwv ?), probabil una și aceeași 

„divinitate cu Jupiter Ruminus al Romanilor și cu Jupiter armunos 

din religiunea vechiă a Umbirilor. 

În fine, un al patrulea oraș numit Orchomenos se afla în Eubea, 

și despre care face amintire Strabo 10). 

În Ar g os, afară de cele due cetăți făimâse cyclopice, Mycena și Tirynth, 

mai esistă încă un oraș străvechiii situat lângă mare, numit “Epunâm, înte- 

meiat, după cum ne spune Pausania, în timpurile mitice de un așa numit 

“Eppiwy. Întregă partea meridională a acestei provincii, se numia Bpyavte 

er sînul mării din apropiere x5hmos 6 “Epprovixbs 11). | 

1) Homeri Ilias II. v. 511. 

2) Apollonii Rh. II. 654. 1093. — În genealogiile antice, Orchomenos apare câ un 

nepot al lui Pelasg (Apollodori Bibl. III. 8. 1). 

3) Homeri Ilias IX. v. 381. 

1) Homeri Ilias, II. v. 499. 

5) Pausaniae lib. IX. 4. 2. — Herodoti lib. [X. 72. 

€) Pausaniae lib. VIII. 3.8.—Apollodori Bibl.lib. II. 8.1.—Fragm.Hist, gr. 11. 475. fr.26, 

2) Homeri Ilias ÎI. 605. 

8) Stephanus Byz, v. Xyotycos. 

%) Pausaniac lib. VIII, 12. 1.' 

10) Strabonis lib. IX. 2. 42, 

1:) Pausanine lib. II. 34. 5. — Strabonis lib. VIII. 6. 3.
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Epeii, cari locuia în părțile de nord-vest ale Peloponesului, în provincia Elis, mai aveaă şi numele de “Oppuvat 1). Homer amintesce aici orașul numit “Ypuiva 2). În timpurile lui Strabo acestă localitate nu mai esista, însă munții 
din apropiere mai purtaă încă numele de “Oppiva. şi “Tpuwva 5). Mai notăm aici, 
că în părțile de răsărit ale provinciei Elis începea culmea cea făimâsă de munți, 
numită Erymanthus, ce despărția Arcadia de Achaia. 

Un frate al bătrânului Nestor din Pylos (în Messenia) are la Homer nu- 
mele de Xpopios 4). 

Pe teritoriul Atticei se afla orăşelul numit Rhamnus, cu templul 
cel renumit al Nemesei, care, după cum spuneai tradiţiunile, a fost o fică 
a bătrânului Oceanos potamos s6i Istrului 5). O altă localitate a Atticef ne 
apare la Stephan Byzantinul sub numele de “Appa, la Suida “Epp.os €), 

Formele de “Oputwoy, "Oppiwov, “Opuuvau, "Opyouevăs, Epbpeva, “Epurâwq, şi 
“Tpuivn, ce ni se presintă în topografia istorică a Eladei, sunt de fapt numai 
simple variațiuni de pronunțare și de ortografiă. Ele se reduc, în ce privesce 
derivaţiunea etimologică, la numirile etnice mai vechi, însă și mai corecte, 
de Armeni, Armini, Aromeni, Arumeni şi Armiones. 

Turcii, după cucerirea peninsulei balcanice, întrebuințară terminul de Rum 
ca o numire particulară geografică pentru teritoriul Eladei 7). 

De fapt, avem aici numai o tradițiune vechiă etnografică. 
Romanii considerată şi dânşii provinciele Eladei ca un pământ al rasei latine. 

Timp îndelungat, legatii Greciei aă trebuit s& vorbescă în senatul roman 
numai în limba latină; cr în a. 198 a. Chr., comisiunea de organisare, tri- 
misă din Roma, se presentă la festivitatea cea mare a jocurilor isthmice, 
și făcu aici publicaţiunea numai în limba latină: că senatul roman şi generalul 
T. Quincţiu acârdă deplină libertate tuturor poporelor, ce ai fost mai înainte 
supuse regelui Filip din Macedonia 8), 

Limba grecescă a fost ast-fel ignorată și tot-o-dată ignorată și individuali- 
tatea politică a unui stat grecesc, 

1) Stephanus Byz. v. “Tputrm 
:) Homeri Il. 1]. v, 616. 

3) Strabonis lib. VIII. 3. 10. 
:) Homeri II. 1V. 295. — Odyss. XI. v. 286, 
5) Plinii lib. IV, 11. 2. — Pausanine lib. [. 33, 2—3. — În Creta, locuită în vechime de 

Pelaspi, încă se află un oraş și port cu numele de Rhamnus (Plin. 1V.20. 3; Ptol. Il. 15). 
€ Steph. Dyz. v."Azua. — Saidas ad voc. 
?) Cantemirn, Ist. imp. ottom, (Ed. 1876) p. 101, nota 16, 
2) Livii lib. XXXIIL c. 32, 

NIC. DENSUŞIANU, 

51
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13. Migraţiunile Arimilor în Asia mică și Armenia. 

Troia, capitala cea avută a Pelasgilor din Asia mică, situată lângă țăr- 

murii Helespontului, ni se presintă în vechile tradițiuni ale Eladei și Italiei 

ca o cetate arimică. 

Un fiii al lui Priam pârtă la Homer numele de Xpouios 1); probabil este 

unul și același cu fiul lui Priam numit Aromachus, de care face amintire 

Hygin (Fab. 90). 

Un alt eroii troian are de asemenea numele de Xpopioc ?). 

La Homer mai aflăm doi eroi troiani cu numele de "Oppevos, unul pe 

care-l ucide eroul grec Teucros, și altul, care cade învins de Polypoete din 

"Thessalia ?). 

Enea, după cum ne spune unul din cei mai vechi istorici grecesci, avuse 

patru fii, pe Ascaniu, Euryleonte, Romul (“Pup5hoc) și Rom (Pouos *). 

O altă tradiţiune o aflăm la Hellanic (sec. V. a. Chr.), că Roma î-și primise 

numele săi dela o femeiă troiană (“Pây.), care venise cu Enea în Laţiu ). 

Virgiliu reduce de asemenea originea Romanilor la Troia: Pater Aeneas 

Romanae stirpis origo 6). Este o simplă fabulă grecescă, pe care 

Romanii o adoptară din motive politice spre a se înfățișa înaintea popula- 

ţiunilor Asiei mici, ca succesori legitimi ai Troianilor 7). Acestă fabulă capătă 

mai târdiii o formă oficială. Împăratul Claudiu, după cum scrie Suetoniu, 

acordase pentru tot-de-una cetățenilor din Iliul-noii libertatea de imposite, 

în considerare, că ei ai fost autorii gintii romane 8). 

Un duce al Mysienilor din Asia mică, aliat cu Troianii în resboiul 

cu Grecii, avea de asemenea un nume arimic, Xpâpre ?). 

Adramyttion, unul din cele mai vechi orașe ale Mysiei, a fost întemeiat, 

după cum se spunea, de un așa numit “Eppwv, si Adramyn, cum se pro- 

nunța acest nume în limba frigiană 10). 

1) Iomeri Ilias, V. v. 160, 

2) Nomeri Ilias, VIII. v. 275. 

3) Homeri Ilias, VIII. v. 274; XII. v. 187. 

1) Dionysii Halic. lib. 1. c. 72. 

5) Hellanici frag. 53. 

6 Virgilii Aen. XII. v. 168. — Cf. 1. v. 234. 

7) Cf, Cauer, Die râm. Aeneassage, Leipzig, 1886, p. 98. 

5) Suetonii Claudius, 25: Iliensibus quasi Romanae gentis auctoribus in per” 

petuum tributa remisit. 

3) Homeri Ilias, Il. v. 858. 

*) Stephani Byz. v. "Apupbazetov, 
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Un oraș al Lyciei era numit "Epopyai 5). Un principe al Lyciei aliat cu Troianii avea numele de Xpopios, și un al t eroii din Lycia este numit de asemenea Xpopios şi cu epitetul de «figură divină» 2. În aceste nume proprii, guturala x este numai o simplă aspiraţiune aspră a luy î, după cum aceleaşi nume ni se presintă la autorii grecesci din epoca romană sub for- mele de “PupuAoc şi “Pâpos. 
În părțile de răsărit ale Bithyniei, 

minius, sub care locuia un trib pastor 
Pe lângă muntele Olymp al Asiei mici, 

curgea riul numit Ryndacus. Un afluent a 
Unul din regii cei mai vechi ay Lydiei a 

Ptolemeu amintesce muntele Or- 
al pelasg, numit Caucones 3), 
care despărția Bithynia de Mysia, 
| s&i purta numele de Rymus 4). 
vuse numele de “Epuwv, Adramyn la Stephan Byzantinul, Adramon la Hesychiu. 

Regatul Lydiei — de unde o parte însemnată a Populaţiunii trecuse în Umbria sub numele de Turseni, cum scrie Homer — se formase lângă riul numit Hermus. Același rîă ar e la geografii români numele de Er- *"munas și Hermunas 5). 
Un rege cu numele de “Epwmy este amintit și pe o monetă a Ephesului. Acelaşi nume de “Eppuwy ne mai apare şi pe o monetăa orașului Erythrae, situat pe țărmurele mării în față de insula Chios €). 
În fine mai esistă în Lydia un oraș cu numele de Eopopvă 7). 
Vechia dinastiă a Cappadociei, după cum amintesce Diodor Sicul, a fost întemeiată de un rege cu numele de Arimnaeus 8), 
O provinciă a Cappadociei, după cum ne spune Strabo, se numia Rim- nena sei Romnena 3), încă în timpurile regilor, ce domnise înainte de Archelau (sec. 1 d. Chr.) 
În Pont, lângă frontiera de nord a Cappadociei, ne apare localitatea nu- mită Ro gmi 10). Un portal Ciliciei avea de asemenea numele de Rogmi n), probabil identic cu Rhegma, despre care ne vorbesce Strabo 12). 

*) Steph. Byz. v. "Egopvai, 

:) Homeri Ilias V. v. 677; XVII. v. 218. 534, 
1) Ptolemaei lib. V. 1, 
*) Necataei fr. 202. 

5) Riese, Geogr. lat. min. p. 44. 86. 87, 101. 
%) Mionnet, Descr. d. mea, Suppl. VI. 129. 
') Step, Byz, v. Tpihe. 
') Diodori Siculi lib. XXXI, c, 19. 
') Strabonis Geogr. (Ea, Didot) lib. XII. 1. 4, 
“) Tab. Peut. Segm. X.1: Rogmorum. 
“) Stephanus Ryz. v. “Po-juci. 
*) Strabonis lib. XIV, 10. 10.
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În Paphlagonia, situată între Bithynia şi Pont, se afla un sat cu nu- 

mele de Armene 1). 

Armenia, una din cele mai importante ţări ale Asiei, a fost colonisată, 

după cum scrie Strabo, de un așa numit Armenus din “Thessalia, care 

luase parte la espedițiunea Argonauţilor 2). 

Românii din “Thessalia, din Epir şi Macedonia mai pârtă și astă-di, după 

cum scim, numele de Armâni și Armeni. 

O _tradiţiune anal6gă despre începuturile Armeniei o aflăm la Flaviu 

Ioseph. Armenia, scrie dânsul, a fost întemeiată de un fă al lui Aram?), 

fiă al lui Sem, fiii al lui Noe. 

Erzerum, capitala Armeniei, situată lângă isvârele rîului Euphrat, a fost 

încă din cele mai depărtate timpuri, unul din cele mai importante centre 

industriale și comerciale între Persia și Europa. În limba arabă, Erz în- 

semnâză țeră; aşa că Erzerum are înțelesul de țera Rumilor 4). 

În fine mai notăm aici, că inscripţiunile egiptene din timpul lui Tudmes II 

(sec. XVI a. Chr.) fac amintire de o țeră muntâsă, situată pe continentul 

nordic şi numită Remen 6). Brandes crede, că aică e vorba de Armenia, 

Se pare însă, că acestă numire geografică preistorică se raporta mai mult la 

teritoriul din nordul Thraciei, numit la Homer si "Agpiuors. 

14. Migrațiunile Arimilor în Syria şi Palestina. 

Una din provinciele cele mai importante ale Romanilor în Asia a fost 

Syria, ce constituia de fapt o frontieră militară întinsă a imperiului în 

părțile despre Orient, cu deosebire în contra Parţilor. 

Limiteie acestei provincie erai: la nord muntele Taurus, la răsărit Eu- 

phratul, la sud Arabia și Egipetul. Palestina şi Fenicia ai fost une-ori anexate 

la Syria, alte ori separate. 

Grecii numiai pe locuitorii aceste! vaste regiuni Syri (Evpoi). Însă numele 

lor național, după cum ne spune Strabo €) şi Flaviu loseph ?), a fost Aramaei. 

1) Stephanus Byz. v. "Apptvm. 

2) Strabonis Geogr. lib. XI. 14. 13. 

3) Flavii Josephi Ant. Jud. 1. 6. 4. 

4) Cantemiru, Ist. imp. ottom. (Ed. 1876) p. 101. 

5) Brandes, Uber d. geogr. Kenntnisse d. alten Aegypter, p. 46: Nur ausnahmsweise 

“ reichte die Macht Aegyptens bis nach Remenen (Armenien) mit seinen Gebirgen. 

Tauudmes III. zăhlt unter den tributpflichtigen Lândern im Nordosten. Remenen auf. 

e) Strabonis lib. 1. 2. 34: zo5c *păp 5 muâv Zbpobe 1/4 ODp.5vobs 5. adrây 1ăY Sopu 

"A pappaiovs xahetadar, — Cf. ibid. lib. XVI. 4. 27. 

1) Flavii Josephi Antiq. Jud. lib. 1.6. 4.
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În tradiţiunile cele sacre ale Ebreilor pământul Syriei figureză sub numele 
de Aram. 

După genealogia mosaică, Aram a: fost un fiă al lui Sem, fiul lui Noe 2). 
Descendenții lui Aram se ai estins apoi în cursul timpurilor peste Syria, 
Armenia, Mesopotamia și Arabia, ast-fel că tâte seminţiile aceste constituise 
la început numai unul și același popor numit Aramei și Arimi 2, 

O parte din Arameii Syriei ne apar în epoca romană sub numele de 
Rhamaeenses 3) 

Nomadii de lângă Euphrat, ne spune Strabo, se mai numiată şi Rhambaei+); 
de sigur o variaţiune de pronunțare în loc de Ramnaei. 

Un ostaș din regiunile Palmyrei este amintit pe o inscripțiune romană 
din Dacia cu numele de Salmas Rami 5), adecă fiul lui Ram. De ase- 
menea trebue să considerăm ca syrian și pe Abillahas Rummei miles 
coh. II Sardorum €). 

| 
În fine Laodicea, unul din orașele principale ale Syrici, se numise mai 

inainte Ramitha şi Ramanthas, după cum spune Stephan Byzantinul 7. 
În timpul dominaţiunii romane, unele triburi ale Syriei mai aveai Gri-cari 

tradițiuni vechi, că ele făcea parte din una şi aceeași familiă etnică cu Romanii, 
Zenobia, fica unui principe cu numele Amru de lângă Euphrat, făimâsa 

regină a Palmyrei şi a Orientului, vorbia şi densa o limbă poporală romană; 
spunea insă, că i rușine s& converseze în limba literară latină. Ea dede fiilor 
sti, Timolau, Herennian și Balbat (Vaballath) o educaţiune romană, şi le im- 
puse să vorbescă numai în limba latină 8). Ea însăși se presenta în adunările 
poporului în costumul împăraţilor romani. Ea voia să facă din Palmyra o 
rivală a Romei în Orient, și spunea, că după origine, descinde din regii cei 
vechi ai Macedoniei. 

Cât de puternic a fost o-dată elementul arimic în Asia mică și în regiunile 
Euphratului resultă şi din împrejurarea, că în timpurile mai vechi sub numele 
de Aramei şi Arimi se înţelegea tâte popbrele Asiei de la Tigru până la 

1) Genesa, c. 10. 

?) Strah. 1. XIII. c.4. 6: oi â 1056 Xipove "Apinove dExovrat, oc văv "A papatous NEyovat. 
2) Bramb. 1236 şi 895 la Harster, Die Nationen d. ROmerreiches, p. 45. — Una din 

provinciele Persiei, dincolo de Tigru (sec. IV. d. Chr.) purta numele de Rhemene (Zosim, III. 31) să Rehimena (Ammian, XXV. 7). 
%) Strabonis lib. XVI. 2, 10. 
5) C.L L. vol. III. nr, 837. 

% C.L L. vol. VIII. nr. 9198. 
') Steph. Byz,, v. Aaooitata, 
*) Treb. Pollionis XXX tyr. 26. 27. 29. — FI. Vopisci Aurel. c. 38.
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Mediterana; er în evul de mijloc se numia Romania, în particular, întreg 

teritoriul Asiei supus imperiului byzantin 1); un termin geografic de o formă 

mai nouă, ce substituia în realitate pe un altul mai vechii. 

După vechile tradițiuni grecesci, originea populațiunii arimice din Asia se 

reducea la părţile de răsărit ale Europei, în particular la Dunărea de jos. 

După teogonia lui Hesiod, Asia era o fică a riului Oceanos s6it a Istrului 

celui bătrân 2). 

Tot ast-fel după istoricul Andron din Halicarnas: 'Thracia, Europa, Libya 

şi Asia 3), aii fost fice ale rîului Oceanos. 

Palestina, — Până la invasiunea Ebreilor în sec. XVI a. Chr., regiunile 

de răsărit și de apus ale Iordanului, acoperite în mare parte cu păduri și 

pășuni întinse, avuse o populațiune arimică. În vechiul testament se face 

amintire de mai multe cetăți şi orașe întărite, ale populațiunii indigene a 

Canaanului, pe cari le ocupase Ebreii veniți din Egipet 4). 

Din aceste însemnăm aici următârele. 

În regiunea dincolo de Iordan: 

În Galead. — Ramoth, Ramath-Haram, Ramatha (Aramatha sei 

Arimanus), Armatha (Ramatha, Ramatho, Aramatho). 

Dincâce de Iordan: 

În tribul Naphtali. — Rama (Ruma), Horem. 

În tribul Zabulon. — Remon. 

În tribul Beniamin. — Rama (Ruma s. Arimathia). 

În tribul Dan. — Gat-Rimon. 

În tribul Iuda. — Rimon (s. Remon) și Horma. 

În tribul Simeon. — Remon, Arma sâă Horma. 

Un ram al Anti-Libanului, ce se întindea în părțile de nord ale Palestinei, 

pârtă în cărțile cele sacre ale Ebreilor numele de Ermon sâii Hermon. 

De la Ermon către Euphrat începea regiunea Basanului, unde în timpurile 

lui Moise și Iosua domnia regele cel făimos, Og, din r&mășița urieșilor ?) 

Un alt munte din regiunea Moabilor, în părțile de răsărit ale Mării mârte, 

unde domnise, în timpurile lui Moise, regele Balac, purta numele de 

1) Du Cange, Gloss. med. lat. v, Romania: Romania appellata etiam ea Asiae pars, 

quae Graecis Byzantinis parebat. — Ibid. Apud Tudebodum lib. 7. p. 781: Nicaea Bithyniae 

urbs Romaniae caput appellatur, 

2 Hesiodi Theog. v. 359. 

3) Fragm. Hist. gr. II. pag. 349. 1. — Apollodori Bibl. 1. 2. 2. 

4 Cf, Cartea lui Iosua, cap. 12. 13. 15 şi 24. — Flavius Josephus, Antiq. Jud. , 

5) lbid. cap. 12: Og, regele Basanului, din rămăşița urieșilor, domnind in 

muntele Ermon, în Salca şi în tot Basanul,
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Abarim !). Pe muntele acesta, după cum ne spun tradițiunile cele sacre ale 
Ebreilor, a murit Moise, înainte de a trece cu poporul lui Israil în țera promisă 2). 

După cum vedem, topografia istorică a Canaanului ne arată, cât de vechiă 
este forma numelui Remon şi Rimon, întrebuințat de Ebreii din Egipet 
ca o denumire etnică pentru Pelasgii arimi. 

Același nume ni se presintă şi în inscripţiunile egiptene din sec. XVI-lea 
a. Chr. sub forma de Remen; & în cărțile cele sfinte ale Romanilor sub forma 
de Rumon şi Ruminus. 

Populaţiunea cea mai numerâsă şi mai r&sboinică a Palestinei, o formai 
în timpurile invasiunii Ebreilor, așa numiții Amorraei (“Anoppaio); un termin 
etnografic transformat din Aromaei = Aramaei 3), după cum se numise o dată în 
general tâte populaţiunile Syriei, Assyriei, Mesopotamiei, Babyloniei și Arabiei. 

O interesantă icână despre starea etnografică a Palestinei, în timpul in- 
vasiunii Ebreilor ne o presintă Cartea lui Iosua, care formeză, așa dicând, 
epopea cuceririi Canaanului. 

În capitulul 24 al acestei cărți aflăm următârea cuvântare a lui Iosua, 
către bttrânii, căpeteniile și judecătorii Ebreitor : 

«Ast-fel vorbesce Iehova către poporul lui Israel: Și vam scos pe voi și pe 
părinții voștrii din Egipet..... Și ei vam adus în pămentul Amoreilor, cari 
locuiaă dincolo de Iordan ..... şi ei se luptară cu voi, și ei i-am dat în mânile 
vâstre și voi ați stăpânit pământul lor..... și Balac..... regele Moabului 
(din părţile de sud-ost ale mării Iordanului) s'a sculat și s'a luptat contra lui 
Israel ..... și vam scăpat din mânile sale. Și trecurăți Iordanul şi venirăţi 
la lerichon și se luptară cu noi locuitorii lerichonului, Amoreii etc...... 
și eii i-am dat în mânile vostre, ..,., și am gonit dinaintea vâstră pe cei 
doi regi ai Amoreilor; dară nu cu sabia vostră şi nici cu arcul vostru; şi 
ci vam dat un pământ, pentru care voi nu vați ostenit, și cetăţi, pe cari 
nu le-aţi zidit, şi voi locuiți în ele; și vii şi olive, pe cari nu le-aţi plantat, 
voi le mâncați..... alegeți-vă astă-di cui voiţi a servi: se deilor, cărora 
ai servit părinții voştri dincolo de rii, sii deilor în al căror păment 
locuiţi?». 

La acestă cuvântare a lui Iosua, poporul răspunse: «Departe de noi de a 
Părăsi. pe Iehova spre a servi altor dei..... Iehova a gonit pe tâte poporele 
dinaintea nâstră, pe Amorei, locuitorii pământului». 

') Despre Abarimoni scă Arimii albi, a se vede pag. 810 segq. 
?) Deuteron, c, 32. 49, | 
:) Un esemplu analog de transpunerea consonantelor î-l aflăm în cuventul latin forma, 

8. pop).
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15. Migraziunile Arimilor în Arabia. 

În anticitate, Arabii eraii considerați ca un popor, ce făcea parte din 

rasa Arameilor 1). 

Pliniu estinde numele Arabiei și în părțile de sus ale Euphratului, până 

lângă Armenia 2), adecă, şi peste regiunile de răsărit ale Syriei, ce eraii lo- 

cuite de Aramei. Er Strabo scrie, că numele de «Arabi» este asemenea 

numelui de < Ara mei» și pote, că o-dată Grecii au numit Arabi pe Aramei?). 

După Hesiod 4), Arabus a fost un fiii al lui “Ecudov, “Epuijs (Hermes sei 

Armis al Daciei). De la acest Arabus, crede Strabo, că derivă numele Arabiei 5). 

De fapt, terminologia etnică și topografică a Arabiei vechi ne presintă 

diferite numiri arimice. 

Un trib arab, ce locuia în colțul de sud-vest al peninsulei, pârtă la Strabo 

numele de Rhammanitae 6). Un alt trib al Arabiei fericite avea numele de 

Hamirei. Ei locuiaii lângă așa numiții Homeritae ). Probabil, că amen- 

due aceste triburi autonome, forma numai una şi aceeași familiă, unul și 

același popor, după cum resultă din numele și din vecinătatea lor. 

Pliniu mai face amintire de dâue triburi, unul cu numele de Charmaei?), 

şi altul cu numele de Ramisi %); locuinţele acestor din urmă se aflaii în 

deşerturile Arabiei. Un alt trib, seă oraș, al Arabiei, pârtă la Ravennas numele 

de Coromanis, în unele manuscrise Romanis 1%). 

Pe țărmurii de răsărit ai Arabiei, lângă sînul persic, se afla orâșul Regma"), 

probabil una și aceeași localitate cu Raama de astă-di. 

Tot în acestă regiune a Arabiei de sud-ost se afla și orașul Istriana 12), 

întemeiat, după cum se vede, de o coloniă comercială, de la Dunărea de jos *). 

1) Plinii lib. VI, 32. 1. 

>) Chronographus, a. p. Chr. 354 (Riese, Geogr. lat. min.): Aram ex quo Arabes. 

3) Strabonis lib. I. 2. 34. 

%) Hesiodi fragm. XXAXII. 

3) Strabonis lib. I. 2. 34. 

5 Strabonis lib. AVI. 4. 24. 

7) Plinii lib. VI. 32. 15, 

s) Plinii lib. VI. 32, 14. 

2 Plinii lib. VI. 32.1. 

19) Ravennatis Cosm. p. 57. 

1) Ptolemaei lib. VI. 7. 14. 

12) Ptolemaei lib, V. 7. 

13) Despre Arimii din Egipet şi Ethiopia vom vorbi mai târdiă,
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16. Migraziunile Arimilor albi (Abiilor scu Abarimonilor) 
din Sarmazia asiatică în Europa. 

Munţii așa numiţi Urali, cari se întind în liniă continuă până la Oceanul 
cel înghețat şi despărțesc continentul Asiei de al Europei, ai fost locuiți în 
timpurile străvechi de o populațiune pelâsgă. 

În timpurile romane, întregă partea meridională a acestor munţi, aco- 
periți cu păduri și cu pășuni escelente, purta numele de ră Popuutxa &oq 1), 
sei Munţi rumici. 

Din acâstă grupă de munţi isvoresce riul numit “Popas la Ptolemeu 2), 
“Pbpos la Eustathiu 3) şi “Pouvos la Agathemer 4), astă-di însă Urai, și care 
se varsă în Marea caspică. 

În părțile de jos ale acestui fluviu locuia în vechime poporul numit la 
Ptolemeu “Pop și *Epbupo: 5), la Pliniu Rhymnici €) și pe Tabula Peu- 
tingeriană Rumi Scythae 7), 

În regiunile aceste mai aflăm încă până târdiă în evul de mijloc restu- 
rile unci populațiuni autochtone, de rasă romanică. 

Călugărul minorit Wilhelm de Rubruquis, trimis în a. 1253 de Ludovic IX, 
regele Franciei la Tătarii set Mongolii din Asia, cari devastase în anii 1241 
o mare parte din țările Europei, ne relatâză următârele: «Am sosit în fine 
la Etilia (Volga), un fluviu fârte mare... & a doua di, după strbătârea 
Sfintei Cruci, am continuat mai departe călătoria, călare, și am mers în con- 
tinuu, spre răsărit, până la s&rbătârea numită Toţi Sfinţii. În tot cuprinsul 
acestei țeri, dar și mai departe, locuiesc așa numiții Cangle, un popor 
inrudit cu Romanii 5). În partea de nord se află situată Bulgaria mare 
(de unde curge riul Volga), &r în partea de me6qă-di Marea caspică. După 
ce am călttorit ast-fel, timp de 12 dile, dela Etilia spre r&sărit, am ajuns 
la un rii mare, pe care locuitorii de acolo î-l numesc lagag (Iaik). Acest 
rii curge din părțile de medă-npte din țera Pascatir (Baschiria), şi se varsă 

1) Ptolemaei lib. VI. 14. — Unul din punctele cele mai înalte ale Uralilor de mijloc 
pOrtă și astă-di numele de Ilremel, formă coruptă din Arămeni, 

:) Ptolemaei lib. VI. 14. 

) Eustathius ad Odyss. XXIV, p. 843 scă 1987. 
*) Agathemeri lib. II. 10, 
5) Ptolemaei lib. VI. 14. 
% Plinii lib. VI. dq. 10, 
') Tab. Peut. Segm. XII. 1. 2. 
?) La Ascelin (a. 1246), același popor este numit Kangitae.
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în Marea caspică. Lângă țâra Pascatir locuiesce poporul Ilak, 

un nume identic cu Blac, însă Tătarii nu pot să pronunțe pe 5. De la 

acești Ilac ai venit aceia, cari locuesc în țera lui Asan. Amend6ue poporele 

aceste se numesc Ilac 1)..... Ast-fel am călătorit prin ţâra Cangle de la 

s&rbătârea Sfintei Cruci până la sărbătorea Tuturor Sfinţilor, făcând pe fie- 

care di un drum, cam așa de lung cum este de la Paris până la Orlean... 

În fine în ajunul sărbătorii Tuturor Sfinţilor am părăsit drumul de răsărit 

și am călătorit timp de 8 dile spre mâdă-di, trecând prin nisce munți înalți. 

Aici am întrebat de cetatea numită Thalas, în care locuiaii și Germani... 

Când am sosit însă la cetatea lui Mangu Cham, am aflat că Mangu i trans- 

ferase pe aceștia de la Thalas spre răsărit la un sat numit Bolac, departe 

de aci cale de o lună de dile, şi unde ei lucreză la minele de aur. 

O altă grupă însemnată din familia Scyţilor sei Arameilor asiatici pârtă 

la autorii vechimii numele de Abii, oi "Afro Sxbdat 2). 

Locuinţele acestei populaţiuni pelasge se aflati, după cum ne spune Pto- 

lemeu, în părțile de medă-nâpte ale Asiei de răsărit, dincolo de isvârele 

rîului laxarte în Scythia extra Imaum. 

Muntele Imaus, după credințele celor vechi, se întindea în liniă meri- 

diană prin părțile interire ale Asiei și forma numai o ramură din masivul 

cel vast și puternic al Himalaici, numit de Greci şi Romani Emodus. 

Abii locuia așa dar, după Ptolemeu, în părţile de răsărit ale muntelui 

Imaus sâi în regiunile de apus ale Thibetului, ale Turchestanului-oriental, 

Mongoliei și în Siberia orientală. 

Pe 'Tabula Peutingeriană, Abii ne apar sub numele de Abyoscythae : 

şi ei ne înfățișeză aici cel mai nordic popor din părţile cunoscute ale Asiei *). 

1) Densușianu, Documente, Vol. I, a. p.272—279: Venimus tandem ad Etiliam ma- 

ximum flumen ..... Et secunda die, post exaltationem sanctae Crucis, incepimus equi- 

tare... versus orientem vsque ad festum Omnium sanctorum; per totam illam terran, 

et adhuc amplius habitabant Cangle, quaedam parentela Romanorun: 

Ad aquilonem habebamus maiorem Bulgariam, et ad meridiem praedictum mar€ 

Caspium. Postquam iveramus duodecim diebus ab Etilia, inuenimus magnum flumen, 

quod vocant lagag, et venit ab aquilone de terra Pascatir descendens în praedictun 

mare..... et iuxta Pascatir sunt Ilac, quod idem est quod Blac, sed £ nesciunt 

Tartari sonare; a quibus venerunt illi qui sunt în terra Assani. Vtrosque enim vocaul 

Ilac. — Cf. Fejer, C. dipl. IV. 2. 261 seqq. — Despre Vlachii de lângă Baschirii și 

Madsarii din Asia amintesce şi Abulgasi (Hist, geneal. d. Tatares. Leyde, 1726) p. 4% 

2 Ptolemaei lib. VI. 15. 

5 Tab. Peut. Segm. XII. 3. 

4) Avicnus (Descr. Orb. v. 937) amintesce în Asia orientală, dincolo de Seri, / 

Epetrimi (Ultima Epetrimos tellus habet).
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Abii constituia, după Arrian din Nicomedia (sec. II. d. Chr.), un popor 
autonom. Ei se guverna după legile lor naţionale, nu eraă supuși nimerui, 
eraii Gmeni săraci, însă drepţi 1), 

La geografii anticităţii, Abii mai portă numele de Barbari albi şi 
Leucofirimanae 2) (citesce Leucoarimanae, adecă Arimanii albi). 

Din punct de vedere al înțelesului și al etimologiei, terminul de Abii— 
după cum resultă de altmintrelea și din sinonimele de sus — este numai o 
simplă formă dialectală în loc de Albi, după cum Românii din Istria mai 
dic și astă-di ai în loc de a/fi 5). 

În timpurile lui Alesandru cel Mare, Abii de lângă muntele Imaus ne 
mai apar și sub numele de Abarimon, adecă Arimonii albi. Seminţiile 
scyte, scrie Pliniu, atât cele din Asia, precum şi cele din Europa, ai avut 
în vechime numele comun de Aramaei, adecă Aramami. 

Abarimonii sâă Aramonii albi, locuiaii, după cum raportase Beton ingi- 
netul militar al lui Alesandru ce] Mare, în o vale întinsă a muntelui Imaus, 
unde ei ducea o vicță nomadă, cu totul primitivă +), 

Aceste triburi pelasge, din nordul munților Himalaia, ai fost numite Abii , 
Barbari albi, Leucoarimanae, și Abarimones, de sigur numai 
în antitesă cu populaţiunile scyte sâi arimice, din părţile meridionale, cari 
se deosebiaii prin un colorit mai negricios 3). 

În regiunile meridionale ale Gangului, scrie Pliniu, 6menii sunt mai atinşi 
de s6re, însă ei nu sunt așa de arși ca Ethiopenii. Dar cu cât triburile 
aceste sunt mai aprâpe de riul Indului, cu atât colrea negrici6să se mani- 
festă mai mult 6). 

Cu migraţiunile triburilor pelasge din regiunile Asiei către apus, numele 
Abiilor sâi Abarimonilor trece și se estinde și pe continentul Europei. 
Homer amintesce pe Abii, ce locuiati în vecinătate cu Thracii și cu Mysii 

de la Dunărea de jos 7). 
1) Arriani Exp. lib. IV. 1. 1.—C£ Curtii Rufi lib. VII. 6. 
:) Riese, Gcogr. lat. min, p. 87—88: Oceanus septentrionalis habet gentes barbaros 

albos..... Scythei Cumi ,..., Leucofirimanas. 
3) De asemenea şi în dialectul ionic litera ) cădea adese ori. 
%) Plinii lib. VII. 3.3: Super alios autem Anth ropophagos Scythas, in quadam con- 

valle Imai montis, regio est quae vocatur Abarimon, in qua silvestres vivunt ho- 
mines...., passim cum feris vagantes ..,., Baeton itincrum ejus (Alex. Magni) prodidit. 

5) Conferesce terminul turcesc Kara Iflac (Români negri), mediogrecescul pvpă- 
Fuxoc, la Sârbi karavlah și în documentele latine ale Dalmației morovlachi, moro- 
blachi, ital. morlacchi. 

% Plinii lib. XXII. 6. 

') Homeri II. XVI. v. 5—6.— Cf, Aeschyli Prom. fr, 72. — Albeni şi Albesci
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Eroii cei mai distinși ai ginţii pelasge, ale căror suflete petreceau în in- 

sula cea fericită de lângă gurile Dunării, ne apar la Hesiod cu epitetul de 

5fio 1), cu înțelesul de «fericiţi» în limba grecâscă, însă tot-o-dată cu 

indicațiunea de albi, în ce privesce rasa sii familia lor etnică. 

Marcellin amintesce pe Abii, ce locuiaii în părţile de răsărit ale Mării 

caspice 2). Însă, Abii ocupase un teritorii vast și dincoce de Marea caspică. 

Wilhelm de Rubruquis, călugărul minorit, trimis de regele Franciei în 

legațiune la Tătarii din Asia, scria pe la a. 1254: că întregă regiunea, ce 

se mărginea la răsărit cu Marea caspică, la apus ca acul meotic şi la nord 

cu Oceanul, se numise o-dată Albania 3). 

„Acestă importantă notiță geografică a lui Rubruquis se întemeia pe date 

positive etnografice. 

În evul de mijloc întregă partea de nord a Rusiei europene era locuită 

de un popor numit Biarmi. O simplă formă ab: iată a numelui de Ab- 

arimoni sei Arimanii albi, despre cari am vorbit mai sus. Locuitorii Islandiei 

numiai Biarmaland 4) întreg teritoriul Rusiei de nord, începend de la ță- 

- murii Mării albe și ai Mării înghețate până la gurile rîului Dvina și până la Ural. 

Aceşti Biarmi (numiţi şi Parmii) aii format o-dată națiunea dominantă în nord- 

ostul Europei. Teritoriul lor mai cuprindea și Uralii de nord, seu peste tot 

guvernamentele numite astă-di Perm, Vologda și Archangel. La cronicarii 

evului de mijloc, Biarmii ne apar ca un popor avut, puternic și civilisat, 

care cunoscea agricultura și artele industriale. Pe țărmurii riului Vișera din 

regiunea centrală a Uralilor se mai găsesc şi astă-di urmele unor localități 

întărite, ale unor construcțiuni de apărare, făcute de acest popor, care, după 

cum se vede, avuse o vechiă organisaţiune socială, politică şi militară. 

Biarmii, după cum ne spune Nestor, nu vorbiai limba slavă 5). Astă-di 

însă, ei sunt cu totul desnaţionalisaţi și tipul lor aprope stins. 

În vechile tradiţiuni ale Polonilor și Rutenilor, acești Biarmi ne apar sub 

numele de Olbrimi. Seminţiile slave din părțile de nord ale Europei all 

sunt numele mai multor comune din România. Alba este o numire caracteristică peniri 

femeile române de la munte (Alecsandri, P. p. p. 267).—Cantemirii Deser. Mold.c.î: 

Turcae enim... Moldavis primo Ak Ulach (Ak Iflak, Români albi) nomen indiderunt. 

1) Hesiodi Op. v. 170. 

2 Marcellini lib. XXIII. 25. 

3) Densuşianu Documente I. 271. 1254: Tota illa regio a latere istius maris (Caspii) 

occidentali usque ad oceanum aquilonarem et paludes Maeotidis, vbi mergitur Tanais, 

solebat dici Albania. 

+) Schluzer, Hecrops. Russ. Annalen, 1802, p. 44. 

5) Hecrops (Ed. Schlăzer) c. 17.
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fost o-dată supuse Olbrimilor. În legendele polone, ei sunt înfăţişați ca 
nisce urieși înspăimântători pentru triburile slave; domnia lor se' întinsese 
la apus până în Gallia, er la nord forte departe 1). 

Acestă tradițiune o confirmă și vechile descrieri geografice. 
Dionysiu Periegetul, care trăise în sec. 1 d. Chr. numesce populaţiunile 

germane de lângă oceanul de nord: Azvad zi) ăpatpavtay Tepyuzvâv ), adecă 
triburile albe ale Germanilor arimani, ori cu alte cuvinte ale 
Arimanilor albi. 

În Cosmografia lui Ravennas, părțile de nord ale Germaniei, situate în 
apropiere de Danimarca sunt numite Albis patria 3), ârla Other, navi- 
gatorul norvegian din sec. X, teritoriul Prusiei ne apare sub numele de 
Witland, adecă terra alba +). 

De pe continentul Europei Abii scă Arimonii albi trec încă în timpurile 
preistorice în Britannia mare, care, după cum ne spune Pliniu, se numise 
la început Albion 5), adecă țera Albilor. 

Din Britannia și probabil din părțile de nord ale Rusiei europene, Arimii 
albi se estind peste Islandia, de unde apoi unele grupe trec şi mai de- 
parte peste mare către apus în insulele vecine ale Groenlandiei. 

Cântecele epice ale Islandiei celebreză pe un vechiă eroii al acestei in- 
sule numit Arimarsson; un nume, pe care autorii moderni l'aă tradus 
cu Arius Maris filius; însă forma corectă a numelui se vede a fi Ari- 
mars-son, adecă Arimari filius. 

Acest fii al lui Arimar emigrâză din Islandia şi ajunge după o naviga- 
țiune de 6 dile către apus în insula, sâiă țera, numită Hvitramanalandia = 
terra alborum hominum €), mai corect însă țera Arămanilor albi. 

') Lelewel (ap. Ossolinski, Vincent Kadlubek. Warschau, 1822, p. 513 seqq.): 
Die Slawen wurden von den Olbrimen bedriickt ... Bey den Lachen wurde dieser 
furchtbare Name zur Bezeichnung der Riesen gebraucht, der im Altpolnischen Obrzym 
jetzt Olbrzym heisst. — Cf, Mickiewicz, Les prem. si&cles de Lhist. de Pologne, 
(Paris, 1868) p. 34. 

2) Dionysii Descr. Orb. v, 285.— La Theophanes (555 d. Chr.) simplu “Epuxâvec, 
3) Ravennatis nb. 1. c. 11: (Daniae) ad frontem ... patria Albis. 
1) Schluzer, Gesch. v. Littauen (Allg. Weltgeschichte, L Theil, p. 10). — Schlozer, 

Heezops, p. 55. 

5) Plinii lib. 1V. 30. 14: Albion ipsi Britanniae nomen fuit. — Suetoniu (Caligula c. 44) 
amintesce de un rege al Britanilor cu numele Adminius (= Arminius). Despre schim- 
barea lui r în 4 vedi Schuchardt, Vulgăriat. 1. 142. — Cea mai vechiă dinastiă a 
Irlandiei a fost a Heremonilor. 

”) Rafn, Antiquitates Americanae (Hafaiae, 1837) p. 208—215.
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În poemele epice germane încă se vorbesce de un eroi celebru din părțile 

de nord cu numele de Râmunc von Islande 1). 

Poetul Juvenal, amintesce de asemenea un fapt f6rte caracteristic pentru 

condițiunile etnografice ale Islandiei vechi, numite în geografia grâcă şi ro- 

mană Thule. Se vorbesce, dice densul, că locuitorii din Thule voiesc să 

ducă la dânșii un profesor 2), care să-i învețe a vorbi corect și frumos 

limba latină. 

În fine mai notăm aici, că Islandia se numia în limba vechiă germană 

Valland, întocmai ca Francia și Italia ?). 

După cum vedem, ne aflăm aici în faţa unui noi capitul din etnografia 

și civilisațiunea lumii vechi. Ne oprim de astă-dată aici, lăsând pentru alte 

timpuri, ori pote pentru alții, urmărirea migraţiunilor pelasge dincolo de 

Marea atlantică. 

Acum însă vom pute pricepe adevărata importanţă a tabelei etnografice 

a lui Ephor din sec. IV a. Chr, că întregă regiunea de norda 

lumii vechi, a fost ocupată de Scyţi, numiţi o-dată, după cum ne 

spune Pliniu, Aramei 4. 

17. Migrațiunile Arimilor în peninsula cea mare a Inditi. 

Atimii ai format încă din O vechime fârte depărtată elementul dominant 

şi civilisatoriti și în cele due peninsule mariale Asiei meridionale, în India 

dincâce şi în India dincolo de riul Gang. 

Cea mai vechiă poemă epică a Indiei glorifică pe un aşa numit Rama, 

(sec. XV a. Chr.), în care se întrupase Vișnu, spiritul cel bun, ce străbate 

întreg universul. 

După legendele indiene, Rama a fost un fiii al regelui indian Dasaratha 

(al cărui strămoș era Sorele), și el purtase răsbâie fericite în contra pop6 

relor conduse de spiritul cel răi, numit Ravana. 

Istoricul şi geograful grecesc Megasthene, care trăise în sec. III a. Chr. 

ne spune, că în timpurile sale esistai în India trei ginți sei popore mai 

însemnate, ce trăiaii după anumite precepte filosofice și religise. Numele 

lor era Brachmanes, Garmanes și Pramnae 5). Între aceste popor€ 

3 Grimm, D. Heldensage, p. 140. 197. N 

>) Juvenalis Sat. XV. 111—112: De conducendo loquitur jam rhetore Thyle. 

3) Schlăzer, Hecropr, p. 57. 

*) Ephori fragm. 38, în Fragm. Hist. gr. 1], p. 243. 

5) Strabonis lib. XV. 1. 59 seqq. 
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cei mai religioși erai Brachmanit 1). E duceaii o vicță frugală, trăiăii numai 
cu fructe și cu apă, erat Gmeni devotați filosofiei, adorat cu deosebire 
s6rele, petreceaii t6tă vi€ța lor sub ceriul liber și considera mârtea ca o 
nascere pentru o vicță mai fericită. 

Brachmanii ai avut din cele mai depărtate timpuri supremaţia socială și 
superioritatea religidsă în cele dâue peninsule mari ale Asiei meridionale. 
Brachmanii nu forma o simplă castă, ori sectă religisă, ci constituiaă un 
„popor fârte numeros divisat în mai multe seminţii 2). De la ei derivă con- 
strucțiunile ceie prodigise ale Indiei şi templele tăiate în stâncă viă. Orașul 
lor principal se numia, după Diodor, Harmatelia 5), 

Din punct de vedere al etimologiei, numele de Brachmani, Garmani și 
Pramni se vede a fi numai o formă coruptă a terminului mai vechiă de 
(H)Armani, Rahmani şi Ramni. La cronicariul rusesc Nestor, Brach- 
manii ne apar sub numele de Rachmane 1), €r Clemente Alexandrinul 
numesce pe Garmani Sarmanae 5) (cu $ ca aspiraţiune). 

Ptolemeu, care trăise în seculul II d. Chr., amintesce în părțile de apus 
ale Indului un popor cu numele de Ramnae €). Un alt trib cu același 
nume de Ramnae î-si avea locuințele sale în regiunile centrale ale Indiei, 
lângă muntele Vindius ?). 

Pliniu mai face amintire încă de un alt munte al Indiei cu numele de 
Oromenus, renumit pentru minele sale de sare 8); probabil, că aci se 
afla și un trib cu numele de Oromeni. 

În părțile meridionale ale Indiei, în față de insula Ceylan, se află ţinutul 
Ramnad, care formase o-dată un principat puternic; &r partea de lângă 
mare, peninsula Ramnad se termină în forma unui verf de lance în pro- montoriul numit și astă-di Ramen 5), 

În limba cea vechiă a Indiei, numită sanscrită, ce representa limba cea 
Sacră vorbită de Brachmani, ni S'at păstrat încă o parte din formele pre- 
istorice ale mai multor cuvinte latine. Acâstă limbă însă, așa cum ne-o 
presintă vechile monumente literare ale Indiei, se vede a fi fost alterată de 

1) sing. Dprazucy şi Dprazp-tyy, Pl. Bpaypăâvec, Bpaypijves, 
*) Plinii lib. VI. 21. 9: multarum gentium cognomen Brachmanae. 
) Diodori lib. XVII. 102. 
*) Hecrops (EA. Schlăzer) c. 13. 
5) Clemens Alex. (Ed. Potter) p. 359. 
%) Piolemaei lib. VI. 21: «ă zpăc ră "Ivâg wartzovst “Păuvat (var. “Pâpvae). 
") Ptolemaci lib. VII. 1. 65. 
*) Plinii lib. XXXL. 39. 3. 

') Reclus, Nouv. Geogr. univ. VIII. 575.
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influenţele altor idiome străine, cari aii distrus și aici societatea pelasgă, 

precum ai distrus'o și în alte părți. 

Limba sanscrită, cum ne-o înfățișeză cărțile cele sfinte ale Indiei, nu este 

nici mama, dar nici sora, limbei latine; ea însă conține elemente suficiente 

spre a cunâsce, că cele mai vechi triburi ale Brachmanilor ai format la 

început un popor arimic. 

Noi estragem aici din acestă idiomă următârele cuvinte de origine latină 1). 

Ele ne vor pune în vedere, cum erati formele acestei limbe, în momentul 

când o nouă invasiune de diferite popâre se revărsă asupra Indiilor și limba 

cea vechiă a Brachmanilor, Rachmanilor, seii Ramnilor se stinse. 

Aceste specimine sunt: 

Sanscrită 

îinas 

dvi 

tri 

catur (ciatur) 
pancan (pancian) 

$aş 
saptan 

aștan 

navan 
dacan 

catan 

tâtas 

mă, mâtar 

vidhava 

priyas, prayat 

săris 

ap 
udan 

Vâr, varșas, v. varş 
dharâ 
cikhâ 

masa 

nas, nâsâ 
jivâ, o. jiv. 

sarpas 

saras 

svanas 
manyus 
dharşas 

vid 

dâ 
mri 

martis 

martas 

Latină 

unus 

duo 

tres 

gquatuor 

cinque 

sex 

septem 

octo 

noven! 

decem 

centum 

pater, tata 

mater 

vidua 

amicus, amator 

sol 

aqua 

udum, aqua 
aqua pluvialis 

terra 

cacumen 

mensis 

nasus 

vita, vivere 

serpens 

serun 

sonus 

gr. piivs 

trux, audax 
video 

dare 

mori 

mMoOrs 

mortuus 

Română 

unu 
doi 

trei, trii 

patru 

cinci 

şasă 
şepte ; îstr. şapte 
opt; îstr. osan 

nouă 

dece 
sută 

tată 
mamă 

veduvă 
prietin 

s6re 

apă 
undă, apă 
apă de plâie; a vărsa 

ț5ră, ţară 

ci6că 

lună 

nas 
vi6ţa, v. îstr. jivi 

şârpe, şarpe 

zăr, zară 

sunet, svon 

mâniă 
dârz 

văd 

a da 
a muri 
mârte 

mort 

1) Eichhoff, Parallăle des langues de i'Europe et de !'Inde. Paris, 1836.
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Sanscrită Latină Română 
asmi sum sunt, îs, 'sii 
asti est este, ieste 
smas sumus (săm) suntem; ist. 510, esmo santi sunt sînt, sânt 
ady hodie adi 
hyas heri ieri 
upa posi; gr. 5n5 după. 

Riul Indului, ce isvoresce în părțile de nord ale Himalaiei, și are un curs forte lung, se numia în limba indigenilor Sindus 1). Alesandru cel „ Mare, dupa cum Spuneaii istoricii săi, de abia a putut termina navigațiunea 
pe Ind în curs de cinci luni Și câte-va dile, cu tâte că făcea pe fie-care di o călătorie de 600 stadii (110 chilom.). 

De alungul acestui fluviu locuia pe amenddue țărmurile sale o mulțime 
de populaţiuni scyte; şi întregă acesta regiune vastă se numise o-dată Indo- 
scythia 2). 

Din aceste părţi ale Indiei se văd a fi emigrat Sindi de lângă Lacul 
meotic ?), Sindi de la Istru 1), Sinti din Thracia 5, şi aşa numiții 
Sinties, adoratorii lui Vulcan, din insula Lemnos, despre cari ne vorbesce încă Homer €), 

În părţile de Jos ale Indului mai locuia și poporele așa numite Umbrae , Umbrittae şi Mesae ?), dintre cari unele grupe puternice, după cum ne arată numele, trecuse în timpurile migraţiunii pelasge și se stabilise pe con- tinentul Europei, sub numele de Umbri și Mesi. | 
Dacă vechile populaţiuni arimice din cele dâue Indii ati fost pământene, ori imigrate din alte părți ale Asiei, cu Siguranță nu putem sci. Diodor Sicul ne spune, că India avend o estensiune fârte mare și fiind locuită de diferile popdre, tâte aceste ginți se considerai ca autochtone, și că nici una din ele nu era venită din altă parte, dar nici nu. trimisese colonii în afară de India 5). Însă valârea istorică a acestor tradițiuni se reduce numai la un 

1) Plinii lib. VI. 23, s: Indus incolis Sindus appellatus. 
| :) Ptolemaei 1. VII 1.— Dionysii Per, v. 1088. — Eustatnius ad Dionys. ibid. — Cf. Avie- nus, Descr. Orb. v. 1287—8: at flumen ad Indum auroraeque latus Scytha . .. accolit, *) Hellanici fragm. 92. — Strabonis lib. XI. 2, aa, 

*) Apollonii Rh. 1V, 322, 
5) Strabonis lib. XII. 3. 19; VII. fr. 36. 
% Homeri Il. 1 v, 590; Odyss VIII. 294. — Hellanici fr. 112. 113. — În Transilvania, Bănat şi România mai aflăm şi astă-di numirile de comune: Sint (Turda) cu morminte presupuse preistorice, Sintesci (Căraș), Sintesci (lalomiță) și Sintesci (Ilfov). ') Plinii lib. VI. 23. 6—7. 
* Diodori lib, II. 38, — ârriani Indica c. 9. — Plinii lib. VI. 6. 17. 
NIC, DENSUŞIANU,
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singur fapt positiv, că tote aceste diferite populaţiuni ale Indiei se aflii 

stabilite acolo încă din timpurile cele mai archaice. Forte probabil însă, că 

Brachmanii sei Ramnii din cele dâue peninsule ale Indiei au fost numai 

o simplă migraţiune, însă forte vechiă, din Sarmatia asiatică. 

Când legiunile romane trecură Euphratul și cutrierară victori6se Armenia, 

Assyria și Mesopotamia, Brachmanii și regii Indiei se declarară de aliați na- 

turali ai Romanilor, întocmai cum făcuse și Remii din Gallia în timpurile 

lui Cesar. 

Împăratul August în testamentul săi amintesce, că regii Indiei i-ai trimis 

adese-ori legaţiuni 1); €r istoricul grecesc Nicolae Damascenul ne spune, că 

dânsul a întâlnit în Antiochia o legaţiune, pe care o trimisese Indienii la 

August. În epistola scrisă pe pergamen în limba grecâscă, Por dicea, că deși 

dânsul domnesce peste 600 de regi, totuși preţuesce fârte mult amiciţia împă- 

ratului și este gata să-i concedă intrare în țera sa, ori pe unde ar voi, şi să-l 

ajute în tote lucrurile bune și cuviinci6se. Între diferitele daruri, pe cari le 

trimesese Por împăratului August, se afla și un Herman (Epuây) cu brațele 

tăiate încă de când a fost mic; acâstă legațiune mai era însoţită şi de un filosof 

indian, numit Sarmanus 2), adecă din gintea Sarmanilor sei Garmanilor 

Expediţiunile lui Bach, Hercule și Alesandru cel Mare către acâstă eră 

depărtată din regiunile de răsărit ale Asiei, renumită pentru moravurile, le- 

gile, instituțiunile și civilisaţiunea sa, se par că aii fost numai resultatul unor 

sentimente naţionale, de a uni, dacă se pâte sub un singur guvern tote 

grupele etnice pelasge. 

La India cugeta și împăratul Traian. 

După ce învinse pe Parţi, el navigă pe Tigru în jos până la Ocean, și aici 

vădend o corabiă trecând pe dinaintea sa către India esclamă: «O! dacă ași fi 

mai tânăr, ași merge şi în India 2). 

Şi întru adevăr, după cum ne spune Eutropiu, el dede ordin să i se con 

struescă o flotă în sînul persic, ca să plece, să devasteze (cucerescă) India 4). 

Însă primind scire, că provinciile, pe cari le supusese mai înainte, aii început 

a se revolta, el se întorse la Babylon. 

) Monum. Ancyr. (C.I. [. III, p. 796) c. 31. 

=) Strabonis lib. XV. 1. 4 şi 74. 

3) Dionis Cassii lib. LĂVIII. c. 29, 

2) Eutropii lib. VIII. 2,
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18. Latinii. Vechia genealogiă a triburilor latine. 

Triburile latine din Italia constituiaă la început numai o mică ramură din familia cea mare a ginții latine, r&spândită în timpurile preistorice prin di- ferite regiuni ale Asiei și Europei. 
După cele mai vechi tradițiuni, pe cari le aflăm la autorii greci și latini, origi- nea geografică a Latinilor din Italia se reducea la părțile de răsărit ale Europei. Una din aceste tradiţiuni, care de altmintrelea se pare a fi cea mai vechiă, ne este transmisă de Dionysiu din Halicarnas; că Hercule, după expe- dițiunea sa asupra lui Geryon, a trecut în Italia și aici a avut un fii cu numele Latinus, născut din o fată hyperboreă, pe care o luase ca ostatecă de la părinţii săi 1), 
În acestă tradițiune etnografică, Latinus figureză ca patriarchul eponim al ginții latine. Genealogia sa este genealogia poporului latin din timpurile ante-romane. Hercule, după cum scim, este eroul cel mare național al Pe- lasgilor de la Dunărea de jos. Aici se aflat şi locuințele Hyperboreilor celor legendari, cari avuse un rol așa de însemnat în cultul lui Apollo 3 

(s6relui). De aici, de la Dunărea de jos, luase Hercule așa dar pe fecidra hyperboreă, cu care trecuse în Italia. 
O altă tradiţiune ne înfățișeză pe Latinus ca fiii al lui Hercule, însă născut din soţia 2), ori din fica 3), regelui Faunus. Acestă legendă însă este de fapt numai o simplă variantă a celei de ântâiă, Soţia lui Faunus, care a născut pe Latinus, a fost, după Dionysiu din Halicarnas una și aceeași cu «fata» (px) hyperboreă, de care am vorbit mai sus. 
A treia tradițiune despre originea Latinilor o aflăm la Suida, al cărei con- ținut este: că Hercule a avut un fiă cu numele Telephus, supranumit Latinus, care domnise peste Cetii (Kjriot), și că din timpul domniei lui Latinus, Cetii au început a se numi Latinj 4), 

1) Dionysii Halic. lib. I, 43: A&ovsi dt ntvee ubrăv (Iipurhta) a auidus tv sata Xu= Pots nodrore PREA 24 850 Yovatuby evopâvovs vrazeaunstve Il ayra păv Ex rs Ebvâgoo Vurazgăs 1 Acăvay ăvopi vasty sîvat: Aarivov 3: în 1wyos bneppopidoc xâpns îv natgbe ee îuenpstay dovroq ERYpero ... .. vrl înca în ănuipet sie “A pyos Eee, r& faceti rây "A9o- fiţivov Va5vw [ovar mottsasia: didust dei “v atriay nobe moMhobe 
vopiţery, 05% “Hpanhtovg, 

*) Dionis Cassii lib. I—XXXVI fi, 8. — 5) Justin. XLIII. 1: Fauno fuit uxor nomine Fatua,.. Ex filia Fauni et Hercule ... Latinus procreatur. 
1) Suidas, v. Acriyoc: Tmhegos făp vtds “Hgawhovs, 6 în dela Aarivoc, atu Toha K-qriove Mețontvabs Anriyove, 

” 

a = r ea T0y Aanivoy TObTOD vloy 

vâpase mode
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Prima cestiune, ce ni se presintă în esaminarea acestei tradițiuni, este; 

cine a fost în timpurile preistorice Telephus-Latinus, și cari sunt 

ținuturile, peste cari domnise el? 

În vechile poeme şi legende epice, Telephus ne apare ca un rege al 

Mysiei. Telephus şi fiul săi luase parte activă la r&sboiul troian ca aliați ai 

luj Priam. Unii din autorii vechi ai credut, că aici e vorba de regiunea Mysiei 

din Asia mică, însă Dio Chrysostomul din Bithynia, care, în timpurile lui 

Domițian, se retrăsese la Geţii de la Dunărea de jos și scrisese o istoriă 

a Dacilor sub numele de Lemx4, ne spune, că acest Telephus a fost un 

rege al Geţilor; că regatul săi avuse o estensiune forte mare; că el 

domnise peste întreg teritoriul numit Mesia, care se mărginea la răsărit 

cu gurile Dunării, la apus cu Istria, la sud cu Macedonia şi la nord cu 

Dunărea 1); oră, cu alte cuvinte, că Telephus-Latinus din timpurile troiane 

domnise peste Mesia, Iilyria, Dalmația, Pannonia și Noric. 

Tâte aceste tradiţiuni vechi, ce ne infăţişeză pe Hercule ca cel de ântâiii 

strămoș al Latinilor, sunt în realitate numai un simplu fragment din o ta- 

belă genealogică a unei grupe mai raari de popsre, şi în care Hercule, eroul 

național al Pelasgilor din nordul Eladei, figurâză tot-o-dată ca părinte al 

Agathyrşilor, Gelonilor şi Scyţilor. 

Acestă a doua parte a tradiţiuniă istorice, de care ne ocupăm aici, o 

aflăm la Herodot (IV. 9-—10). 

Grecii de la Marea n&gră, ne spune Herodot, povestesc următorele despre 

originea Scyţilor: că Hercule, după ce luase ciredile de vite ale lui Geryon, 

a venit în Scyţia, unde perdându-și caii, i-a aflat în fine după multe și în- 

delungate cercetări la virgina Echidna, ce domnia peste țera acâsta. 

Hercule a petrecut mai mult timp la Echidna şi a avut cu dânsa trei fii: 

pe Agathyrsus, Gelonus şi Scythes; de la cari după tradițiunile 

vechi, î-şi trăgeaii originea lor dinastiile Agathyrşilor, Gelonilor și Scyţilor. 

Patria Echidnei, după cum ne spune Hesiod, a fost țera Arimilor?). 

După Herodot însă, Echidna era din o regiune a Scyţiei, numită Hylea 

(Silvosa), un termin geografic tradus, oră grecisat, care, după cum resultă 

din înţelesul numirii, se vede a indica una din regiunile cele muntâse ale 

Daciei vechi, Transilvania (ung. Erdely, adecă Pădurâsa), ori Ţera romă- 

nâscă (Muntenia, Transalpina, ung. Havasalf6ld). 

3) Jornandis De Get. orig. Il. c. 9: hic Dio regem illis (Getis). ., commemorat, n9 

mine Telephum... Huius (Telephi, fiii Herculis) ... regnum Moesiam appellavere 

majores, Quae provincia ab oriente ostia fluminis Danubii, a meridie Macedoniari; 

ab occăsu Histriam, a septentrione Danubium habet. 

2) Hesiodi Theog. v. 304: II 3? ipor” siv "Agipotatv br Jhibva ho ph "Rogeâva,  
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După tâte aceste tradițiuni etnografice, dâue italice, şi dâue pontice, 
genealogia celor patru popâre vechi, de cari ne ocupăm aici, ni se presintă 
sub următorea formă: 

ECHIDNA - HERCULE So FATA din ţera 
HYPERBOREĂ Arimilor. 
(Brepăogis xp). AGATHYRSUS GELONUS SCYTHES LATINUS 

(TELEPHUS-LATINUS) 

Dacă vom esamina acum mai de aprope aceste versiuni — cari tâte fac 
parte din unul și același ciclu epic, Hercule-Geryon — legenda genealo- 
gică a Latinilor devine mai clară şi acordul primitiv între diferitele ver- 
siuni se restabilesce uşor: că virgina hyperboreă este una şi aceeași cu 
Echidna din ţera Arimilor și că forma vechiă a acestei tabele etnografice era 
următorea: 

HERCULE 
ECHIDNA 

(fata 
AGATHYRSUS  GELONUS SCYTHES LATINUS hyperboreă). 

După aceste tradiţiuni genealogice, Agathyrșii din Transilvania, Scy- 
ţii de lângă Marea nâgră, Gelonii, ce locuiaă dincolo de Borysthene 
până lângă Urali, și în fine Latinii din peninsula italică ai constituit 
în timpurile preistorice patru ramuri ale unei şi aceleiași familii pelasge, 
arimice 1). 

Venim acum la legenda cre ștină despre originea populațiunilor așa nu- 
mite latine. 

După cap. X al Genesei: din lavan, fiul lui Iaphet, fiă al lui Noe, s'aii 
născut Elisa, Tharsis şi Dodanim. 

Tradiţiunea mosaică însă, avea după cum scim, în vedere numai popu- 
laţiunile de lângă basinul de răsărit al Mediteranei și din jurul Mării negre. 
Cunoscinţele geografice ale lui Moise erai încă forte restrînse. 

După o lungă serie de secule însă, când creştinismul cu doctrinele și 
tradițiunile ebraice se estinse peste întregă lumea greco-romană, genea.- 
logia biblică despre originea popsrelor nu mai corespundea împrejurărilor 
etnografice. Din acestă causă, cronicarii evului de mijloc se vădură siliți, 
ca s& completeze _tradițiunea biblică despre descendența şi înrudirea po- 

*) Horaţiu, în una din odele sale (II. 20), amintesce ca popsre de limbă latină 
pe locuitorii de la Bosphor, pe Getulii din Africa, pe Hyperborei, pe Colchi, 
Daci, Geloni, Iberi, pe Volcii şi Ligurii de la Rhodan.-— Că Hyperboreii aă fost 
ua popor latin, resultă și din numele deiței hyperboree Latona, gr. Arjru, dor, Asco,
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pârelor cu alte date noue, pe cari le oferiati, de o parte tradiţiunile vechi, 

de altă parte cunoscințele lor istorice. 

În modul acesta, tradițiunea biblică despre poporele, ai căror protopărinte 

era Iuvan (si Hercule al Pelasgilor) căpătă în evul de mijloc !) următ6- 

rea formă: 

  

IUVAN 

| 

ELISAN 2) THARSIS CYTHIL DODANIM 
inde ex quo de quo ex quo 

SICULI HIBERI ROMANI PRIAMI. 
et 'TYRRENI qui et 

LATINI 

Tradiţiunile creştine ne înfățişeză așa dar pe luvan (s6i Hercule al tim- 

purilor eroice, rom. Iovan) ca protopărinte al întregei ginte latine meridionale: 

al Siculilor, Iberilor, Tursenilor, Romanilor, Latinilor și Troianilor. 

După acestă tabelă etnografică, Romanii și Latinii sunt numai descendenţii 

unui popor mai vechii, ce pârtă în tradițiunile ebraice numele de Cythii 

(Cuthii). 

Tot ast-fel ne spune şi tradițiunea, ce ne o transmite Suida: că Cetii ai 

început a se numi Latini numai din timpurile regelui Telephus-Latinus 2, 

Ne întrebăm însă, în ce parte a lumii vechi se aflaii locuinţele Cetiilor, 

cară, după cum se vede, aii trebuit să fie un popor celebru în timpurile 

ante-mosaice. 

În tradiţiunile argonautice, sub numele de Cytaei figurâză locuitorii din 

regatul cel vast al lui Aiete, care domnise peste Colchi și peste o mare 

parte a Scyţiei de lângă Marea negră. 

La Apolloniu Rhodiu, regiunea Scyţiei, peste care domnia Aiete, mai are 

şi numele de Koraic qaiz, Cytaea terra ?); însuși regele Aiete are epi- 

tetele de Kuwroreds şi Kvratoc 4), &r capitala sa 5) se afla, după cum scin, 

lângă Dunărea de jos $). 

In Odyssea lui Homer ?), locuitorii Mesiei, peste cari domnia Țelephus, încă 

1) Riese, Geogr. lat. min., Liber generationis, p. 161. 168. 

2) Sub numele de Elisa din tabula etnografică a lui Moise, se înțelegeaii, în primele 

timpuri ale creştinismului, locuitorii primitivi ai Eladei (Pelasgii) și triburile pelasge em 

grate din părţile aceste în Italia și Sicilia. — Cf. Isidori Orig. lib. LX. 2. 34.— Dlugossi 

Hist. Polon. | (1871) p. 4. 

3 Apollonii Rh. IV. 511. 

2) Apollonii Rh. II. 403. 1094; ŢII. 228. 

5) O tradiţiune analâgă o aflăm la Hesiod (Theog. v. 1013), după care Latinus a fost 

un fiii al nimfei Circe, nepâtă a lui Oceanos potamos (Istru) și soră a regelui Aiete. 

*) A se vede mai sus p. 536. 

7) Odyss. XI. v. 521.



PELASGII DE NORD. 823 

sunt numiţi Cetei (Kijretot), er după Dio Chrysostomul, Telephus a fost 
regele Geţilor și imperiul săi se întindea peste regiunea de la gurile Dunării 
până la Istria. 

Latinii vechi erau așa dar, după tradiţiunile creștine, un popor din re- 
gatul cel mare de la Dunărea de jos, peste care domnise în timpurile Ar- 
gonauţilor Aiete, &r în timpurile troiane Telephus. 

O altă variantă a tradițiunii creștine despre originea poporului latin o 
aflăm la istoricul polon Dlugos (+ 1480). Acestă versiune, al cărei funda- 
ment î-l formâză genealogia biblică, ni se presintă sub următârea formă: 

IAPHET 

GONER 

ASCENAS 
| 
    

SARMATAE 
quos Graeci REGINOS vocant 

CALABRI SICULI  APPULI LATINI 
qui Latium 

habitant 1), 

După acestă tabelă, ce ne-o comunică Dlugos, originea triburilor latine 

din Italia, a Calabrilor (Enotrilor), Siculilor (Sicanilor), Apulilor și Latinilor 
din Laţiu se reducea la Scyţii sc Sarmaţii din Europa, şi anume la acea 
parte din populaţiunea Scyţilor, pe cari Grecii i numiat Regini. 

Ne întrebăm însă, cine erai Sarmaţii, pe cari Grecii i numiaă Regini ? 
O importantă amintire despre acest popor misterios o aflăm în notițele 

istorice relative la vicţa sf. Dumitru, ce ai fost descoperite în mănăstirea 

Castamonitu. 

Pasagiul respectiv din aceste manuscrise are următoriul cuprins: «în dilele 
împeraţilor iconomachi (726—780), popârele, cari locuia în regiunile de 
lângă Dunăre, așa numiții Rechini s6i mai bine dis Blacho-Rechini 
și Sagudaţii, profitând de anarchia, ce urmase din causă, că nepioșii 
imperați ai Romanilor făcuse ră&sboiii icânelor sfinte, după ce supuseră Bulgaria, 
se estinseră puţin câte puţin şi în diferite alte părți, cuprinseră Macedonia 
și în fine veniră până la muntele Athos» 2). 

') Dlugossi Hist. Polon. T. 1. (1711) p. 4: Porro tres filii Gomer (filii Iaphet): Primus 
Ascenas, a quo Sarmatae seu Sauromatae, quos Graeci Reginos vocant, ex quibus 
processerunt Calabri, Siculi, Appuli, et Latini, qui Latium habitant. 

) Uspenskii, Ist. Athona, III. 311 (Sitz.-Ber. XCIX, p. 476): xară rs îjpăpus râv etuo- 
vouă» Bucihiny mă En, md ră napatooyăBua Ep)... ot depâuevot “P-iyivot uai ânho= 
GT2009 BiugogriXivot ui Zarţobhăratot, BEposiGavres iv Bovhagiay xl ăzhbsuvric ând Nov
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Așa dar Blacho-Rechinii din notițele istorice ale mănăstirii Casta- 

monitu eraă un popor, ce locuia lângă Dunărea de jos. După nume, după 

locuinţe și tradițiuni, ei sunt identici cu Sarmaţii Regini, de cari ne 

vorbesce Dlugos 1). | 

Din tâte aceste tradițiuni resultă așa dar, că Latinii din Italia erai numai 

o ramură a poporului pelasg din părţile de răsărit ale Europei, a Hy per- 

boreilor dela Dunărea de jos; că ei formaii una şi aceeași familiă etnică 

cu Agathyrșii din Transilvania, cu Scyţii cei vechi de la Marea negră și 

cu Gelonii, ce locuiaii dincolo de Borysthene și chiar dincolo de Tanais. 

19. Tradiziunile poporale române despre Latinti 

de la Istru. 

“La poporul român — cu deosebire în regiunile de lângă Dunăre — mai 

esistă şi astă-di unele tradiţiuni despre Latinii preistorici. 

Acești Latini, din părţile de răsărit ale Europei, ne apar în poesiă popo- 

rală eroică din Bănat sub numele de <«Latâni, de cei bătrâni» 2), Este 

de fapt același nume, pe care-l aflăm şi în tradițiunile vechi italice, sub 

forma de <Prisci Latini»> 3). 

O altă tradițiune poporală, ce o aflăm în judeţul Teleorman din România, 

ne spune, că Latinii cei vechi aii locuit în regiunile aceste mai înainte 

de venirea Românilor *). 

În judeţul Mehedinți, din părțile de apus ale României, mai esistă și 

astă-di urmele unor vechi fortificațiuni de pământ, ce pârtă numele de 

«Cetatea Latinilor». Este o stațiune importantă preistorică, unde, după 

cum ne spune Bolliacu, unul din cei mai distinși archeologi ai noștri, abundeză 

ceramica dacă, şi unde nu se găsesce nimic roman, ori daco-roman ?) 

nteoaay xat <ăjy Muxedoviay, nhos T|NYâv eic cb "A-tay 0p08. van Ohiţov is dtdcoga pepm, îxb 

Sub numirea de Sagudatei figureză aici locuitorii din părţile meridionale ale Transi: 

vaniei, unde se mai află și astă-di lângă Olt satul românesc numit Săcădate. 

1) Forma mai corectă a numelui de Rechini și Regini se vede a fi fost în tot 

casul Remini scă Remni. Cf. la Homer Rigmon în loc de Rimon și numele locali 

tăților din Asia mică Rogmi și Regma. 

2) Corcea, Balade poporale; Caransebeș, 1899, p. 81: 

Prin oraș, prin Ţărigrad Trei fecioraşi de Lătâni, 

Propârtă-se, umblăse, De Lătâni, de cei bătrâni. 

2) Paulus ex Festo, p. 226: Prisci Latini appellati sunt ii, qui prius quam Con- 

deretur Roma, fuerunt. 

1) Densuşianu, Cest. ist. Respunsuri, P. II; com. Voivoda, j. Teleorman. 

5) Bolliaca, Trompeta Carpaţilor, Nr. 1137, a. 1874, 9. 1.-
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În părțile de jos ale Dunării, în Dobrogea actuală, se vorbesce de ase- 
menea, că în ţinuturile de acolo ai locuit, înainte de Români, Latinii sei 
Letinii, un popor puternic; şi că tâte cetăţile vechi din regiunile acele ai 
fost construite de Latini 1); însă ce fel de Gmeni ati fost, nu se scie 2), 
Venim acum la una din cele may importante tradițiuni  poporale române 

despre Latinii de la Dunărea de jos. Acestă tradiţiune ni s'a păstrat într'o 
rapsodiă poporală despre lancul Vodă şi Letinul bogat, răspândită 
în o mulțime de variante prin diferite părți ale României de astă-di 3). 

lancul Vodă din Bucuresci, a cărui personalitate istorică nu o putem fixa, 
voesce să se căsătorâscă; dânsul se pregătesce de nuntă și plecă cu o 
mândră 6ste de călărași și pedestrime (sei cu o sută de nuntaşi), ca să iee 
fata Letinului bogat, ale cărui curți întărite cu ș&pte ziduri se afla dincolo 
de Dunăre, în Dobrogea, la Rasova, ori la Hârșova. lancul Vodă trece cu 
ostea sa dincolo de Dunăre. Însă când se apropiă de curțile Letinului bogat, 
acesta închide și zăvoresce porţile; apoi se urcă în foişor şi de aci strigă 
lui Iancu Vodă, să-și al€gă din nuntaşi, din nuntași din călărași, ca s& sară 
zidurile să deschidă porţile. Iancul Vodă audind aceste se îngrijesce și întristeză. 
Greutățile, ce avea să le învingă, erati mari; în fine zidurile sunt sărite şi 
porțile descuiate. Dar Letinul bogat nu se mulțămesce; el cere de la mire 
și de la 6stea sa noue probe de curagii, noue fapte de vitejie. 

Întreg conținutul acestei poeme poporale ne presintă o asemănare uimi- 
târe cu legenda italică despre căsătoria lui Enea cu fica regelui Latinus. 

În Eneida lui Virgiliu, întreg r&sboiul lui Enea cu regele Latinus este de 
fapt numai o simplă afacere de căsătoriă, 

Latinus, după cum ne spune acestă epopeă naţională a Romanilor, avea 
numai o singură fică de măritat, şi pe care o peţiată mulți din «Lațiul 
cel mare» și din <tâtă Ausonia» +). Când regele Latinus aude, că Troianii 

1) Densuşianu, Cest. ist. Respunsuri. P. 1, j. Tulcea, com. Greci şi Văcăreni; j. Con- stanța, com. Beilic, 

) Unele localităţi de pe teritoriul Românici mai pOrtă şi adi numele de: Lăteni 5. (Ialomiţa), Lătăi s, (Botoşani), Lătin c, (Brăila), Liteni s. (Sucâva), Letesci 
s. (Nemţu). — În Bucovina: Liteni s. — În Bănat: Leteniţa, sat dispărut (Pesty, A Szăr. Bâns. II. 295). — În Ungaria de sus: Leton scă Latina villa în com. Zips 
(Pejer, V. 2, 128, 582); Lythene și Lethene în com. Şaroş, an. 1411. 1430 (Fejer, X. 7. 230), 

*) Teodorescu, Poesii Pop., p. 653. 656. — Alecsandri, Poesii pop. (Ed. 1866) p. 175.— Barada, O calătoriă în Dobrogea, p. 211-217.--Colec țiunea nâstră (Cest. ist. Respun- suri, P, II, j. Constanţa, c. Turcia) — Tocilescu, Mat. folkl. I, p. 110. 112. 1260. 1268, 1) Virgilii Acn. VII, v. 52 segq.
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ati sosit la Tibru și ait debarcat pe teritoriul Laţiului, el nu cugetă de cât 

la căsătoria ficei sale 1). Enea, îndată după debarcarea sa pe ț&rmurii La- 

ţiului, trimite 100 de oratori, cu panglici și năfrămi în mâni, ca s€ ducă daruri 

regelui Latinus și să încheie cu densul un tractat de alianţă 2). Regele La- 

tinus primesce darurile, aduce însă îndată pe tapet cestiunea măritării ficei 

sale ; dânsul respunde oratorilor lui Enea, că are o singură fică, pe care 

însă nu o pote mărita după un bărbat din gintea sa, fiind-că oraculele și 

semnele ceresci nu-i permit; crede însă, că Enea este acela, pe care sârtea i la 

destinat să-i fie ginere 3). La acestă căsătoriă însă se opune Amata, soţia regelui 

Latinus; dânsa crede, că numai Turnus, regele Rutulilor din Ardea, este demn 

de fica sa. Întreg Laţiul se revolteză şi luptele încep între Troiani şi Latini. 

Întocmai după cum în rapsodia română, lancul Vodă este supus la trei 

încercări grele de vitejie, tot ast-fel și Enea are să susțină trei lupte, până în 

fine i succede să cucerescă cetatea lui Latinus și să iee în căsătoriă pe fica 

acestuia, pe tânăra Lavinia. 

În poema română, lancul Vodă se întristâză şi încremenesce, când aude, 

că Letinul bogat i strigă din foișorul curților sale să-și alegă din nuntași, 

din nuntași din călărași, s& sară zidurile şi s& descuie porțile. 

Tot ast-fel ne înfățişeză și poema lui Virgiliu pe Enea, cuprins de în- 

tristare, de frică şi desperare, când vede stegul de răsboiit înălțat pe ce- 

tatea regelui Latinus €). 

1) Virgilii Aen. VII. v. 253. 

=) Virgilii Aen. VII. v. 153, 237. 

3) Virgilii Aen. VII. v. 272, 

+) Vixgilii Aen. VII. v. 1 şi 18 —19. — Aici versurile lui Virgiliu sunt numai o simplă P2- 

rafrasă a textului, ce-l aflăm în rapsodiile poporale, Ca probă cităm aici următârele rânduri: 

” Variantele române. Enezda, VIII vo. 19 se99- 

Iancu Vodă de audia, Cuncta videns, magno curarum 

Iancu Vodă încremenia ... fluctuat aestu ; 

D'ale fine Iancule, Atque animum nunc huc celeren, 

Ia ţine-ţi inima 
nunc dividit illuc... 

Şi nu te mai întrista. — 00- 

De altmintrelea mai aflăm în Eneidă întrodus încă un alt fragment din rapsodia P 

porală de la Dunărea de jos: 

O variantă română. Eneida, VII v. 107 5699: 

O bucată așa mergând, Corpora sub ramis deponunt 

La mijlocul locului, arboris altae; 

La puţul porumbului, Instituuntque dapes, et adorea 

Şi măre, poposia, liba per herbam 

Frumâsă masă 'ntindea. Subjiciunt epulis . . . 

Acest popas ne apare în poema română cu totul natural și bine intercalat; va 

stificat. 
însă cercă st dee acestei mese un caracter profetic, ce nu apare de loc ju
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Pe Iancul Vodă i-l încuragi€ză nașul săă Michnea Vodă; €r pe Enea î-] imbărbătâză figura cea maiestâsă a lui Tiberinus, un vechii rege divinisat 
al Laţiului, 

lancu Vodă se apropiă cu stea sa de Călăraşi și pedestrași de curţile Letinului bogat; apoi însuși Iancul Vodă, ori Michnea Vodă, î-și repede 
calul, sare zidurile și descuiă porţile. 

Tot ast-fel ni se presintă decursul acțiunii în poema lui Virgiliu. Enea merge cu trupele sale de cavalerie şi pedestrime asupra cetății regelui Latinus. Cetele Troianilor, în frunte cu Enea, dai asalt asupra porţilor. Enea însuși este cel de ântâiii, care se urcă pe verfurile zidurilor. În fine cetatea este 
cucerită și Enea ia în căsătoriă pe fica regelui Latinus 1). 

În poema nupțială română, socrul lui Iancul Vodă este numit în mod 
constant « Letinul bogat» sâă «de blagă bogat». Același epitet ca- racteristic, sub forma de <praedives >, Î-l are şi regele Latinus în Eneida lut Virgiliu 2). o 

În poema română, Letinul bogat mai este numit Sava 3) și Savalat 
(Sava-Lat). La Virgiliu însă, Sabinus %), la Siliu Italic Sabus, este unul 
din strămoșii regelui Latinus. 

În cântecele române, Letinul bogat este numit «de lege lăpădat». 
La Virgiliu același epitet, sub forma de « contemptor deom», se dă lui 
Mezentius, regelui etrusc, aliat cu Rutulii și cu Latinii în contra lui Enea 5). 

După cum vedem, tradiţiunea din cântecele epice române și tradițiunea și 
din poema eroică a lui Virgiliu aă același fond comun. Chiar și numele 
eroilor principali, Aeneas şi Latinus praedives, Iancul Vodă şi Letinul bogat, sunt aceleași. 

Virgiliu, după cum scim, întrebuințase pentru compunerea epopeii sale 
naționale diferite legende şi tradițiuni. Cucerirea Troiei și rătăcirea lui Enea 
pe mare este luată după isvârele grecescă ). În ce privesce însă partea a doua 
a poemei sale, debarcarea lui Enea în Laţiu și luptele acestuia cu regele 

:) Virgilii Aen. XI, 17, 304, 381, 621; XIL, 577, 595, 597, 698. 
*) Virgilii Aen. XI, v. 243, 

3) Acest nume are o origine istorică. Un vechiă popor din Thracia purta numele de Sabi (Eustathii Comm. ad Dionys. v. 1069: “Ia 83 mai 29vos Oprazndy Safo!). 
î) Virgilii Aen. VII. v. 198. 

5) Virgilii Aen. VIII. v. 7, — Despre vechia deosebire religicsă între Albani (Latini) 
şi Romani compară Liviu, |. 31. 

*) Macrobiu (Saturn. V. c. 17) despre imitările lui Virgiliu: quia non de unius ra- cemis vindemiam sibi fecit, sed bene in rem suam vertit quidquid ubicumque invenit imitandum. — Cf, Cauer, Die rm, Aencassage (Leipzig, 1886) p. 176.
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Latinus, peste tot desfășurarea acţiunii, acâsta se întemeiâză esclusiv pe 

rapsodiile poporale, ce le aflăm și astă-di la Dunărea de jos. Se pste, că 

acâstă vechiă rapsodiă de ia Istru să fi trecut în cursul seculelor, cu migra- 

țiunile triburilor pelasge, şi în Italia, după cum aii trecut și s'a răspândit 

în regiunile de sud ale Galliei și în peninsula iberică multe cântece poporale 

de la Dunărea de jos 1). | 

Însă Virgiliu, în poema sa naţională, a schimbat caracterul primitiv tradi- 

ţional al legendei lui Latinus praedives. Dintrun rit străvechiii nupțial, 

dintrun simplu simulacru de lupte eroice, ce se făceaii o-dată la Dunărea de 

jos cu ocasiunea solemnităţilor de căsătoriă 2), poetul roman a făurit și pus 

la cale un r&sboiii epic, înverșunat, între cele dâue ginți, Troiani și Latini, 

Letinul bogat, după tradițiunile poporale române, a fost un domnitorii 

peste o vechiă țeră românescă, situată la sud de gurile Dunării 2). El ne 

apare aici identic cu regele Telephus Latinus, care, după cum spuneai 

poeții cyclici şi Dio Chrysostomul, domnise peste Mysia cea vecliă sei peste 

nordul peninsulei balcanice începând de la gurile Dunării şi până la Istria $) 

O influenţă a legendelor lui Telephus o aflăm și în poema epică a lui Virgiliu. 

Telephus, scrie gramaticul Apollodor, a fost espus, după nascerea sa, în 

un munte, unde din grația providenței divine a fost lăptat de o cerbbică 

(Zhao), &r păstorii aflându-l i-ai pus numele Telephos 4). 

Urmele acestei legende le aflăm și în poema epică a lui Virgiliu. 

:) Acest cântec poporal român a trecut și la Serbi, În colecţiunea lui Karadzi6 se 

află o variantă sub titlul Însurătârea lui Dușan» (Cf. Hasdeu, Magn. Etym. Rom. W 

p. CXVII). O traducțiune germană e publicată în Gerhard's Gesânge der Serben, 2 

Aufi, Leipzig, 1877. 

) Principele Cantemir (Descr. Mold. Ed, 1872 p. 132—133) descrie ast-fel acest frumos 

rit nupţial: Die dominica ad accersendam sponsam ... .. legatos ... praemittunt sponsi 

adventum nunciaturos. His insidias in via struunt ad sponsam convocati, eosque, ante- 

quam ad illius aedes pervenerint, intercipere student, ut caveant, legati celerrimis uti 

solent equis. Si autem capti fuerint ... quasi sub custodia ad illius (sponsa€) usque 

domum ducuntur. Eo cum pervenetint, interrogati, quid sibi vellent, respondent se miss0 

esse ad bellum indicendum, militem autem expugnandae arci sufficientera 

statim adfuturum .... Tandem cum in sponsae domo utrinque convocati convenerint, 

equorum instituitur certamen, et praemium proponitur. | 

3) Densușianu, Cest. ist. P. II. Respunsuri, j. Romanați, com. Mărgăritesci : «Ţările 

românesci, de cară vorbesc bătrânii sunt: Ţera-Românescă, Moldov enese, : 

3. Haşde 

pers0 
Dobrogenescă, peste care domnia Letin bogat, cel de lege lăpădat 

(Etym. magn. Rom. Tom. IV, p. CIII seqq.) confundă pe <Letinul bogat» 

nalitate preistorică, al cărui regat se afla dincolo de Dunăre, cu Lythen Woyvodâ: 

care domnise după a, 1272 în Ţera românescă (ultra alpes). 

+) Apoilodori Bibl. lib. II, 7, 4; 1, 9.1.
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În cartea a VIl-a a Eneidei, Virgiliu face amintire de un cerb de o frum- 
seță admirabilă, ce se afla în turmele regelui Latinus. Tânărul Ascaniu 
(lulus), âmblând într'o di la vânătâre, trage cu săgâta asupra blândului 
animal, ce păscea pe lângă țErmurii Tibrului, şi-l rănesce. Păstorii regelui 
L-atinus se înfuriâză, se înarmeză cu bâte nodurâse și cu măciuci pârlite în 
foc și dai, din tâte părțile, semnalul de r&sboiă asupra Troianilor. Acâsta, 
dice Virgiliu, a fost cea de ântâită causă a calamităţilor, ce aă devastat 
Laţiul și aă aprins flacăra r&sboiului în inimile țăranilor latini 1), 

20. Latinii în peninsula balcanică. 

Regele Telephus 2), supranumit Latinus, domnise, după cum ne spune 
Dio Chrysostomul, peste părțile de nord ale peninsulei balcanice. Mesia, 
Thracia, Illyria de nord, Pannonia şi Noricul formase așa dar în timpurile 
troiane un regat al rasei latine. 

Urme vechi, despre locuințele Latinilor în peninsula balcanică, ni se pre- 
sintă și în epoca romană. 

Regiunea cea fertilă, dintre Hem şi Adrianopol, ne apare pe tabula Peu- 
tingeriană sub numele de Letica 3), 

Două localități, una cu numele de Mutatio Latina și alta Trans- 
litae 4), le aflăm în Mesia de sus, în apropiere de Remesiana, pe linia cea 
mare de comunicaţiune dintre Naissus şi Sardica (Niș-Sofia). 
Lete era numele unui vechii oraș din Macedonia. 
Un popor, ce aparținea conventului (jurisdicțiunii) din Scardona, purta în 

timpurile lui Pliniu numele de Lacinienses 5). 
În fine, tradițiunile poporale din Serbia şi Bulgaria mai atribue şi astă-di 

Latinilor şi Rumilor tâte ruinele de castele vechi, construite pe deluri, 
ori pe vârfuri de stânci, precum și mormintele vechi formate din lespedi 
mari de petră necioplită. Aceşti Latini, după cum ne spun legendele de 
peste Dunăre, au fost o generaţiune de Gmeni uriași, înalți de 6' 6). 

1) Virgilii Aen. VII, v. 483 seqqg. 
*) La Serviu (Aen. VIII. 478): Telesus. 
%) După un cântec poporal eroic (Revista crit.-lit, IV. 27), reședința Letinului bogat 

era în Odriu seă Adrianopol. 

?) Itin. Hierosol. p. 266. 

5) Plinii lib. III. 25. 1, — Uh trib dispărut din Laţiu ne apare sub numele de Lati- 
nienses (ibid. IL. 9. 16). 

* Kanitz, Donau-Bulgarien, |, p. 51: In seinem (Belograd&ik's) hoher gelegenen Theile,
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Poetul Virgiliu, în prima carte a Georgicelor sale, ne înfățișeză acestă 

vechiă legendă din peninsula balcanică sub următoarea formă profetică: «De 

două ori am vădut oștirile romane luptându-se unele în contra altora pe 

câmpurile de la Philippi cu aceleași arme; de două ori deii de sus ai su- 

ferit, ca Thessalia, Macedonia și câmpurile cele late ale Hemului (et latos 

Haemi campos) să se îngrașe cu sângele nostru; însă va veni un timp, când 

țăranul, brăzdând cu plugul să pământul din ţinuturile aceste, va afla bucăți 

de arme mancate de rugină; se va lovi cu grapa de coifurile cele grele și gâle 

și va admira 6sele cele mari ale acestor 6meni scâse din morminte» 1), 

Poetul Virgiliu întrebuinţeză aici cuvintele de latos Haemi campos 

ca o numire geografică. Probabil, că sub acestă espresiune, densul înțelegea 

una și aceeași regiune, care, pe Tabula Peutingeriană, ne apare sub numele 

de Letica. 

Venim acum la amintirile, ce ne-ati rămas, despre Latinii din Ela da con- 

tinentală și insulară. Aici aflăm oraşele Litae în Laconica 2), Ledon în 

Phocis 3), Lato în Creta 4) şi insulele numite Letoia lângă Creta 5), Le- 

toia lângă Epir 6) şi Lade (Laden) si Late, situată lângă țărmurii Asiei 

mici, în față cu Miletul 7). 

Unul din principii cei vechi ai Pelasgilor meridionali pârtă la Homer nu- 

mele de Lethus Pelasgus8). 

Însă, o mare parte din numele proprii pelasge, ce indicaii originea sei 

famila latină a persânelor, a suferit în vechea literatură grecescă o com- 

pletă metamorfosă., Aceste nume proprii etnice aii fost pur și simplu tra- 

duse prin cuvântul grecesc edpbg, lat, adăugându-se la fine un al doilea 

nume, ori o terminațiune corăspundătâre limbei grecesci. Astfel, fiul lui 

Telephus-Latinus ne apare la Homer sub numele de Eurypylos adecă 

fiul lui Lat(in); Eurymedon este regele giganților din Epir; Eurytion, 

„++ fand ich Substructionen von Thiirmen und Mauern, die jedenfalls einer weit zuriick- 

liegenden Vergangenheit angehăren. Nach der Meinung der uns begleitenden tiărkischen 

Orts-Notabeln sollen sie von den <Latinski> herrihren.... Tirken und Slaven 

bezeichnen gewshnlich mit diesem Namen alle Bauten, deren Ursprung sie nicht 

kennen. — Cf. ibid. III. 67 şi 91. — Kanitz, Reise in Siid-Serbien, p. 33. 

1) Virgilii Georg. I. v. 493 seaaq. 

> Apollod. fragm. 168 (Fragm. Hist, gr. |. 457). 

) Pnusaniae lib. X, 33.1. 

4) Frag. Hist. gr. IV. 528. 7. 

5) Ptolemaei lib. III. 15. 8. 

6 Ptolemaei lib. [II 13. —- Plinii lib. V. 19.3. 

2) Plinii lib. V. 37.1. 

s) Homeri II, II. 843,
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un centaur din Thessalia; Eurytion, păstoriul ciredilor lui Geryon; Eu- 
rydamas, un principe troian; Eu rymachos, ducele Phlegienilor din 
Thessalia; Eurynome, o fică a Oceanului sâă a vechiului Istru; Eur y- 
dice, nevasta legendariului Nestor, al cărui frate se chiema X popioc. 

Cu deosebire, insula Ithaca, din marea ionică, se vede a fi fost locuită 
în timpurile străvechi de un trib latin, ce se bucura de un renume particular. 

În tradițiunile posthomerice, Ulysse, regele cel viclean din Ithaca și 
nimfa cea faimâsă, Circe, sora regelui Aiete de lângă Pontul euxin, figu- 
reză ca părinţi ai regelui Latinus 1), De sigur, că autorii grecesci, voia 
s& indice prin acesta genealogiă, că Latinii din Italia constituiati un popor 
format din dou& ramuri pelasge, unul meridional și altul nordic. 

În acestă privință merită o deosebită atențiune numele proprii ale nobi- 
bilimii din Ithaca, pe cari ni le-a transmis Odyssea lui Homer. Eurylochus 
este cumnatul lui Ulysse; Eurybates, un aprodal stu; Eurymachos, 
Eurydamas, Euryades, Eurynomos sunt peţitori ai Penelopei; E u- 
ryclia este crescătârea lui Ulysse și Eurynome, economa sa. 

Analisa istorică a acestor nume personale formate cu edpbs, de altă aparte 
genealogia antică, ce ne înfățișeză pe Ulysse ca părinte al regelui Latinus, 
ne indică în mod destul de clar, că populațiunea primitivă a insulei Ithaca 
aparținea familiei latine. 

În fine, mat notăm aici, că în aceeași regiune maritimă cu Ithaca, se afla 
și insula numită Letoia. 

21. Latinii în regiunile Mării baltice. 

Diferite triburi latine se aflat răspândite prin regiunile de nord ale 
Europei, încă din timpuri forte depărtate. 

Cea mai însemnată grupă a Latinilor de lângă Marea baltică o formati po- 
pulaţiunile așa numite letice: Litvanii, Livonii, lațivingii şi Pru- 
șii cei vechi, astă-di desnaționalisați. 

Despre aceste populațiuni scrie istoricul polon Dlugos (î; 1480), care cu- 
noscea fârte bine relațiunile etnografice, nu numai ale patriei sale, dar și 
ale țărilor vecine : 

<Cum, când şi în ce calităte, a venit gintea Litvanilor și a Samo- 
giților în ţinuturile aceste de nord, unde locuiesce astă-di, și din ce felii 

*) Heslodi Theog. v. 1041.
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de trunchii i- s trage originea sa, f6rte puţin se scie, fiind-că nici un 

autor nu a scris nimic în acâstă privință, Esistă însă o presumţiune pro- 

babilă și pe care o confirmă forma limbei, modul lor de vorbire și con- 

clusiunile, ce resultă din alte împrejurări și fapte, că Litvanii şi Samogiţii 

sunt un popor de nm latin, și dacă cu tâte acestea, originea lor nu 

derivă de-a dreptul dela Romani, ei se trag însă din un popor latin; și 

că aă părăsit pămentul strămoșesc al Italiei şi vechile lor locuințe în timpul 

r&sbâielor civile, ce s'aii întâmplat mai ântâiă între Mariu şi Sulla, apoi 

între luliu Cesar și Pompeii cel Mare și următorii acestora. Din 

causa acestor calamități civile, ei temându-se, ca întregă populaţiunea Italiei 

să va pustii, aă venit cu femeile, cu turmele și cu familiile lor în regiu- 

nile aceste de nord, vaste, pustii, și străbătute numai de fere s&lbatece. 

.... Litvanii și Samogiţii, înainte de primirea creștinismului, aveaii aceeași 

religiune, aceleași divinități, aceleași rituri religi6se și aceleași ceremonii, 

pe cari le-ai avut şi Romanii cei păgâni; anume, ei adorat focul cel sfânt, 

pe care în credinţa lor deșertă î-l considerati etern, după cum și în Roma 

focul cel sfânt era păzit de virginele Vestale, cari eraă pedepsite cu mârte, 

când focul se stingea din negligenţa lor. Litvanii şi Samogiţii mai aveai 

și păduri numite sfinte şi credeai, că nu numai e păcat, dacă cine-va le atinge 

cu ferul, dar că faptul acesta aduce și pericul de mârte. ...Ei adoraii vipe- 

rele și șerpii, ceea ce ne arată, că aveaiă cultul deului Esculapiu, sub formă 

de șerpe. Şi cu tote că prin credințele şi datinele aceste religise, ei nu 

înfățişai în mod destul de clar pe Romani și pe Italieni, însă imitau, în 

mare parte cultul acestora. Pe când Litvanii, erai încă dominați de ne- 

gura păgânismului și mai țineaă la obiceiurile lor părințesci, ei se adunaii în 

fie care an, pe la începutul lunei lui Octobre, cu femeile și cu familiele lor 

în nisce păduri, ce le credeai sfinte, și aici în curs de trei dile făceau sa- 

crificii deilor săi părințesci, ardendu-le victime întregi, boi, viței, perbeci și 

alte animale, €r după ce îndepliniau sacrificiul acesta, î-și petreceaii în ospețe, 

în jocuri și hore. Acest sacrificiu era considerat ca festivitatea cea mai prin- 

cipală și mai solemnă a lor, de la care nu era permis nim&rui să absenteze. 

„.„„Insă de o parte, pământul, pe care locuiesc ei şi natura climei, sub care 

trăiesc, de altă parte vieţuirea lor la un loc cu Rutenii și amestecul lor 

cu aceștia, le-ati schimbat în multe privințe natura cea antică, însă nu le-a 

stins'o cu totul. ....Litvanii, Samogiţii și Iaţivingii, cu tâte că ai numiri 

etnice deosebite și cu tâte că sunt divisați în mai multe familii, aii format 

însă o-dată un singur popor, care-și trăgea originea sa dela Romani şi din 

Italia, constituind ast-fel o naţiune, ce a rămas timp îndelungat necunoscută 

şi obscură. ....La început, ei trăiaii după bunul lor plac, și fiind-că vecinii
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lor nu le puncaii nici o pedecă, ei se sporită și înmulţindu-se în continuu 
împoporară și țera de jos despre Prusia » pe care, după natura limbei lor, 
o numiră Samogithia, ceea ce însemneză țera de jos; în urma ei 
ocupară şi țera vecină cu Polonia, pe care o numiră laraczones. Limba 
lor este latină, și se deosebesce de acâsta numai prin o mică varietate, 
fiind-că din causa comerciului, ce-l aveai cu poporele vecine, ei aă adoptat 
în idioma lor și cuvinte slavone. Ostea lor e compusă în cea mai mare parte 
din sclavi. Pe aceștia i țin în edificiile lor, i întrebuințeză la serviciile de 
casă și apoi i dati ca zestre ginerilor săi. Adese ori ajung în sclavia lor 
și Gmeni liberi, unii pentru datoriile, ce le-ai contractat înșiși, alții pentru 
că aii dat garanțiă, și în urmă aă fost condamnați de justiţiă să fie sclavi, 
fiind-că n'a fost în stare să facă plăţile 1). 

Până aici Dlugos. 

La aceeași familiă etnică cu Litvanii, Samogiţii și Iaţivingii aparțineaii, după 
Cromer (+ 1591), și Livonii s6u Leţii, ce locuesc pe ț&rmurii de răsărit 
al sinului Riga. 

<Livonii, Samogiţii, Litvanii şi Prușii, dice Cromer, să folosesc aprâpe de 
una şi aceeași limbă poporală, diferită cu totul de limba slavă și în care se 
află nu puţine cuvinte de origine latină, însă în mare parte corupte 
și având un caracter mai mult italic și hispanic de cât latin. Însă, când 
sa amestecat limba latină cu idioma poporală a Prusienilor, Litvanilor și 
Livonilor, nu putem sci» 2), 

1) Dlugossi Hist. Pol. (Ed, 1711) lib. X col. 113—118: Lithuanos et Samogithas 
Latini generis esse, etsi nona Romanis, saltem ab aliqua gente Latini nominis 
descendisse, et sub tempore bellorum civilium, quae primum inter Marium et Sullam , 
deinde inter Iulium Caesa rem et magnum Pompeium €oruntque successoribus 
efferbuerant, sedibus veteris, et solo patrio ...derelictis ...ad plagam septem- 
lrionalem cum coniugibus, pecore, et familiis venisse ... Serm o his latinus 
modica varietate distinctus. Qui etiam ex commercio gentilium vicinorum, ad proprietatem 
Yocabulorum Sclauonicorum defluxit, — Pr uthenorum gens.... speciale habens (saec. 
X-0) idioma, a Latino tamen aliquantulum derivatum, et quod cum Lithuanico 
habet concordantiam aliquam, eosdemque paene ritus, deos et sacra eadem colentes, unum 
et eundem sacrorum Pontificem apud ciuitatem eorum pro metropoli habitam Romoue 
vocatam, residentem, a Roma intitulatam, venerabantur .... Vnius et moris et linguae, 
Cognationisque Prutheni eţ Lithuani, Samogitaeque fuisse dinoscuntur. — Cf. 
Taciti Germ, 43 seqq. — Limba vechiă prusiană a dispărut pe la finele sec. XVII-iea, 
tr a aţivingilor (din voiv. Bielsk seă Podlachia) și mai înainte (Diefenbach, Orig. Curop. 203), 

:) Cromeri De orig. et reb. gest. Pol. lib. III. p. 42; Liuones, Samagitae, Lit- 
Uani et Prussi .... eadem pene se lingua vulgd adhuc vtentes, Slauicae prorsus dissimili, 

NIC. DENSUŞIANU. 
53
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După cum vedem, Dlugos era de părere, că Litvanii, Samogiţii şi laţi- 

vingii, erati popre de origine latină, emigrate de pe teritoriul Italiei în cursul 

calamităţilor celor mari civile din ultimele timpuri ale republicei romane 1), 

Întru adevăr, este un fapt pe deplin cunoscut, că în timp de o jumătate 

de secul, dela Mariu şi până la Octavian, populaţiunea agricolă a Italiei a 

fost preschimbată cu totul. Proscrierile lui Sylla și ale următorilor săi se 

estinseră asupra peninsulei întregi. Poporul Italiei fu împrăsciat până în cele 

mai depărtate regiuni. În timpurile aceste, tâte drumurile peninsulei eraii 

pline de emigranți; unii fugiati spre sud și alții spre nord. Pământurile ță- 

ranilor le ocupară veteranii și bandele de mercenari, adunaţi din tâte pro- 

vinciele şi din tte nemurile. Atunci se stinse rasa cea vechiă a Italiei, atunci 

peri națiunea Etruscilor cu sciința și cu literatura sa, atunci dispăru şi vechia 

idiomă a Laţiului. 

Poetul Virgiliu, în una din eclogele sale, compusă pe la finele răsbsielor 

civile, ne înfăţișeză pe un ţăran din Italia rostind următrele cuvinte mi- 

șcătore : 

«Alungaţi de pe moșiile nâstre părințesci, de pe câmpiile nâstre cele fru- 

mâse, noi trebue s& părăsim acestă patriă.... Unii ne vom duce în ținu- 

turile cele lipsite de apă ale Africei, alții în Scyţia, unii pe țărmuriă râului 

celui torențial Oaxe din Creta, alții în țera Britanilor despărțiți cu totul de 

lumea acesta .... Soldatul fără de lege va stăpâni în viitoriii câmpurile ce 

le-am lucrat noi și barbarul va culege semănăturile nostre ! Etă, unde dis- 

cordia a adus pe nefericiții cetățeni» ?). 

Însă, cu tâte că unele grupe italice ai fost silite în timpurile acestor sgu- 

duiri politice să-şi caute o nouă patriă în pustietăţile cele vaste ale Scyţiei, 

sed quae non paucas habeat admixtas Latinas voces, corruptas fert ete. — La Pto- 

lemeu (II. 11. 16), Levoni apar ca un trib din Scandia. 

1) Litvanii, atât bărbați, cât și femei, formeză o rasă frumâsă de 6meni. În timpurile 

mai vechi, până nu erati încă aşa mestecaţi cu diferite triburi slave, ci aveaă o statură 

mai înaltă şi să aflaă între ei chiar și figuri uri€șe. Litvanii sunt aprope cu toții 

blondi şi în anumită măsură albi în tinerețe, însă cu cât înainteză în etate, părul lor 

devine mai închis. Ochii sunt albaștrii. Nasul are o formă antică şi presintă cu fruntea 

oliniă dreptă. Bărbaţii pârtă mai mult păr lung retezat deasupra frunţii (Bre nnsohn: 

Zur Anthrop. d. Litauer. Dorpat, 1883 p. 18—19. — Pauly, Descr. etnogr. des peuples 

de la Russie. St.-Petersb. 1867, p. 123). 

2) Virgilii Bucolicon, Ecl. 1, v. 3 seqq.: 

Nos patriae fines et dulcia linquimus arva. 

Nos patriam fugimus ..... 

At nos hinc alii sitientis ibimus Afros; 

Pars Scythiam....
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stratul primitiv al populaţiunii din Litvania şi din regiunile vecine aparţine 
unor timpuri mult mai depărtate 1). 

Acesta o prob&ză condițiunile morale și sociale ale poporului litvan, o 
probeză elementele și formele limbei litvane, ce aparțin, fără îndoi€lă, unui 
fond primitiv latin, însă extraitalic. 

Noi reproducem aici 2) următârele elemente latine din idioma actuală a 
Litvanilor. 

Litvană "Latină Română 
vânas, f. vâna (vianas, viana) unus, -a unii, -ă 
du, £. dvi duo, duae doi, două 
trys (triis) tres trei, trii 
şeşi sex ş6să, șasă 
septyni septem ş&pte 
deşimtis şi deşimt decem gece 
şimtas centum sută 
pirmas, fî. pirma 
antras, î. antra 

al&jus (=aliaius) 

angălas (angialas) 
ariu 

augşias, fî. augșta 

ausis 
auşa 
avis 

bernas 
daina 
dâna (diana) 

dâvas (deavas) 
drasus 

€du (e2du) 

iaunas, f. iauna 

iauna-marte, nutaka 

kada 

lanka 

laukas 

marti 

mama 

melzu 

primus, -a 

secundus, alter 

oleum 

angelus 

arare 
altus, augustus 
auris, auricula 

aurora 
ovis 

verna 

cantilena 

dies 

deus 

trux 

edere 
juvenis 
nova nupta 

quando 
pratum 

locus, campus 

nupta 

mater, mamma 

mulgere 

primă (ecomp.) 

al doilea, alt 
oleiit 
ânger 
ara 

urechiă 

zori 

oie 

servitoriii, sclav 

daină, doină 

gi 

dei, dumnedeii 
dârz 
mânca 
june, jună 

de curând măritată 

când 

luncă 

loc 

măritată, nevastă 

mamă 

mulge 

9 Litvania (litv. Letuva, lat. med, Litava şi Lithvania) ne apare la cronicarii 
tomâni sub numele de Litva, La poporul român, cuvântul litfă este sinonim cu ter- 
minul de latin scă letin şi însemneză: om păgân, seă care nu este de o lege cu noi, 
Sub forma de litfă, cuvântul e fârte vechiă, Soţia lui Hercule, după cum ne spune 
Cedrenus (I, p. 245), s'a numit Adrâm) (adecă Latina). În timpul lui Diocletian aflăm pe 
wm Aur. Litva ca praeses Prov. Mauritaniae Caesariensis (C.1L. L., vol. VIII, nr. 8924, 
9041 și 9324), 

2) După Schleicher, Litauische Grammatik (Glossar). Prag, 1856—1857. — In locul 
ortografiei, cu semne particulare ale autorului, noi transcriem aici cuvintele litvane cu or- 
tografiă română,
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Lilvand Latină, Română 

menesis (meanesis) mensis lună 

midus mulsun mied 

mundras, f. mundra laetus, animosus mândru 

murmu marmurare murmura 

naktis nox nâpte 

nosis nasus nas 
oras aura aer 
ratas rota rotă 
rona vulnus rană 

saule sol s6re 

sedzu (seadzu) sedere şedă 
s&mens (seamens) satus semănătură 

senis senex bătrân 
smerlis mMors mârte 

ugnis ignis foc 

vynas vinum vin 

viras vir bărbat 
Zakas (jakas) saccus sac 1). 

22. Vechile triburi latine din Germania şi Gallia. 

Pe teritoriul Germaniei mari, de asemenea în părțile de răsărit şi de nord 

ale Galiei, ni să presintă încă din timpuri fârte depărtate, două ramuri mari 

ale familiei pelasge, așa numiții Arimani (Herminones, Alamanni), cari. 

avuse la început o supremaţiă politică, și diferite triburi latine, mai 

puţin numerâse, ce ne apar la autorii romani și greci sub numele general 

de Laeti și Leti. 

Cu invasiunea cea mare a Celţilor și a Teutonilor, condițiunea politică și 

socială a Arimanilor şi Leţilor, de pe teritoriul Germaniei și a! Galliei, în- 

cepe a se schimba încetul cu încetul. 

Până în sec. VI al erei creştine, Leţii din Germania și Gallia î-și mai 

păstrase încă individualitatea lor etnică. Ei eraii considerați ca un popor, 

ca o naţionalitate cu tradițiuni şi obiceiuri particulare. Aceşti Leţi locuiait 

în mase, mai mult oră mai puţin compacte, în anumite regiuni și fie care 

trib forma pentru sine o societate deosebită. 

Eumeniu în panegiricul, ce-l rostise în onrea lui Constanțiu pe la a. 297 

d. Chr. amintesce, că în urma disposiţiunilor sale, Leţii desmosceniți de pe 

teritoriul Nerviilor și al Trevirilor ai fost restabiliți de nou în posesiunea 

1) Diferite localităţi din Litvania, Curlandia, Samogiţia şi Prusia orientală portă până 

în dilele nâstre numele de: Laten, Laden, Lade, Ladenghof, Lata, Leteniski, 

Ledence, Lediken.
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moșiilor sale părințesci 1). Acești Leţi din Gallia Belgică erait vecini cu Remi 
și cu Romandi să Viromandui. 

Legea lui Honoriu din a 400 d. Chr. amintesce de Laeti Alamanni 2, 
cari făceaii imperiului roman servicii militare voluntare. 

Grupe însemnate de Leţi se afla stabilite în sec. [V d. Chr. pe amândouă 
părțile Rhenului de mijloc și ale Rhenului de jos. 
Ammian numesce pe Leţii de pe teritoriul Germaniei Laeti barbari 3), 

6r pe cei, cari se afla pe țărmurele de apus al Rhenului Laeti barb aro- 
rum progenies 4). O importantă notiță despre Leţii din Gallia o aflăm 
la istoricul grecesc Zosim, care ne spune, că împăratul Magnenţiu (350—353) 
era de origine barbar, și că el primise o educaţiune și instrucţiune latină la 
Leţii, ce formaii un popor în Gallia 5). După Zosim așa dar, Leţii din 
Gallia constituiai o populaţiune barbară de rasă latină, 
Notitia Dignitatum utriusque imperii amintesce în Gallia: un 

Praefectus Laetorum Teutonicianorum, un Praefectus Laetorum 
Batavorum, un Praefectus Laetorum Francorum, un Praefectus Lae- 
torum Lingonensium, un Praefectus Laetorum Nerviorum „un 
Praefectus Laetorum Lagensium etc. €), 

Generalul roman, Aeţiu, născut la Dorostena (Silistria) în Mesia de jos, 
pregătindu-se să respingă ordele cele înfricoșate ale lui Attila din Gallia, mai 
adunase pe lângă trupele romane, după cum scrie lornande, și o 6ste ausi- 
liară compusă din Franci, Sarmaţi, Armoriţiani și Litiant 7), adecă Leţi. 

Un oraș din Gallia Belgică, situat în apropriere de Bellovaci, ne apare în itine- 
rarul lui Antonin sub numele de Litanobriga, adecă cetatea Litanilor 8). 
Armorica, regiunea din partea de nord-vest a Galliei, astă-di Bretagne, 

mai avea în evul de mijloc și numele de Letavia %), 

1) Eumenii Panegyricus Constantio Caesari dictus, c. 21: tuo, Maximiane Auguste nutu, 
Nerviorum et Treverorum arva iacentia Laetus postliminio restitutus.... excoluit. 

:) Codex Theodos. lib. 1V. tit. 20. 12. (Ed. |. Gothofredi), Tom. II (1665), p. 434. 

3) Ammiani lib. XVI. 11. 

€) Ammiani lib. XX. 8. 

5) Zosimi Hist, II. c. 54: (Meg vâvr:oc) vos niv Zizwv ânb Bappâpuv pazoijsag î3 sie 
Aerobe, Xivos Tadorzăy, aatdeimc re is Ausivov nerâs ov. 

%) Bocking, Not. Dign. II p. 119* seqq, 

1) Jornandis De reb. Get. c. 36, 

%) În părțile de nord-ust ale Franciei mai există și astă-di unele localităţi cu numele 

de: Latainville, Ledingshem, Lethuin, Lctang-la-ville, Letanne, Lit- 
tenheim (Janin, Dict. d. comm. de France, Paris, 1852), 

) Din vicţa Sf. Gilda (Acta SS. Jan. 2, 961): Cum dei jussu pervenisset în Armo-
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Leţii (Litianii, Litanii) de pe teritoriul Germaniei şi al Galliei se estinseră 

în cursul timpurilor și în Britannia mare. Ravennas amintesce aici localităţile 

numite Litana, Ledone şi Litinomago!). 

Du Cange, care trăise în sec. XVII-lea, consideră pe Leti sei Laeti ca 

populi septentrionales, ca popsre nordice, și dânsul era de părere, 

că Leţii împreună cu Francii și cu alte naţiuni barbare, străbătând pe te- 

ritoriul Germaniei şi al Galiei, aă primit în urmă de la împărații romani pă- 

mântută, pentru aşedare și cultivare, însă cu obligamentul serviciului militar 2). 

Acestă părere din urmă a lui Du Cange este însă, din punct de vedere 

al cronologiei şi al istoriei, eronată. 

Leţii, Litiani sei Litavii ne apar stabiliți pe teritoriul Galliei barbare încă 

înainte de timpurile lui Cesar. 

Unul din conducătorii Gallilor din Aquitania pârtă la Cesar numele de 

Litavicus 3); era aşa dar originar din Litavia. Pe unele monete galice, 

anteriâre dominaţiunii romane, ne apare numele de LITA și LITAV 4. Și 

în fine, o populaţiune de lângă Rhen pârtă la Cesar numele de Latobrigi, 

mai corect însă Latovici 5). 

Numele de Laetus s6i Letus, care, după cum am vădut, avuse la început 

numai un simplu caracter etnografic, cu înțelesul de Latinus, ajunge în 

cursul evului de mijloc, sub formele de letus, litus, ledus, lidus €), un 

termin feudal cu înţelesul de colon, arendaș de pământ, om seini-liber, clăcaș. 

Leţii devin acum o clasă socială subjugată, desmoștenită și tributară; un 

fel de cetățeni imperfecți, din punct de vedere al drepturilor civile. Ei aveai 

să plătescă Francilor, Frisilor şi Saxonilor, a treia parte din recoltele lor 7). 

ricam, quondam Galliae regionem, tunc autem a Britannis, a quibus possidebatur, Letavia 

dicebatur. — Cf. Du Cange, Gloss. med. lat, v. Leti. — Gliick, Die Keltischen Namen. 

Miachen, p. 121. 

1) Ruvennatis Cosm. p. 435—6. — Un trib cu numele de Laeetani sei Letani se 

afla şi în provincia Tarraconiei din Hispania (Ptol, II. 6. 8). 

2) Du Cange, Gloss. med. et inf. lat,: v. Leti, sive Laeti. Populi septentrio: 

nales, qui cum Francis aliisque nationibus barbaris in Galtias et Germaniam irrumpentes, 

ibi tandem imperatorum concessione consederunt, acceptis ad excolendum agris, ita ut 

delectibus et servitio militari obnoxii essent. 

3) Ş. Caesaris B. G. lib. VII. 37. 38. — Dion. Cassii lib. XL. 37. 

4) Duchalais, Descr. d. med. gaul. p. 115. 354—357. 

5) J. Caesaris B. G. 1. 5. 28 —Cf. Gliick, Kelt. Namen, p. 112. 

£) În legea salică e scris lidus, ledus, litus, letus, laetus, € în traducţiunea 

latină a codicelui Speculum Saxonum, Latinus. (Bcking, Not. Dign. II. p. 1050%). 

?) În Legea salică dela a. 798, terminul de lidus ne mai apare încă ca 0 numire
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Până în timpurile lui August, o parte Gre-care din triburile latine, ce lo- 
cuiaii în regiunile Germaniei de lângă Elba, mai vorbiati încă un fel de limbă 
latină poporală ; după cum acesta o constată şi istoricul polon Dlugos, că 
idioma naţională a Litvanilor din părțile de r&sărit ale Vistulei, mai era şi 
în sec. al XV-lea un fel de sermo latinus. 

Despre limba latină, ce se vorbia în Germania de nord, Suetoniu ne re- 
lateză următoriul cas: <Drusus.... comandantul trupelor romane în r&sboiul 
cu Germanii, a fost cel de ântâiă general, care a navigat în Oceanul de 
nord.... apoi trecând peste Rhen a bătut în repeţite renduri și a respins 
pe inimic până în fundul pustietăţilor, și n'a încetat s&-l urmărescă de cât 
în momentul, când i eși înainte o femeiă barbară de o mărime extraordi- 
nară şi care adresându-i-se în limba latină, opri pe acest comandant vitez 
st înainteze mai departe» 1). 

Aceeași întemplare o relatâză și Dio Cassius 2) sub următorea formă: 
<Drusus dorind să estindă și mai departe puterea Romanilor în Germania 

de nord, străbătu până la Elba. Când voi însă să trecă cu 6stea sa dincolo 
de fii, i eși înainte o femeiă de mărime estraordinară, care-i dise: Unde 
mergi în ruptul capului nesăturatule Druse? Sortea ta nu-ți permite s& vedi 
țera acesta întregă. Întârce-te înapoi, fiind-că ai ajuns la capătul faptelor şi al 
vieței tale!. Drusus se întârse înapoi, dar încă înainte de a sosi la Rhen, 
el se imbolnăvi și încetă din vi&ţă» (a. 9 a. Chr.) 3). 

națională s€ă etnică: Si hominem Francum occiderit. — Ibid.: Si vero Romanus vel 
lidus.... occisus fuerit, huius compositionis medietas solvatur. — De asemenea în Capitu- 
laricle dela a. 813: Qui hominem Francum occiderit.... pro fredo solidos ducentos com- 
ponat.... qui lidum occiderit solidos centum componat. (Baluzii Capit. I. 310, 311, 511). 

1) Suetonii T. Claudius, c. 1: Drusus... dux Raetici deinde Germanici belli, Ocea- 
num septemtrionalem primus romanorum ducum navigavit: trans Rhenum... hostera 
ctiam frequenter caesum, ac penitus in intimas solitudines actum, non prius destitit in- 
sequi, quam species barbarae mulieris, humana amplior, victorem tendere ultra, 
sermone latino prohibuisset, 

2) Dionis Cassii lib. LV. 1, 

) Riul Elba (Albis) isvoresce din munții numiţi Riesengebirge (Sudeți), ce despart 
Boemia de Silesia ; curge prin Boemia, Saxonia prusiană, Hanovera şi se varsă în Marea de 
nord, În regiunile Boemiei, elementul latin se vede a fi fost o-dată fârte estins, după cum 
acesta resultă din următorele numiri de localităţi (Spec.-Orts-Repertorium v. Bâhmen): 

Ladung Lede€ ” Letiian Letti 
Latschen Ledetz Letnik „ Lety 
Latschnau Ledska Letow Litcâ 
Lattenhăusel Letin Letowy Litensky Mlyn 
Ledenitz Letiny Lettendorf Litefimihle. 

Cf. Pic (Zur rum.-ung. Streitfrage, Leipzig, 1886, p. 92): unterhalb des Riesengebirges,
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În acestă privință merită atențiune şi următrele cuvinte ale lui Seneca. 

«Livia», scrie dânsul, <a perdut pe fiul s&i Drusus, care promitea a fi 

un principe mare în viitorii, și care ajunsese încă de acum, s€ fie un co- 

mandant mare. E! străbătu până în fundurile Germaniei și plântă insemnele 

romane (tropeiele) pe locurile, unde de abia se mai scia, că există 6re cari 

Romani 1), 

În fine, încă un alt exemplu despre cunoscința limbei latine în părțile de 

nord ale Germaniei. 

La a. 16 d. Chr., Germanicus străbate cu legiunile romane pe teritoriul 

Cheruscilor până lângă Veser, și aședă aci castrele sale. Peste nâpte, scrie 

Tacit, unul din inimici, care scia limba latină (unus hostium, latinae lin- 

guae sciens) se repede cu calul săi până lângă fortificațiunile romane şi 

începe a striga în gură mare, că Ariminiu promite fie cărui ostaș roman, 

care va trece la dânsul, că-i va da femei, pământuri de cultivat și câte 100 

sesterți (20 lei) pe fie-care di în tot timpul cât va ţin6 răsboiul 2). 

23. Latinii, un ram din familia Arimilor albi, 

Latinii ce-i vechi, numiţi în tradițiunile poporale române Latâni de cei 

bătrâni, &r în Italia Prisci Latini, formai din punct de vedere etnografic 

numai un ram din familia cea mare și estinsă a Arimilor. 

După locuinţele şi migraţiunile lor, după tipul lor fisic și vi€ța lor mai 

mult păstorală, Latinii cei vechi aparținea grupei arimice celei mai de nord 

sâu Arimilor albi. 

În Europa, afară de Italia, esistaii în timpurile primitive, două grupe mai 

însemnate de Latini. 

Una din aceste grupe o formaii populaţiunile letice de lângă Baltică și 

Marea de nord: Biarmii, Olbrimii şi «triburile cele albe al Germanilor ari- 

mani»; &r grupa a doua, cea mai importantă, o aflăm în părțile de nord ale 

peninsulei balcanice, lângă Dunărea de jos, peste care domnise în timpurile 

troiane Telephus, supranumit Latinus. 

in der Umgegend von Hochstadt (Boemia nord-ostică) wurden noch in der neuester 

Zeit walachische Weihnachtslieder gesungen. 

:) Seneca în Consolatio ad Marcianam, c. 3: Intraverat (Drusus) penitus Germanian 

et ibi signa Romana fixerat, ubi vix ullos esse Romanos notum erat. 

) Taciti Ann. lib. Il c. 13.
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Aceşti Latini de la Dunărea de jos, întocma ca ŞI populaţiunile letice de 
“lângă Baltică și Marea de nord, făcea parte din familia cea numerâsă a 
Abiilor, pe cari Homer i amintesce în vecinătate cu Mysii şi cu Scyţii 
crescători de cai 1). Abii, scrie Stephan Byzantinul, să estinsese în timpurile 
vechi și peste Thracia 2), 

După tipul lor fisic, Latinii din părțile de nord ale Europei, ne apar în 
general ca o rasă de 6meni de o statură înaltă, vigurâsă și aprâpe gigantică. 

Femeia, care după cum ne spune Suetoniu, eșise înaintea lui Drusus lângă 
riul Elba (Albis) și-i vorbise în limba latină, era de o mărime supraome- 
nescă; tot ast-fel ne apar și Litvanii cei vechi, figuri înalte, une ori uriașe, 
cu piele albă, păr blond, în tiner€ță mai mult alb. 

Ca un popor de urieși ne apar în tradiţiunile Sârbilor şi Bulgarilor și 
vechii Letini din peninsula balcanică 3). 

Aceleași caractere fisice şi morale le aveati şi Latinii din Italia. 
Virgiliu ne înfățișeză pe eroii latini din timpurile lui Enea ca Gmeni de o sta- 

tură înaltă şi grozavă 5), €r pe tinerimea latină cu păr şi cu barbă blondă 5). 
Unele triburi din Laţiu au numele de Albani, Albenses, Bolani, Abo- 

lani 6) De multe ori autorii vechi înțeleg sub terminii de Albani și Albanenses 
întreg poporul latin. La Virgiliu, tâte orașele Laţiului sunt urbes Albanae ?), 

În cele mai vechi inscripţiuni ale Laţiului ni s& presintă adese-ori numele 
familiar de Albus și Albius 5). Alba era un vechii rege al Laţiului; 
după Liviu, fii al regelui Latinus Silvius 9). 

În fine mai notăm aici, ca religiunea naţională a Latinilor din Italia se 
numia lex Albana 10), de sigur în antitesă cu lex Romana Și cu mos 
Romanus. 

1) Homeri II. XIII v. 6. 

:) Steph. Dyz. v. ”Agw.. 

5) Formele de Laetinus, Letinius, Laetina şi Letina le aflăm şi în inscripţiu- 
nile romane ale Hispaniei, Daciei, Dalmației şi Laţiului (C. IL. L. vol. Il, nr. 1067, 2342; 
HU, nr. 8i1, 1866, 2618; VI, nr. 141; XIV, nr, 723) — Cicero (Verr. III,. 43) amintesce 
de o localitate Letini în Sicilia. 

1) Virgilii Aen. VIII. 330; X. v. 312. 318. 

5) Virgilli Aen. X. 324; XII. 605. 

*) Plinii lib. III. 9. 16. — 7) Virgilii Aen. VII. 601—602. 
) C.I. L. vol. 1. nr. 122. 129. 468. 830. —Albanii de lângă Caucas se consideraiă 

a fi de aceeași origine cu triburile din Laţiu (Justini lib, XLII. c. 3. — Taciti Ann. 
VI. c. 34, — Strabonis lib. XI. 4. 4). — Cf. Isidori Orig. XIX. 23. 7: Nitent Albani 
albentibus crinibus. 

?) Livii lib. 1. 3. — Dionys. Hal. I. 21. 
*) C.I. L. vol. [. nr. 807: (A)ara leege Aibana dicata.
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24. Tursenii, Etruscii şi Agathyrşii. 

Vechii Etrusci, numiţi de greci Tvesăvor, Ivpoyyoi, Lugprivoi, de Romani 

Etrusci şi Tusci, — popor de origine pelasg 1) — formase la inceput nu- 

mai un ram din familia cea mare, puternică și civilisată a Arimilor. 

Etruscii, ne spune Flaviu Ioseph, întocmai ca şi vechii locuitori ai Ibe- 

rieă (Hispaniei) şi ca Sabinii, se numiai Romani ?); înțelege însă, sub 

acestă denumire politică, numele cel vechii şi general de Arimi, Arămani 

Arimani. 

Roma, scrie Dionysiu din Halicarnas, a fost la început un oraș etrusc 2). 

Tibrul, numit în cele mai vechi cărți sfinte ale Italiei Rumon, ne apare 

la Virgiliu ca un rîă etrusc 4). Un alt riii al Etruriei, ce curge pe lângă 

Vulci, se numia Armina sei Armine în formă grecisată. 

Un vechiii rege al Tursenilor barbari — nu putem sci cu siguranţă, al Tur- 

senilor din Italia, ori al Tursenilor din părţile de r&sărit ale Europei — avuse 

numele de Arimnestus5). 

Însuși Romul, după cum ne spune o tradiţiune italică, a fost un îm- 

părat etrusc 6). 

Amândouă aceste popâre posedaii aceleași caractere ale civilisațiunii pri- 

mitive. Între Etrusci şi Romani ai existat încă din cele mai vechi timpuri 

o unitate de religiune și o mare afinitate de rasă. 

Romanii ai considerat tot de una religiunea etruscă, ca cea mai antică 

și mai ortodoxă religiune națională. Riturile şi ceremoniile religiose ale Etru- 

scilor eraă recunoscute ca cele mai sfinte; templele romane tot-de-una pline 

de ornamente etrusce ; leturgia romană etruscă ; şi preoții etrusci venerați 

ca cei mai învăţaţi în secretele cele mari ale religiunii antice. La tâte fe- 

nomenele estraordinare, ce îngrijiati pe poporul cel superstițios al Romei, 

erati chemaţi profeții și preoții etruscă, ca să le interpreteze și espieze. Nu- 

mai ci singuri aveati sciința să esplice avertismentele deilor și să induplece 

mânia lor. Nici un act mare de stat nu se putea întreprinde, nici un 165 

1) Helanici fragm. 1 în Fragm. Hist. gr. Ip. 44. 

2) FI. Josephus c. Apion. IL. 4. 

3) Dionysii Halic. lib. [. 29. 

+) Virgilii Aen. VII. v. 242. — lbid. Georg. I. v. 499. 

5) Pausaniae Descr. Gr. lib. VL. 3. 

6) Servius, Virg. Georg. II. 530: Etrusci bellicosissimi, apud quos Romuli impe- 

rium fuit.
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boiii nu se putea declara, nici o pace nu se putea încheia, fără de a con- 
sulta pe preoţii etrusci. 

Ca popor de origine arimică, ne apar Tursenii și în tradițiunile etno- 
grafice ale Germanilor. Uriaşii, genul cel vechiii și puternic de &meni din 
timpurile primitive ale istoriei, figureză în legendele şi în tradițiunile Germa- 
nilor sub numele de hrimthurs, hrimthursar, hrimthurse 1, adecă 
Arimi tursani. 

Despre originea geografică a Etruscilor sei Tursenilor din Italia, ai esistat 
în anticitatea grecâscă două tradițiuni. 

Una din aceste versiuni o aflăm la Herodot (|. 94), că un așa numit Tyr- 
senos, fiul regelui Atys din Lydia, emigrând cu o parte din locuitorii 
acestei țări a debarcat pe țărmurii Italiei şi sa stabilit în Umbria, unde, 
după numele regelui conducatoriă, ei at început a se numi Turseni. 

Lydia formase, după cum scim, încă din cele mai vechi timpuri un teri- 
toriu arimic (pag. 803); ast-fel, că Tursenii din Italia ne apar și după tra- 
dițiunea lui Herodot, numai ca un ram al familiei arimice. | 

O altă tradițiune, despre originea geografică a Etruscilor, o aflăm la Dio- 
nysiu din Halicarnas (IL. 28), că Tyrrhenus, primul rege al Tursenilor, 
cari ai descălecat în Italia, a fost un fiu al regelui Telephus. 
După acestă versiune din urmă, locuințele cele vechi ale Etruscilor se 

par a fi fost în părţile de medă-nâpte ale peninsulei balcanice, în acea regiune, 
peste care domnise o-dată Telephus, supranumit Latinus. 
Amendouă aceste versiuni, după cum resultă din ocupațiunile, din formele 

civilisaţiunii și din moravurile Etruscilor, se văd a fi avut un fundament istoric. 
Cu tâte, că din punct de vedere al rasei, Etruscii cei vechi formati un 

popor omogen, ci ne apar însă în istoria italică sub dou aspecte diferite. 
O parte din vechii locuitori ai Etruriei, şi anume triburile tursene stabilite 

pe lângă litoralul de apus, ni se presintă, încă din timpuri forte depărtate, 
ca un popor făimos de navigatori, comercianți și pirați 2). 

Întregă regiunea Mediteranei, cuprinsă între Italia, Corsica, Sardinia și 
Sicilia, avea în vechime numele de Marea tursenică, Tvporyvis 9ădaosa, Tyr- 
mhenum Mare, Mare Tuscum. Forte probabil ast-fel, că acestă populațiune 
de comercianți şi navigatori îndrăsneți, din părțile de apus ale Etruriei, să fi 
fost o emigraţiune din Lydia şi din insulele Archipelagului, fiind-că Lydienii, 
după cum ne spune Diodor Sicul (VII. 13), ai fost cei de ântâiă, cari ati 
domnit peste mare, după răsboiul troian, 

*) Grimm, D. Myth. (1854) p. 487 seqq. 

*) Livii lib. V. 33.
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În ce privesce însă regiunile continentale ale Etruriei, elementele etnice 

difer. În loc de triburi, cari să se ocupe cu marea, noi aflăm aici un popor 

viguros de păstori și țărani, având o civilisațiune antică, o organisare pu- 

ternică militară și o forță estremă de resistență; putem dice un popor cu 

altă origine geografică, cu altă istoriă. 

Aceste triburi etrusce se par a fi întru adevăr numai o emigraţiune din 

părțile de răsărit ale Europei, de lângă Hem şi Carpaţi, ori cu alte cuvinte 

din regatul cel vechii al lui Telephus, după cum ne indică numele lor cel 

archaic de Rasennae sâi Rasenni 1), rămas ca moscenire în peninsula 

balcanică, şi după cum de altă parte resultă din o notiță istorică a lui Pliniu, 

că Reţii din Alpi ai fost un popor etrusc, sâi Turseni, cari se retrăsese 

acolo sub conducerea unui așa numit Rhaetus ?). 

Mai notăm aici, că Romanii cei vechi, după cum ne spune Cicero, ai 

considerat tot-de-una pe Etrusci ca un popor barbar 2); o numire, pe care 

autorii grecesci o aplicati de regulă la populațiunile pelasge, ce aparţineail 

civilisațiunii nordice. 

Diferite resturi din o vechiă populaţiune tursenă ne mai apar în peninsula 

balcanică până târdiu în timpurile romane. 

O grupă însemnată de Pelasgi-Turseni se mai află încă pe la a. 435—400 

a. Chr. în peninsula muntelui Athos +). 

Un popor de origine getică, cu numele de Trausi), la Nic. Damascenul 

Trausiani, î-și avea locuințele sale în regiunile centrale ale munților 

Rhodope (Despoto-dag), unde după legende petrecuse Orpheu. 

Pe la a. 26 d. Chr., după cum scrie Tacit, Romanii avură un răsboiit înverșiu- 

nat cu populaţiunile cele feroce din munții cei înalţi ai Thraciei, unde aveail 

pentru apărarea lor un număr însemnat de castele construite pe verfură de stânci 

prăpăsti6se. Doi comandanți ai acestei populațiuni muntene, energice şi iubi- 

târe de independenţă, purta nume tursene, unul Turesis şi altul Tarsa 6), 

Pe țărmurii Mării negre, între Tomis și Dionysopolis, se afla pe verful unui 

promontoriu un castel puternic Tirizis, la Ravennas Tirisa (var. Trissă 

și Turisia). În geografia lui Hecateu, Trizi figureză ca un popor din 

părţile meridionale ale Istrului ?). 

1 Diouysii Hal. lib. IL. 33. 

2) Plibii |. UL. 24. 1: Rhaetos Tuscorum prolem arbitrantur, a Gallis pulsos duce Rhaeto. 

3) Ciceronis Nat. Deor, II, 4: At vos Tusci, ac barbari, auspiciorum populi Ro- 

mani jus tenetis? — Cf. ibid, De republ. II. 4. 

4) 'Thueydidis lib. IV. 109. — Herodoti lib. |. 57. 

5) Livii lib. XXNVIIIL. c. 41. 6. 

6) Taciti Annal. lib. IV. 46—50, 

1) Steph. Byz. v. Tpitoi,
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În Macedonia, după cum ne spune gramaticul Stephan Byzantinul, esista 
orașul Tirsae, numit ast-fel după Tirse, o femeiă macedoneană. 

În Attica, în Argos și în Lemnos aflăm de asemenea resturi din o vechiă 
populațiune pelasgă, ce aparţinea la familia Tursenilor 1). 
Homer amintesce pe Tursenii, cari se ocupaii cu pirateria pe marea 

negră ?). În fine, Tursenii din regiunile de răsărit ale Mediteranei sunt amintiți 
și pe o inscripțiune egipteană din sec. XIV a. Chr., sub numele de Tursa 
și Turisa 2). 

Am vorbit până aici de migraţiunile tursene în Italia şi de resturile acestei 
populaţiuni în peninsula balcanică și în insulele mării egee. 

A esistat însă un strat considerabil din o vechiă populaţiune tursenă în 
părțile de nord ale Dunării de jos și ale Mării negre. 

In acestă regiune, faimosă în timpurile preistorice, grupa cea mai impor- 
tantă și mai civilisată o format așa numiții Agathyrși de lângă riul Maris 
(Mureș) în Transiivania, numiţi de Stephan Byzantinul Trausi +). Agathyrşi, 
le diceaii autorii grecesci 5). | 

Din acâstă familiă, o-dată fârte numerâsă, a Trauşilor sei Agathyrșilor 
de la Carpaţi, se vede, că făceaii parte și Traușii din munții Rhodope, nu- 
miți de Hesychiu, E3vos Exvfxăy. Rasa dacică, scrie Dio Cassiu (1. 51. 22) 
stabilise o-dată colonii în munţii Rhodope. 

Agathyrșii și Etruscii ne apar, de altmintrelea, în multe privințe, ca două 
popore, ce avuse o-dată aceeași civilisațiune comună. 

În timpurile romane, Etruscii sei Tursenii din Italia erai considerați ca 
cei mai perfecţi măieștrii în architectura militară. Locuinţele lor aveati formă 
de turnuri, rupois=turris 8). 

Ca întemeietori de cetăți ne apar. şi Agathyrșii dela Carpați. 
Cetatea cea vechiă dela Tălmaciă (Landsceron), situată în față cu pasul 

dela Turnui roșu, se aflase o-dată, după cum ne spune o tradițiune popo- 
rală ?), în posesiunea unui uriaș cu numele Toreșan== Turşan 8). 

') Thucydidis lib. 1V. 109. — Dionysii Hal. lib. 1. 25. 
*) Homeri Hymn. VI. 8. 

3) Roug6, Les attaques dirigees contre PEgypte, XIV-e s., p. 25. 
1) Step. Byz. v. Tgonani. — Trăuşani, un sat din j. Argeș. (Lahovari, Dict, 71). 
5) În Bănat, lângă Oraviţa, se amintesce la a. 1690—1700 satul Agatis, adi Aga- 

dici. Pesty (Krass6 vârm. VI. 4) observă, că aprâpe jumătate din locuitorii acestei co- 
mune pârtă conumele Turc. (A se vede pag. urm.). 

%) Dionysii Halic. lib. 1. 26. 

) Miller, Siebenb, Sagen, p. 8. 

%) Turs, ca nume de familiă, ne apare în districtul vecin al Săliscei.
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Un oraș vechii al Daciei, situat în părțile meridionale ale Transilvaniei, 

pârtă la Ptolemeu numele de Tiriscum (Tilişca de lângă Sălisce, oră 

pâte Cetatea de la Muncel»). 

Mai multe castre sei cetăți preistorice din Transilvania și Ungaria ai 

purtat în evul de mijloc, și unele ruine mai pârtă până în adi, numiri tursene. 

Turch (=Turci), Theurch, Târesvâr, Tirtzburg (cetatea Torcs), este în 

documentele istorice ale Ungariei și Transilvaniei numele cel vechii al caste- 

lului, ce închidea pasul Branului în părțile de sud-ost ale Transilvaniei. În 

tablele eugubine, Tursce=Turce este forma dativului dela Turscos= 

Tuscus 1). 

Turuskou castrum, Toroczkovâr și Troskovâr (cetatea Truscului, 

Trăscăului) este numele istoric al unui vechii castel din munții Arieșului 

în părțile de apus ale Transilvaniei. În tablele eugubine forma de Turs- 

kum corespunde la Tuscum 2). 

Un alt castel străvechiii cu numele de Thursch (Turucz și Turocz) se 

afla în Carpaţii de apus ai Ungariei și forma cetatea principală pentru apărarea 

comitatului Thurocz. 

În fine, Turschan lapis ?) (p&tra sâii cetatea Turșanului) era, pe la 

a. 1263, numele unui munte din Carpaţii de nord ai Ungariei. 

Agathyrşii cunosceaă metalurgia și erai renumiți pentru costumele lor 

cele fine, frumâse, și cusute cu flori. După cum scrie Herodot, ei erai fârte 

luxoși şi purtat în mare parte ornamente de aur, Xpuoopâpor 1). O probă 

evidentă despre gradul de civilisațiune a acestei națiuni. 

Tot ast-fel ne apar şi Etruscii cei vechi seci Tursenii din Italia: un gen 

de 6meni, ce iubia fastul și magnificenţa, după cum scrie Dionysiu din Ha- 

licarnas 5). 

Etruscii, cară în timpurile mai vechi, purtati plete lungi, mai aveaii în us 

şi corânele de aur ca recompense civile şi militare 6); €&r tinerii nobili etrusci 

purtati la gât ornamente de aur (Hetruscum aurum). 

Isidor din Sevilla scrie, că Grecii și Etruscii ai fost cei de ântâiil, cari 

ati scris pe table cerate 7). 

1) Huschke, Die Iguv. Taf. VII a. 12. p. 267. 

:) Huschke, Die Iguv. Taf. 1 2 17. p. 238. 

3) Wenzel, Codex dipl. Arpad. cont. UI. 41. 

*) Herodoti lib. IV 104: "Asdfivgcor 35 ăfporaror ăvpes ist ua pposoâpo! ze pita 

— Avienus, Orb. Descr. v. 447: Praecintique sa gis semper pictis Agathyrsi- 

5) Dionysii lib. IX, 16: 'Afpodizirov “păp îh nai mohorels nd âv Toppnvây &tivoc. 

6) Plinii lib. XXL. 4. 1; XXXIIL. 4. 4; XXXVI. 19. 7. — Juvenalis Sat. V. 164 

2) Isid. Orig. VI. 9.1: Graeci autem et Tusci primum ferro in ceris scripseruat.
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Ca material de scris, tablele cerate le aflăm întrebuințate, în timpul do- 
minațiunii romane, și la minele de aur ale Daciei 1); un us, care pare, că s'a 
continuat aici încă din timpurile Agathyrșilor. 

Pe monetele cele vechi ale Tursenilor din Italia figureză adese ori tipul 
lui Hermes (Armis al Daciei, Armes al Scyţici), precum și atributele sale: 
brâsca țestâsă, caduceul, calul cel miraculos al timpurilor mitice pelasge, 
boul şi verul s&ibatec. 

Musica naţională a Etruscilor era pastorală. Se cânta cu fluera și tinerii 
etrusci esecutati saltări graţise însoțite de strigări în versuri, întocmai după 
cum este și astă-di usul la poporul român dela Carpați. 

Aceşti jucători, cari i-ȘI câștigase o mare reputațiune în Italia, erati nu- 
miţi de Romani histriones 2), un termin etnic, ce reducea originea acestor 
jocuri etrusce la populaţiunile de la Dunărea de jos, Istri scă Istriani, 
cum se numiaă în timpurile eroice ?). 

În Transilvania şi în regiunile vecine ale Carpaţilor mai întimpinăm până 
astă-di o mulţime de nume familiari, ce ne indică, că o-dată esistase în părțile 
aceste o populaţiune de familiă tursenă. Din aceste notăm aici următărele: 

În Transilvania şi Bănat: 

Turs „ Turşa Târsu Tuşcă 
Tursa Tursan Târşa Tuşcan 
Tursea Turşan Târsea Trişcă 
Turzea Târs Târsean Truţ. 

In România: 

Târsu Târsan Târziman Truşcă 
Târsa, Târsea  Târsean Târzoman ) Trușcoiil. 

In documentele istorice ale Transilvaniei și Ungariei: 
Tarsa Turs Turzo Turuzo Ters 
Torsa Torsol Turzol Tusk 5) Tyreh=Tirei €). 

?) C. |. L. vol. 11, p. 921 seqqg. 
*) Lâvii lib. VII. 2. 
3) După cum artiștii şi meseriașii din Phrygia erai numiți phrygiones. 
1) Cf. Lacus Trasimenus în Etruria, cu înțelesul de lac tursenic la Sil. Ital, IX. 11, 
5) Numele de Tusci a trecut cu migrațiunile pelasge din Asia în Europa. Seneca (Cons. 

ad Helv, 6): Tuscos Asia sibi vindicat, 
*) Notăm aici următârele locaiităţi cu numiri tursenice: Târseni s. (Muscel); Târ- 

seni s, (Mehedinţi), Târsesci s. (Argeş); Târsu cătun (Roman); Tresesci sti 
Trisesci s. (Bănat); Trusculesci s. (Vâlcea); Truseni s, (Basarabia); Grindul Tur- 
sanului mov. (Romanați); Tuscia s. (Haţeg); Tuscuresci pichet (Brăila); Turţi 
S (Ugocea); Turzinesca m. (Gorj); Şelimbru s. (Sibiu); Salembrum op. la Guido 
(Etruria); Selymbria op. (Thracia, lângă Propontis); Tarquinii, Tarcynia, Tarconia 
0p. (Etruria); în timpurile preistorice Tarcynaei, popor hyperboreu (Steph. Byz); 
Locul, unde se afla vechiul oraș Tatquinii din Etruria, are astă-di numele Turchina
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Cu deosebire în Țera Făgărașului şi în fostul Ducat al Amlașului mai 

esistă până astă-di o mulțime de nume familiari tursene, cum sunt: 

În Transilvania 

Bârsan, Borzan, Bursan (orig. 

din $. Bârsei, terra Burza), 

Călin 

Cluș, Cl6şa (Cl6jă) 
Herşu, Hârza, Hârsan 

Lehu, Lehul 

Luâu 

Măican 

Mămulea 

Manta 

Marciu 

Meternea 

Metea 

Moşoiii, Muşină 
Olia 
Onia 

Pepelea 
Picu 1), Pica 

Popăneci, Popeneci 

Sinea 

Tarcea 

'Terhenu, Tirhenia 

Tâsgă, Tocşă 

'Togan 

Turia Ă 

Vâlsan; Volso, Volzan (doc. ist.) 

Volean, Vulcan 

Vulcu 

În Elruria 

Porsena 

Calenus 
Clausus (Claudius) 

Hersenna 

Lechu (Lichas. Virg.) 

Lydius 
Maecenas 

Mammula 

Mantus 

Marcius 

Mastarna (numele etr. al reg. Ser- 

viu Tuliu) 

Metas 

Musonius 

Olenus 
Annius, Aunus 

Perperna 

Picus (rex Tyrrheniae. Lact,) 

Cupeaci (Sabinorum sacerdotes) 

Sena (0pp.) 
Tarco 

'Tyrrhenus 

Tuscus 

Tages 

Turianus 

Volsinii, Vulsinii (opp.) 

Volcanus, Vulcanus 

Vulci (0pp.) 

Din vechia idiomă tursenă s'a mai păstrat în colindele religi6se ale Ro- 

mânilor din Transilvania cuvântul lariii (lar), cu înțelesul de <păstorii- 

stăpân», după cum acelaşi caracter î-l avuse cuvântul lar și în cultul cel 

vechii al regiunii etrusco-romane 2). 

1) Florent, Szelistyei fiokszek k&zsegei, 9. Csatolm. p. 24. 

*) Colinde din c. Ciubanca, comit. Dobâcei (Colecţiunea nâstră): 

Sus în plaiu muntelui 

Sunt trei lari, pecurari... 
  

Strigă 'n lume, strigă 'n ţeră 

Strigă D'Ana D'Argheliana... 

Din cetatea mohorită, 

Cine 'n lume s'a d'afia, 

SE-i învețe-un murg din stevă 

Fără frâu, fără căpăstru, 

Fără lec de șea pe dânsul. 

Nime 'm lume nu s'afla 

Num” on larii, un păcurarii 

Cum veni, pe murg sări... 

Colindă din c. Bora, j. lalomiţă (România): 

E un lar de păcurar 

Cu fluere de luere, 

| Când în fluere dicea 

| Tote oile plângea...



  

  
260.— Pictură simbolică etruscă, desco- 

—Pi 
261. — Călărețul din doctrinele tursene, fi- perită în camerele sepulcrale de la Tar- urat pe o urmă funerară, descoperită la quinii (Corneto), representând călăto- Zimnicea (România), simbol al călătoriei ra sufletului după morte. (Museul din sufletului pe ceea laltă lume 1).—Bolliacu, atican), 
Trompetta Carpaţiloru, nr. 1137. 

   
%2.— Pictură etruscă din necropola suterană de 
inaintea urnelor fun 
din Vatican). 

la Tarquinii, înfățișând o devoțiune 
rare părințesci, între cari se vede aședat un crater mare. (Museul 

) Acest simbol însă are o dualitate; el represintă nu numat sufletul celui decedat, mes, domnul şi conducătoriul sufletelor pe ceea altă lume, Presintă și pe unele monu 
Stud, în Serbien, 139). 

dar și imaginea lui Her- 
figurat ca mesager călare, Acelaşi simbol ni se mente funerare din Serbia. (Arch.-epigr. Mitth. X, 213—5.—Kanitz,:Răm, 

NIC, DENSUŞIANU, 
54 
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Larii, ca deii tutelari ai satetor, oraşelor și câmpurilor, era -adoraţi în 

păduri. Fraţii Arvali sacrificait Larilor 2 berbeci şi Mamei Larilor 2 oi 1). 

Simbolul Larilor era un câne dinaintea picidrelor. 

Cuvântul lar mai era tot-o-dată şi un titlu onorific la Etrusci, d. e. Lar 

Porsena, Lar Tolumnius, Lar Herminius. 

O altă populaţiune numerâsă din familia tursenă o formaii așa numiții 

Thyrsagetae 2). Locuinţele lor se aflaii lângă riul Tanais, în vecinătate 

cu Budinii şi Gelonii. Arma lor naţională de r&sboiii era lancea (hasta), 6r 

ca instrumente de musică, fluera (tibia) și timpanele. 

În fine, mai notăm aici, că regele cel înţelept a Scyţilor din nordul Istru- 

lui, în contra căruia venise cu r&sboiti Darie, regele Perşilor, portă la Herodot 

numele de Idanthyrsus, adecă Munteanul tursan?). 

25. Placi, Blaci, Belaci, Belce (Belcae), Feaci etc. 

Diferite triburi și populaţiuni păstorale pelasge ne apar încă din timpuri 

forte depărate cu numirile etnice de Placi, Blaci, Belaci, Belce etc. 

În acestă privință vom reproduce aici următorele date. 

O localitate pelasgă din Asia mică, situată lângă muntele Olymp din 

Bithynia, era numită Ilaxto 4). 

Aceşti Placi, după cum ne spune Herodot (I. 57), emigrase o-dată de 

pe teritoriul Athenei, a cărei populaţiune o formase în vechime Pelasgii. 

După Artemidor însă, care trăise pe la a. 100 a. Chr., locuitorii de lângă 

muntele Olymp în Bithynia a fost o coloniă a Mysienilor (Geţilor) din nordul 

Dunării de jos 5). Suida mai amintesce pe teritoriul Atticei o localitate, nu- 

mită în forma literară grecescă, Ihaxăâar. 

Placii de lângă muntele Olymp, în Bithynia, adoratt cu deosebită pietate 

1) Henzen, Acta fr. Arv. p. 145. 

2) Val. Flacei Argon. VI. 134. 

2) Herodoti lib. 1V. 76. —"l65, ion. 0, munte păduros. 

1) Melae lib. |. 19; Placia et Scylace, parvae Pelasgorum coloniae, quibus a tergo 

imminet mons Olympus. — Seylacis Peripl. c. 94. — Plinii lib. V, 40. 2. — Buradă 

O călătorie la Românii din Bithinia (lași, 1893), p. 3 segq:: audind . . . că star afla mai 

mulți Români în Asia mică și anume în Bithinia la polele muntelui Olimp în apro- 

piere de orașul Brusa .... am ajuns la Brusa.... Aici... . mi-aă spus că (acei păstori 

din muntele Olimp) se numesc Armâni, că erai fârte mulţi .... dar de vre-o dece 

ani încâce nu se mai v&d cu oile prin munte. 

5) La Strabo, libr. XIL. 8. 1.
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pe Mama mare sei Mama deilor (Terra Mater), suprema divinitate a 
lumii vechi pelasge, venerată în particular ca stăpâna munţilor, pădurilor și 
pășunilor, dsmna turmelor şi a păstorilor (pijrmp Gpeta a). Sanctuariul Mamei 
mari din Placia, numit Mijrrp Il xavă, ajunsese în anticitate la o deosebită 
celebritate. 

O importantă grupă pelasgă de Placi locuia în timpurile preistorice lângă 
muntele Ida, ce domina câmpiile cele frumâse ale Troiei, 

După Homer, partea meridională a muntelui Ida se numia Iladxos. Orașul 
principal al populaţiunii pastorale de aici era Theba, numită la Homer 
Theba de sub muntele Placos, 9şfy Onomdaxnim; Theba cea sfântă, 038% 
îepi) 1); la Dicearch Thebe Placia 2, 

Începuturile istorice ale acestei cetăți «sfinte» și cu «porți înalte> se redu- 
ceai aşa dar la timpurile cele mitice ale ginții pelasge. 

Din Theba, de sub muntele Placos, era originară Andromache, admirabilă 
soţiă a lui Hector, a primului eroi troian, a cărei i devoțiune familiară, Homer 
ne-o înfățișeză ast-fel: 

«Și când Hector ajunse la Pârta Scheă, i alergă înainte soția sa Andro- 
mache, care i adusese o zestre mare, Ea era fica lui letion, care locuia sub 
codrul, numit Placos, în Theba de sub muntele Placos, un principe ce 
domnia peste vitejii din Cilicia. Anume, fica acestuia se măritase după Hector, 
cel cu armele de bronz. Andromache, urmată de o servitore, i alergă în- 
ainte ținând în brațe pe micul săi fiii, întocmai ca o stea de frumos... 
Ea se apropiă de Hector vărsând lacrimi, și pe când acesta o ţinea de mână, 
ea i dise aceste cuvinte: O, bărbat minunat, pe tine te va perde virtutea 
ta, și ție nu-ți este milă de fiul tăi cel mic şi de mine amărita, care acuşi 
voii rămâne văduvă, fiind-că pe tine te vor ucide Grecii, cari năvălesc cu 
toții asupra nâstră; 6r ei, lipsită de tine, mai bine ar fi s& întru de viă în 
Pământ, că-ci nu voiă ave mai mult nici o mângâiere, dacă tu vei muri, ci 
numai întristări. Et astă-di nu mai am nici tată, nici mamă iubită, fiind-că 
pe tatăl mei l-a ucis divinul Achille, când a devastat "Theba cea cu porţi 
inalte şi plină de popor; atunci el a ucis și pe tatăl mieii letion, însă nu 
la despoiat de armele sale, ci având un sentiment de pietate pentru dânsul, 
la ars dimpreună cu armele, ce i le făcuse faurii.... 6r pe mama mea, care 
domnia peste codrul Placos, Achille a luat'o captivă, a dus'o cu tâtă averea 

ci și nu a liberat' 0, de cât după ce i s'a plătit un preţ de răscumpărare enorm 
de mare; însă Diana, care trimite săgeți asupra Gmenilor, a lovit'o, și eaa 

) Homeri II. [. 366 seqq ; VI. v. 397. 
) Dicearchi fr. 11, în Frag. Hist. gr. Il. 238.
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încetat din viță în casele tatălui mei ; ast-fel, că tii ești astă-di pentru mine 

tată, mamă şi frate şi tot-o-dată bărbatul miei în fldrea vieţei sale. Dar 

fie-ți acum milă și r&mâni în casele tale cele înalte, ca să nu lași pe copilul 

tă orfan şi pe nevasta ta văduvă» 1). 

Presimţirea tristă, ce o avea Andromache se împlinesce îndată. Hector este 

ucis de Achille, şi când Andromache primesce acestă durer6să scire, ea să 

lamenteză ast-fel: 

«O! Hectore, o! nefericita de mine, în ce câs răi ne-am născut amândoi, 

tu în Troia, în casele lui Priam, 6r ei: în Theba sub codrul Placului, în casa 

lui etion, care m'a crescut pe când eram mică, nefericitul pe o ființă neferi- 

cită. O! de nu miar fi născut. Acum tu te duci în ascunsete pămentului și pe 

mine mă& lași văduvă în casă, în jelea cea mai mare ; &r fiul t&ii, pe care lam 

născut noi amendoi nefericiţii, este numai un copil de tot mic; și el nu va maj 

ave nici un ajutoriii de la tine și nică tu dela el, fiind-că deși va scăpa din r&s- 

boiul acest funest al Grecilor, el va avea tot-de-una să sufere numai calami- 

tăți şi rele, Acestă di nefericită va lipsi pe acest copil de toți cei asemenea lui; 

faţa lui va fi tot-de-una întristată și ochii lui plini de lacrimi... Lipsit se va 

duce copilul acesta la soții părintelui săi; însă pe el i-l va alunga de la masă 

un alt copil, ai cărui părinți trăesc; îl va îmbrânci şi-l va persecuta cu in- 

jurii strigându-i : «du-te de aici, că tatăl tăi nu e la masă cu noi» ?). 

Andromache ?), a cărei mamă se numia Laothoe 4), ne apare ca una din 

cele mai nobile figuri ale Iliadei. Model de iubire conjugală și maternală, ea 

este tipul femeiei blace de lângă Troia, religi6să, superstițiosă, presimţitore, 

şi neîncredătore în străini. Plângerile ei se par a fi numai lamentările funebre 

ale unei femei române din dilele nâstre 5). 

1) Homeri ]l. VI. 390 scqq. 

) Homeri Il. XXI v. 477 scqq. 

3) Andromache, nume grecisat. Forma mai corectă se vede a fi fost Aromache, 

după cum un fiă al lui Priam se numia Aromachus (Hygini Fab. 90). 

) Homeri Ii. AXI. 85. 

5; Reproducem aici câteva estrase din bâcetele femeilor române dela Carpați (după 

Marian, Înmormântarea la Români, p. 123, 505 seqq.): 

La pârtă la ţintirim Că noi de astă-di încolea 

Noi astă-di ne despărțim, Tătuţă n'om mai ave; 

Să stăm dar să mai vorbim, Nici tătuță, nici miluță, 

Unde să ne întâlnim. _Nici pe mine cu priinţă. 

Mult iubitul mieă bărbat, Cine mi te-o sfătuit, 

De cum de te-ai îndurat, Pe astă cale de ai pornit, 

Copilaşii de ai lăsat, SE mi te duci în pământ. 

Pe mine m'ai vădănit, ——
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Un alt teritorii cu numele de Biaweta se afla, după cum ne spune Ari- 
stotele 1), pe țărmurii Asiei mici, în apropriere de orașul Cyme, patria lui 
Homer, spre nord de gurile rîului Hermus sâii Hermuna. 
Mama lui Priam, a ultimului rege al Troiei, are la Apollodor numele de 

Placia 2). Ea a fost fica regelui Atreu din Mycena, orașul cel străvechiă, 
cyclopic, avut de aur și făimos al Peloponesului, capitala lui Agamemnon. 

Pelasgii formase, după cum am vădut (pag. 631), în timpurile preistorice 
populaţiunea primitivă a Egipetului. 

În prefectura Alexandriei, lângă gurile Nilului, se afla întrodus, după cum 
ne spune Suida, un imposit — de sigur din timpuri fârte vechi — numit 
Blachennomium, pe care aveati să-l plătâscă regilor egipteni astrologii, 
ca să p6tă profeți poporului de jos evenimentele, ce li se vor întâmpla 
în cursul vieţei :). Mai notăm aici, că lângă delta Nilului se aflaă stabilite încă 
din timpuri fârte obscure diferite triburi pastorale pelasge. (Cf. BovxoAxăv 
stepa la Herod. II 17. 164). 

Blachennomium era așa dar un imposit consuetudinar asupra veniturilor, 
ce le aveati astrologii dela păstorii şi țEranii pelasgi, tot-de:una curioși să 
cunâscă succesiunea evenimentelor şi destinele sorții lor. 
Numele de «Blachi» se pare, că a fost o-dată o numire generală pentru 

locuitorii de pe şesurile Nilului. 

Clasele de jos ale populațiunii egiptene, de la țeră cât şi de la orașe, cu 
deosebire lucrătorii de pământ, ne mai apar și astă-di sub numele de Felahi 
și Fulahi; un termin, pe care Turcii î-l întrebuințeză ca expresiune de des- 
considerare pentru Egipteni. 

Felahii formâză din “punct de vedere etnografic, cea mai vechiă rasă a 
populaţiunii din Egipet ; ei sunt descendenții locuitorilor primitivă ai acestei 

Cum de mi te-ai îndurat, Dacă nu-i fi dumnia-ta, 
Şi copii ţi-ai lăsat 

Mititei şi neînvăţaţi, 
În sema nimărui dați? AR , Că ei stor tredi o-dată, Şi prin străini ne-ai lăsat, 
Că n'aă milă de la tată. Tot de chin și de necaz 

Străinii că ne or mustră! 

Da de cum te-ai îndurat 

ÎI , Şi cu lacrimi pe obraz; De or eşi din casă afară 
La toți le-or fi de ocară, | 
De or intra de afară în casă Nime nu ne-a milui ; 
La toți le-or fi de probază. Tot cu «du-te» şi cu vină, 

Că la nime mavem milă. 
1) Suidas, v. Bhâza: o! 3 ând roă spbs ri Kg xuptov răjs Bhaxstas (Bhaxtae, Etym. 

Că noi cât om mai trăi 

    
M.) o5 pynpovebet xi "A pctort)ujs. 

*) Apollodori Bibl. III. 12. 3. 11; II. 12.5.1. 
3) Suidas v. Băânu: vi îv "Ahegavăpeia 33 mehos a Bhowzwvâproy, 8 oi dotpohdot zehoăat, Na 

. - îă nd 1055 piopode sigtiva made udrobe, $ V
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țări. Calitățile lor fisice sunt remarcabile: un cap frumos dolichocefal cu o 

frunte lată eșită înainte, ochi negri strălucitori şi o gură bine formată. În 

fine, numele de Felahi se mai aplică până în ditele nâstre și la vechii lo- 

cuitori ai Syriei de lângă costele Mediteranei. 

în Palestina, care înainte de invasiunea Ebreilor, era locuită de Pe- 

lasgii Amorei, cărțile testamentului vechii ne amintesc pe un Balac sei 

Balacus, ca rege al Moabilor, de lângă muntele Abarimon (al Arimoni- 

> 
să colțul de sud al Indiei are la Peiolemeu numele lor albi). O insulă de lâng 

de Balaca!). 

Polybiu amintesce în părțile de apus ale Peloponesului, în Trifylia, un 

orășel cu numele de Bolax 2), formă identică cu Bălaci, sate în România. 

La Homer, numele de Ilhduos ne mai apare și sub forma de “Yauoş ?), 

unde sunetul v representă pe un digama eolic și care se înlocuia une ori 

cu $, ov şi 0%). 

Adese oră, numele de “V)axos ne apare sub forma de bohzxos 5), ce co- 

respunde din punct de vedere al etimologiei la Vulacos. Localităţi, cu 

numele grecisat de Pvhdzy, ni se presintă în diferite ţinuturi locuite în 

vechime de Pelasgi: în Thessalia, în Epir, în Arcadia etc. 

În Chersonesul tauric (Crimea) exista de asemenea, încă înainte de 

timpurile lui Traian, un district cu numele de Placia 6). Un rege scyt din 

acâstă localitate, contemporan al lui Mithridate cel Mare (131—63 a. Chr.), 

ne apare la autorii grecesci cu numele de Palacos 7), 

Formele grecesci de Placos, Placia și Palacos corespund din punct 

de vedere al etimologiei la Blacos, Blacia şi Balacos. Grecii cei vechi 

schimbati adese ori sunetul f cu z. EX diceaă: mdddew în loc de Baie 

(a jac6), name în loc de Barety (a urca), "Auzpaxia în loc de "ApBpauia €) 

cte. Ptolemeu numesce insulele britanice Ilperraviuai vijsot, er istoricul by- 

zantin Chalcocondyla afectând şi densul usul cel vechiii grecesc, scrie Iloy- 

Gavos în loc de Boyoavos. 

Scyţii, popor cu moravuii, cu instituțiuni și credințe religiose pelasge, ne 

apar la autotii anticităţii sub două numiri etnice generale. «Cei vechi», scrie 

1) Piolemaei lib. VII. 4, 12. 

2 Polybii lib. IV. 77 şi 80, 

3) Cf. Odyss. XIV. 204, 

4) Un munte din Bithynia se numia Olachas (Plin. XXX. 18). 

5) Homeri II, 11. 705. — Herodoti |. VIII. 85. — Apollod. Bibl. |. 9. 4. 

5) Plinii lib. IV. 26. 7: Taurorum civitas Placia. 

5 Strabonis lib. VII. 4. 3. 

8) Cf. Pherecydis fragm. 101. — Steph. Byz. v. "Apgpueta
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Plin:u, <ait numit pe Scyţi Aram ei», adecă Arămani; fără îndoiclă, acesta era 
numele lor naţional; €r geograful Mela ne spune, că aprâpe tte populațiunile 
Scyţiei aii fost numite în general Belcae 1); o numire de origine străină și 
care corespunde la forma de <Belacae», ori <Balacae». 

Despre așa numiții Arimphaei, cari locuiati «sub pSlele munţilor celor 
înalți ai Scyţiei» (lângă Carpaţi), mai aflăm la Herodot o importantă notiță 
etnografică, că Gmenii aceștia, după cum spuneai Grecii, erai gxAaxpoi 2); 
un termin, care de fapt ne indică rasa sâi famiiia acestui popor, dar care 
sub forma acesta mai avea în limba grecescă și înțelesul de: 6meni fără 
păr pe cap, adecă pleșugi. 

Un locuitorii din Dacia este amintit pe o inscripțiune din Delos cu nu- 
mele de Balacros 3). 

Un fiu al regelui Amynta III din Macedonia (392—368 a. Chr.) are 
de asemenea numele Balacros. Un alt Balacros, Macedonean, se afla 
în garda lui Alesandru cel Mare, şi în fine un al treilea Balacros era 
comandantul trupelor sale ușăre +). . 

Pe arcul triumfal dela Susa, una din populaţiunile ligure, ce locuia în Alpii 
de apus, în regatul lui Cottius, ne apare sub numele de Belaci 5). Pe in- 
scripţiunile dela Nicaea (Nizza), unde locuia Deciaţii sei Decianii, 
mai aflăm numele de Vellacco şi Velacus Blaisicius 6); identice de 
altmintrelea cu Belacus. 

Aprâpe tâte populaţiunile Galliei meridionale erai cunoscute încă 
din timpuri fârte obscure sub numele general de Volcae. 

Pliniu amintesce lângă gurile Rhodanului, insula Blascorum ?), adecă 
a Blascilor, numită de Ptolemeu în formă grecescă Bhaoxâv 3). 

În Hispania, o vechiă ginte din provincia Tarraconiei purta numele de 
1) Melae lib. III. 5: Scythici populi fere omnes în unum Belcae appellati. Cf. Pauly- 

Wissowa Real-Encycl, v. Belcae. — În regiunile Germaniei de lângă Scyţia, Cesar amin- 
tesce pe Volcae, aceeaşi numire cu Belcae, (B. G. VI. 24: loca, circum Hercyniam 
silvam, Volcae Tectosages occupaverunt, atque ibi consederunt). 

:) Merodoti lib. IV c. 23: otriovat Snwpzuv obptwy birnăy ăipono: Neţâpevor sivaL ndivres 
Pdurpoi... 0ăvopa 38 avi îce 'Oppteu maior, ” 

3) Pauly-Wissowa, Real-Encycl. v. Dacia. 
1) Cf. Arriani De exp. lib. [. 29. 3, Il. 12. 2; III. 12. 3. 
5) C. 1. L. vol. V. 7231. —Numirile de Bălacit şi Bălaci le mai aflăm şi astă-di pe 

teritoriul Daciei vechi: Bălaciă n. p. (Gorj), Bălaci c. (Teleorman), Bălaci cât, 
(Vâlcea), 

% C. 1. L. vol. V. 7845. 7888, 7897, 

) Plinii lib. III, 79, 

3) Ptolemaei lib. II. 10. 9.
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Vloqui). În Baetica aflăm o femeiă cu numele de Cornelia Vallata, & 

în Asturia un Blecaenus alăturea cu un Docius2). 

Numele Belacilor sâi Blacilor ne mai apare sub diferite forme dialectale 

în părţile de nord ale Germaniei și ale Galliei. 

În timpurile lui Carol cel Mare (797), întregă regiunea cuprinsă între Rhenul 

de jos şi Elba forma două provincii: una în partea de apus, numită Vest- 

falahi, alta în partea de răsărit, Oostfalahi 2), adecă Falahii de apus 

și de răsărit. | 

O insulă de lângă gurile Rhenului era numită în evul de mijloc Walacra. 

În Gallia Belgică, cuprinsă între riurile Sena, Rhen și Marea de nord, 

populațiunea cea mai numerâsă și mai puternică o formatii în timpurile lui 

Cesar aşa numiții Bellovaci, la Strabo în două manuscrise Balloaci?). 

Fără îndoidlă, că acești Bellovaci sâii Balloaci aparțineait la aceeași familiă cu 

Belacii din Alpi și cu Falahii din părţile de răsărit ale Rhenului de jos. 

În fine, mai este de lipsă să amintim aici, ca pe unele monete, anteridre 

dominațiunii romane, ce aii fost descoperite în regiunile Armoricei, si ale 

Galliei de nord-vest, aflăm numele Vlatos 5) și care în tot casul este 

identic cu Vlacos. 

În peninsula italică, numele Blacilor ne apare sub diferite forme, 

încă din timpuri forte vechi. Unele din numirile aceste se reduc la timpurile 

migraţiunilor pelasge, altele însă sunt introduse prin scrierile geografice ale 

autorilor grecesci. În acestă privință sunt memorabile cuvintele lui Pliniu: că 

simțesce o adevărată rușine să facă descrierea geografică şi etnografică a 

Italiei după autorii grecesci 5). 

La Dionysiu din Halicarnas, Oblacus este numele unui Etrusc din Vol- 

sinii s&i Vulsinii; un comandant vitez, care se distinsese în răsboiul cu Pyrrhus, 

făimosul rege al Epirului €). 

_ Divus pater Falacer era o vechiă divinitate romană, cu un cult pari- 

cular. Marele preot se numia Flamen Falacer. Etimologia numelui se reduce 

în tot casul la padaxpol, de lângă munții cei înalți ai Scyţiei, despre cari 

ne vorbesce Herodot, şi la numele proprii de origine etnică, Balacros, ce 

le aflăm în Dacia și în Macedonia. 

3) C. 1. L. vol. Îl, nr. 6311. 1798. 2633. 

„2) Balazii Capitularia, Tom. I (Ed. 1687) p. 275. 

3) Strab. Geogr. (Ed. Didot) p. 173. 

+) Revue celtique, t. XII, 404. — Cf. ibid. t. XIV, 179. 

5) Plinii lib, III. 20. 8: Pudet a Graecis Italiae rationem mutuari. 

€ Dionysii Hal. lib. XIX. 12.
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Un vechiii oraș etrusc se numia Felathri. O altă localitate numită Fa- 
lacrinum, în formă grecisată Palacrinis (Tab. Peut.), se afla pe teri- 
toriul Sabinilor. 

Diferite alte triburi italice, ce aparțineaii familiei vechi pelasge, purtati nu- 
mele de: Volci în Lucania, Volsci în Laţiu !) Volci, Vulci, Volsinii 
şi Falisci în Etruria. Este o linie etnografică, care trecea din Italia de jos peste Laţiu și Etruria; de aci se prelungia la Belacii sâă Velacii din Alpi, la Biascii de lângă gurile Rhodanului, Ja așa numiții Volcae din Gallia meri- 
dională, la Falahii de lângă Rhen şi la Bellovacii seu Balloacii de lângă 
Marea de nord. 

Mai rămâne acum să ne ocupăm aici cu originea și semnificațiunea etnică 
a numelui familiar Flaccus, pe care-l întâmpinăm adese ori, în Italia şi 
în diferite provincii ale imperiului roman. 

De fapt, Flaccus, ca nume de familiă, este numai o simplă formă literară 
în loc de Vlacus. În vechia limbă latină, sunetul v se schimba adese ori 
cu f; ast-fel aflăm Folcatius și Volcatius, falvae și valvae, Fe- 
lathri la Etruscişi Volaterrae la Romani, patria natală a celebrului poet 
satiric Aulus Persius Flaccus. 

În nici un cas, etimologia acestui nume familiar nu se pote reduce la cu- 
ventul latin flaccus, «om cu urechile blegoşate» (auribus flaccis), cum aă 
cercat st ni-l esplice o parte din autorii romani, 

Una din familiele cele mai numerâse și mai ilustre ale Romei a fost gintea 
numită Cornelia, din carea eşit un număr însemnat de bărbaţi mari, cari 
ai înălțat gloria poporului roman și între cari cei mai celebrii ai fost Sci- 
pionii. Unele ramuri ale acestei familie purtati connmele de Blasi o, 
Flaccus, Balbus, Barbatus, Dolabella, Lentuius, Lupus, Mam- 
mula, Maluginensis, Merula, Niger, Cethegus, Corculus, Crus, 
Rufus, Rufinus, Sisenna, Sylla, Vatia etc. Numele de Blasio şi 
Flaccus sunt amândouă sinonime şi amândouă identice cu Vlacus 2). Multe 
secule, Cornelii patriciani ținură s&rbătorile lor particulare tradiţionale ; ei mai 

1) În limba Volscilor, numiţi o-dată Volosci şi Volusci, aflăm formele: vinu în loc 
de vino (24) şi fasia în loc de faciat, unde guturalul c (4) a trecut în consonantă 
sibilantă și finalul £, litera caracteristică a pers6nei a treia, a dispărut, (Corssen, De 
Volscorum lingua, p. 1. 48. 50). 

2) În limba Slavilor din peninsula balcanică, Românii sunt numiți Vlasi. — La Ano- 
nymus Belae reg. notarius, Blacii din Transilvania încă sunt numiți Blasii (cap. 25: 
terre illius [ultrasilvane]..,. homines essent.... blasii et sclavi). — Cf. Parăic, Vor, ilir.-ital, (Zara, 1858): Vlas&, giovine vallaco.
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păstrase încă până în timpurile lui Cicero ritul cel vechiit de îmormentare, 

ca să așede în sînul pământul, scii să înhumeze, corpurile celor decedați, 

punând dinaintea mormintelor înscripțiunea: «Hic situs est» (Aici odih- 

nesce). Dictatorul Sylla a fost cel de ântâiii din acestă familiă, care, după 

cum scrie Cicero, a dispus, ca corpul săi să fie ars în foc, temându-se ca ini- 

micii să nu-i desmormânteze şi risipescă osemintele, după cum făcuse densul 

cu rămășițele lui Caii Mariu. În ce privesce pe Cornelii Cethegi, 

aceştia ati arătat tot-de-una un despreț pentru tunica greco-romană, pe care nu 

a purtat'o nici un membru al acestei familii. În țera Făgărașului mai csistă și 

astă-qi vechile familii boierescă, ce pârtă numele : Cornea, Balbu, Barbu, 

Bărbat, Lencul, Lupul, Mămulea, Mărginean, Negrea, Co- 

tigă, Cocâră, Cârşă (Cârjă)!), Roşu, Săsarmă, Silea, Bâţia?) 

În comuna Boteni de lângă Câmpulung aflăm şi familia Dolbea, &r în 

munții de apus ai Transilvaniei, familia Mălăgeanu î); aceleași nume cu 

Dolabella şi Maluginensis. 

Gintea Cornelia, care făcea parte din minores gentes, sei din cele 

aședate mai târdii în Roma *), a fost considerată și în timpul imperiului ca 

un n6m străin, care nu să asimilase încă cu moravurile, cu obiceiurile și 

credinţele religiâse ale celor alalte familii vechi romane. 

Poetul Juvenal, care trăise în timpul lui Domitian, ne înfățişeză pe Cor- 

nelia, mama Gracchilor, ca o femeiă superbă, ce desprețuia pe Latini, 

asem&nând'o cu Niobe, care se considera mai nobilă de cât gintea Latonei 

1) Ccă vechi deriva numele familiei Scipio de la cuvântul scipio (6x:awy), baston lung 

al unci pers6ne însemnate, sceptru (Isid. Orig. XVIII. 2. 5). Cu înțelesul acesta, numele 

de Scipio este sinonim cu numele familiei boieresci din Ţera Făgărașului Cârşă=Cârjă 

(în |. rom. cârjă, baston al unui om avut, scă înalt demnitarii: etim. x5553:0y [euijzcpov] la 

Homer). Se pste, că aceeaşi insemnare a avut-o la început numele familiei Crus (din gin- 

tea Cornelia), pe care cci vechi nu l'aă putut esplica. În limba francesă, crosse, cârjă 

2) Despre familiele boieresci ale Făgărașului a se vede publicaţiunea nâstră, Monu- 

mente p.ist. Ţ. Făgăraşului, Bucuresci, 1885, și Revista crit.-lit, I. p.477 seqq: 

3) Cf. Alessandrescu, Dicţ. geogr. Muscel. p. 43.—Frâncu, Motii, p. 11£. 

:) Gintea Cornelia, forma, după cum vedem, o grupă socială compusă din mai 

multe familii patriciene și plebeie, cari nu derivaiă de la unul și același stră- 

moş comun; cari eraii însă unite între dânsele prin tradițiuni, prin moravuri, prin 

obiceiuri, prin credinţe religi6se și origine geografică comună, și cari tote recunosceai 

superioritatea, &r la început, de sigur, şi autoritatea militară a familiei Cornelia. — Cu 

gintea Cornelia se mai afla în relațiuni familiare apropiate şi gintea Aemilia, din care 

un ram purta conumele de Barbula. Notăm aici, că în Ţera Făgărașului, în comună 

Ileni, unde se află legănul familiei boieresci Cornea, mai esistă și astă-di familia boie- 

rescă Milea, şi care pe la a. 1711 avea un ram cu numele de Barbu Miiea.
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şi-i dice : s&-și iec pe Annibal al săă, să ice pe Syphax, regele cel învins 
al Numidiei, pe care Scipio Pa dus ca prisoneriti la Roma, să-și iee în fine 
tâtă Carthagena (înțelege aici familia sa) și să migreze 1). 

În altă satiră a sa, în contra nobilimii istorice, Juvenal face alusiune la 
familiele patriciane din Roma, cari i-Și reduceai originea lor la triburile cele 
resboinice ale Titanilor din regatul lui Atlas și la fratele acestuia Prometheu. 

Putem ast-fel presupune, că gintea Cornelia cu ramurile sale Flaccus şi 
Blasio — mai ales însă după gruparea familielor din cari era compusă — apar- 
ținea la trunchiul cel vechii pelasg, din nordul Dunării de jos, și în particular 
nobilimii din Dacia. 

Cu această ocasiune vom face aici amintire și de un Publiu Corneliu, 
originar din Dacia. 

La a. 260, împăratul Valerian cade in captivitatea Perşilor. În diferite 
părți ale împăratului se ridică o mulțime de concurenți, cari voiai să dis- 
pute fiului săi, lui Gallien, purpura, tronul! şi imperiul. Unul din acești com- 
peţitori a fost Regalian (s. Regillian), născut în Dacia traiană, și care pre- 
tindea, că se trage din familia regală a Daciei 2). 

În timpul domniei lui Valerian, Regalian fusese comandant general (duce) 
peste trupele romane din Illyria; el bătuse în repeţite rânduri pe Sarmaţii 
lazygi şi recucerise aprope de noi Illyria pentru imperiul roman. Esistă o 
scrisdre, pe care împăratul Claudiu, pe când se afla în viță privată, o adresase 
lui Regalian și în care i dice : că este o fericire pentru imperiul roman, 
că are un bărbat atât de espert în lucrurile militare, cum este densul, și 
că ar fi demn de triumf, dacă ar mai esista timpurile vechi. În general, 
Regalian era considerat în armata imperiului ca un bărbat cu talente esce- 
lente militari și demn pentru tronul imperiului. Trupele din Mesia, la care 
aparținea în timpurile aceste şi părțile de sud-ost ale Daciei, proclamară 
pe la a. 263 pe Regalian ca împărat; însă el a fost ucis de Roxolani în în- 
felegere cu trupele romane, cari se temeai de crudimile lui Gallien. 

De la acest Regalian esistă câte-va monete de argint, ce ne înfățișeză pe 
avers tipul împăratului cu corâna de rade pe cap și cu inscripţiunea: 
IMP(zrazor) C. 3) P(ublius) C(ornelius) REGALIANVS (s. REGALIANV) 
AVG(ustus) 4). 

') Juvenalis Sat. VI. 169—190: Tolle (Cornelia, mater Gracchorum) tuum .... An- 
nibalem, victumque Syphacem In castris, et cum tota Carthagine migra, 

) 7. Pollio, XXX tyr. 9: Regillianus... gentis Daciac, Decebali ipsius, ut fertur, 
afinis. —La Câmpulung (mah. Marcușea) esista pe la a. 1850 familia Răghiloiă. 

*) Aici lit, C pote ave diferite semnificațiuni, de Caesar, Caius și Cnacus. 
*) Eckhel, Doctr. num. VII, 461. — Arch.-epigr. Mitth. XVI, 239,
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Unele esemplare din aceste monete ne înfățişeză pe revers figura deului 

Apollo-S6rele cu legenda: ORIENS AVG(s74s),; de unde vedem, că Re- 

galian voia s& formeze din provinciele romane de răsărit, dela Adriatică și 

până la frontierele Persiei, dela Carpaţi până la cataractele Nilului 1), un im- 

periu deosebit al Orientului, alăturea cu imperiul provincielor de apus, unde 

se ridicase alți pretendenți. Gallien însă, după ce învinse pe toți compe- 

țitorii săi, bătu unele monete, pe cari puse inscripțiunea: restitutor 

Orientis (recuceritoriul Orientului). 

Regalian este în tot casul un nume latinisat. Însă, rămâne în mare parte 

o enigmă istorică, pentru ce Regalian, acest representant al vechii familii 

regale din Dacia, se asociase la gintea Cornelia din Roma. 

În tot casul, nu se pote contesta, că esistai în Dacia Gre cari tradițiuni 

vechi și credințe nouă, că imperiul roman î-și datoresce în mare parte succe- 

sele sale strălucite, pâte chiar şi începuturile sale, elementului celui energic dac. 

Cu 42 ani după proclamarea lui Regalian ca împărat al Orientului, tronul 

imperiului roman trece la Galeriu Maximian, un bărbat escelent în 

arta militară, plin de curagiti și superb. Mama sa a fost originară din părțile 

de dincâce ale Dunării. Când Carpii începură s& devasteze ținuturile Da- 

cici vechi, dânsa trecu peste Dunăre şi fugi în Dacia nouă ?). 

Galeriu distingându-se în continuii prin virtuțile sale militare, trecu repede 

prin tâte gradele. Împăratul Dioclețian i conferi titlul de Cesar şi-i dede co- 

mandamentul general peste trupele din IIlyria și Thracia, apoi i-l făcu ginere 

al s&ă. În a. 296, Galeriu fu însărcinat cu r&sboiul în contra Perşilor ; densul 

stiînse o armată puternică din Iilyria și Mesia, întâmpină pe Narse, regele 

Perșilor, în Armenia mare, i-l respinse dincolo de frontierele imperiului și-i 

luă o pradă imensă. După ce învinse însă pe Narse, scrie Lactanţiu, el de- 

venise și mai ambițios ; el voia acum st fie considerat și numit pe față ca 

fiu al lui Marte şi ca un alt Romul 3). Apoi, îndată ce luă titlul de împtrat 

(după abdicarea lui Dioclețian), el se declară pe faţă de inimic al numelui 

roman și voia s& schimbe și titlul oficial, ca să nu să mai numâscă 

imperiu roman, ci imperiu dacic?) 

1) Regalianu era considerat ca unul: qui a rep. defecit. (Pollio, Claudiu, c. 7 

2) Lactantius, De morte pers. c. 9: Mater eius Transdanubiana infestantibus Carpis 

in Daciam novam transjecto amne confugerat. . 

5) Lactantius, ibid. c. 9: Exinde insolentissime agere coepit, ut ex Marte se pro 

creatum et vederi et dici vellet, tamquam alterum Romulum. 

4) Lactantius, ibid. c. 27: Olim quidem ille (Galerius Maximianus) ut nommen 

imperatoris acceperat, hostem se Romani nominis erat professus, cuius titulum 

immutari volebat, ut non Romanum imperium, sed Daciscum cognominaretur.



PELASGII DE NORD. 861 

Continuăm a ne ocupa aici cu terminul etnic Flaccus în loc Vlacus. 
Cruciații din a doua jumătate a sec. XII-lea laudă avuţiile regiunii numite 

Flachia, care nu era departe de Thessalonică 1). 
Dominicus Marius Niger numesce pe păstorii vlachi, din peninsula muntelui 

Athos, Flacci 2); întrun document latin al jud. din Brașov, de la a. 1534 
mai aflăm și forma de «flaccice» în loc de «vlachice»> 2); urme evidente despre 
un us vechiii, ce a esistat în limba latină, de a scrie Flaccus în loc de Vlacus. 

În tradițiunile preistorice, Flaccii stă Vlacii din nordul Dunării de jos 
ne mai apar și sub numele de Feaci (Paiaxeg, Dainneg). 
Homer în Odyssea sa 1) ne vorbesce despre un popor numit Feaci, cari 

3 

locuiaii în o insulă depărtată, Scheria ; una și aceeași cu insula cea frumâsă 
din Adriatică, Veglia, numită în timpurile romane Curicte și Corcyra 5), 

Acești Feaci, ne spune autorul Odysseei, locuise mai înainte ây eupvxâew 
Tmegelm, în țra cea lată Hyperia (s. De dincolo), lângă Cyclopii cei 
superbi 8), Însă nelinisciți în continuit din partea acestora, ei emigrară și se 
stabiliră în insula Scheria, unde deveniră apoi navigatori celebri. 
După tipul, după moravurile și obiceiurile lor, Feacii aparțineau familiei 

pelasge din părţile de răsărit ale Europei. Homer ne înfățișeză pe Feaci ca 
un popor de eroi. Ei aveati doispredece ducă ('yijropes, voivodi), peste cati era 
mai mare regele Alcinou (Altinou 2); că aveaă un for, sâă loc comun de adunare 
(&vop4); consiliul intim at regelui i-l formaii cei mai de frunte din bătrâni 
(YEpovres); ei adoraii cu deosebire pe Hermes şi credeaii în sârtea omului, 
Cum i-ai destinat-o ursitele ; aveai o aversiune în contra străinilor, eraă însă 
miloși ; compătimeaii pe cei nefericiți, pe cari valurile mării i aruncati Ja 

y fermurii lor şi le da tot ajutoriul spre a se întârce 6răşi în patria lor. Femeile E 

lor erai măiestre în arta de țesut și de cusut. În sala de consiliu a lui Alcinou, ? 3 

') Ansberti Expedit. Friderici 1 imp. (ed. Tauschinski et Pangerl): Fridericus Advo- 
catus de Berge — invasit regionem opulentam, Flachiam dictam, non multum a 
Thessalonica distante. 

:) Dominicus Marius Niger, Comm. Geographiae (Ed. 1557) lib. 11: item Antigonea 
Psaphara cognomine, cuius nunc ager a pastoribus vicatim habitatus, quos Morias, 
sive Flaccos appellant (Tomaschek, Zur Kunde d. Haemus-Hulbinsel, c. 4). 

?) Densușianu, Documente p. ist. Românilor Vol. II. 4, 65. 
*) Homeri Odyss. VI v. 4 seqq. 
5) Caesaris B. C. lib. UL, 10, — CE C.I. L. vol. II], p. 398. 
% Ţera Cyclopilor era Dacia. (A se vede pag. 464). — Imp. Maximin cel b&-: 

tân (a. 235), ai cărui părinți ai fost originari din Dacia traiană — un om aspru, su- 
perb, desprețuitoriă şi, după cum scrie ]. Capitolin, iubit numai de Geţi, ca concetăţian 
îl lor — mai era numit în mod ironic şi Cyclop, Typhon şi Gyges, adecă om din nemul 

Cyelopilor și al Titanilor (J. Capitolinus, Maximini duo, c. 1--8)
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jur împrejurul păreților, se aflaii suspendate diterite țesături și haine de cere- 

monie (culmi). În palatul regelui Alcinou, putea oră cine să intre, fără să aşcepte 

la ușă. Regina Fcacilor ședea de regulă lângă vatra focului depănend la tor- 

tură de lână roșiă. Un străin, care intra în casă, lua loc lângă vatra focului; 

&r dacă era din cei mai de frunte, era invitat s& ședă pe scaun. La ospețele 

Feacilor se cântată laudele bărbaţilor renumiţi. Petrecerile tinerimii erati lup- 

tele, jocul şi alergările. Feacii aveai lângă curțile lor grădini mari cu peri, 

cu meri, smochini, olivi, vițe de viă și cu tot felul de fructe; €r în partea es- 

tremă a grădinilor erai straturile pentru legume. Este aceeași civilisațiune, 

același mod de vicță domestică, aceeași organisare politică și militară, care 

a esistat, și în parte mai esistă și astă-di la poporul român de la Carpaţi. 

Numele de Feaci (Paiaxec) este identic cu Flacci sei Flaci; derivă 

însă din formele de Balaci=Falaci cu trecerea sufisalui ac în îac 1) și 

cu disparițiunea lui 7 ?). 

În epoca romană, populaţiunile din părțile meridionale ale -Daciei ne mai 

apar și sub numele de Bastarnae și Basternae. 

Pentru prima Gră, numele acesta se ivesce în istoriă pe la a. 182 a. Chr. 

Locuinţele Bastarnilor se aflati pe țărmurele de nord al Dunării. Liviu ne 

spune, că Bastarnii erai vecini cu Thracii și cu Scordiscii 5), adecă se în- 

tindeau pe lângă cursul Dunării, dela Marea nâgră până în regiunile Pan- 

noniei de sud. De asemenea ne spune Dio, că Bastarnii se aflai în față cu 

provincia Mesiei 4). Lângă Dunărea de jos i amintesce și Ovidiu ?). 

Bastarnii formaă un popor numeros şi r&sboinic ; ei dispuneaii de o forță 

mare în călărime şi pedestrime. 

Pe la a. 182 a. Chr,, Filip din Macedonia ceruse ajutoriul Bastarnilor în 

contra Romanilor și planul să era: că după ce va estermina pe Dardani, 

inimicii Macedonenilur, s& trimită pe Bastarni ca să devasteze Italia €). 

Pe tabula Peutingeriană, Bastarnii ne apar sub numele de Blastarni?”). În 

cosmografia lui luliu Honoriu, ei sunt numiţi şi Uasternae = Vasternac 8), 

1) Ca în rom. Poliac, ital. Polacco, germ. Palak. 

2) Ca în limba italiană: bestemmia,lat. blasphemia; mai pensieri, tai cost, 

în loc de mali,tali; rom. aiă, lat. alium. 

2) Lâvii îib. XLI. 19. — Cf. Strabo, VII. 3. 2. 

4) Dionis Cassii lib. LI. c. 23.—La Steph. Byz.: v. Buszăgvar, Ehvoc bag zăv "Isrpoy cindv, 

5) Ovidii Trist. IL. 1, 197; 

5 Livii lib. XL. 57. 

3) La Tacit și Pliniu ne apar sub numele de Bastarni şi locuitorii Dacici din 

părțile despre Germania. 

s) Riese, Geogr. lat. min. p. 40. 84.
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Sunt forme dialectale, mat mult sei mai puţin alterate, ale numelui «Blaci» ), 
Terminul de Blastarni—ori Blasterni, cu e în silaba a doua, după 

analogia Basternae — este variantă cea mai puţin coruptă, și care corespunde 
la forma de Blasca(nni, Blasce(n)ni (rom. Vlăscani, Vlăscent), 
după cum corespunde Blachernae la Blachennac = Blacenae 2), 

În limba populațiunilor slave din peninsula balcanică, Tera românâscă se 
numesce Vlaska zemlia; un district al României, din părțile de lângă 
Dunăre mai are și astă-di numele de Vlașca; & o tradiţiune română ne 
spune, că Omenii de la munte diceaii celor de la vale Vlăsceni 3). 
Mama mare a deilor, Myrjp Ilhax:avi, seu și Ex Iaxiae 2), mai cra nu- 

mită, după cum scrie Pausania, și IlAaoryvi pTrenp 5), adecă Mater Pla- 
stena=Blastena, nume identic cu Blascena sei Vlascena. 

Înainte de a încheia acestă recensiune, despre formele numelui «Blac» 
în anticitate, mai este de lipsă să facem amintire aici de epitetele de bellax 
și bellaces, pe cari unii autori latini, le ati întrebuințat cu intenţiune anu- 
mită, spre a indica caracterele etnice ale unor populaţiunii barbare de oti- 
gine pelasgă. 

Ast-fel aflăm la Priscian numirile de: Sarmata be llax, Germani 
bellaces și Pannonii bellaces 6), Același termin î-l întrebuințeză po- 
etul epic Lucan pentru locuitorii din insula Curicte (Veglia), sub forma de 
“bellaci genti Curictum 7), 

În anticitate, aprâpe tâte populaţiunile scyte, după cum ne spune Mela, erati 
cunoscute sub numele de Belcae. Aceeași numire ne apare la Priscian 
sub forma de Sarmata bellax. Pe teritoriul Germaniei între Rhen și Elba 
esistaii dou grupe însemnate de Falahi. La Priscian aflăm pe Germani 
bellaces. Cele mai vechi cronici ale Ungariei fac amintire de Blacii din 
Pannonia 8) &r Priscian vorbesce de Pannonii b ellaces. Fără îndoi€lă, că 
epitetele de <bellax> Şi «bellaces», în textele de mai sus, ne indică, nu numai 

1) Despre naționalitatea Bastarnilor a se vede mai sus. p. 766. 
:) Blachernae, partea Constantinopolului de lângă Cornul de aur, unde se afla un palat 

luxos aj împăraților byzantini. — Formă analogă, rotacisată, Perpenna și Perperna 
3) Cest. ist. Răspunsuri. Comuna Prejba, jud. Vlașca. 
*) C. 1. G. 3657, 

5) Pausaniae Descr. Gr. lib. V. 13. 7. 
%) Prisciani Descr., Orb. v. 274. 294. 314. 

î) Imeani Phars. LV. 406.— Despre Vlachii sâă Românii din ins, Veglia vedi 
Miklosich, Wand, d. Rum. p. 4. 

%) Anonym. Belae reg. not. c. 9. — Simon de Keza, Chron. Hung. 3. 4.
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caracterul marţial al Sarmaţilor, al Germanilor (Herminonilor) şi Pannonilor,. 

dar tot-o-dată și rasa su naționalitatea lor antică. 

O alusiune la numele de Valaci al Ligurilor, din Italia de sus, o aflăm 

la poligraful roman Nigidiu Figul, care trăise pe la a. 59 a. Chr. 

Ligurii din Alpi și din Apenini, cari până în timpurile lui August mai 

purtaii plete lungi şi eraii numiţi Capillati și Comati, ne apar la Nigidiu 

Figul cu epitetul de fallaces 2), cu tâte că acești Liguri, după cum scrie: 

Diodor Sicul, duceaii o vi€ţă fârte grea; eraii 6meni săraci, însă laborioși. 

Este afară de ori ce îndoi€lă, că prin terminul de «fallaces», aplicat la 

Liguri, Nigidiu Figul ne indică, sub o formă mușcătâre, numele lor etnic de | 

Belaci?), care, nu scim cum, ajunsese încă din timpuri fârte obscure să 

fie o espresiune de dispreț pentru populaţiunile pastorale pelasge. 

26. Leges Bellagines. Lex antigua Valachorum. 

Ne-am ocupat în capitulul precedent cu vechimea şi cu estensiunea geo- 

grafică a numelui Blac până în timpurile homerice. 

REmâne acum s& vorbim de o colecțiune vechiă de legi ale Daciei, cu- 

noscută în sec. VI-lea al erei creștine sub numele de Leges Bellagines; 

o denumire, care, sub forma acâsta, ne indică numele Belacilor sâă 

Blacilor din Dacia. 

După tâte tradiţiunile istorice, ce ne-ai r&mas, legile cele mai vechi, cari 

ati guvernat societatea omenescă, aii fost de origine pelasgă. 

În particular însă, primele începuturi ale istoriei dreptului și legislaţiunii 

se reduc la regiunile de nord ale Dunării de jos. 
Homer ne înfăţişeză populaţiunile pelasge din părţile de nord ale Thracici, 

pe Mysi, pe Scyţi şi pe Abii, ca cei mai drepți &meni de pe fața pă- 

mentului, Gnouârarot &yfpwmor 3). 

„Același caracter moral i-l atribue populaţiunilor barbare din părţile de medă- 

n6pte şi geograful Strabo, când ne spune, că Grecii, cari ai trăit înainte de 

timpurile sale, ai judecat pe Scyţii cei vechi tot ast-fel, după cum i înfățișeză 

şi Homer ; că în timpurile vechi era o credință generală, că Nomadii, cati 

1) Nig. Figulus: Ligures.... fallaces. (Micali, Italia av. il dom. d. Romani,t. | 

[1826] p. 89). 

2) A se vede pag. 855. 

3) Homeri Il. XIIL. v. 6—7.
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locuiaii mai depărtaţi de cei alalți Gmeni, erati cei mai dre pți dintre toți 1). 
Plato (sec. V—IV a. Chr.) amintesce de legea Scyţilor, 5 zâv Exvhâv 

wiuos, care conținea disposițiuni cu privire la instrucțiunea militară 2); &r 
Clearch din Solos ne spune, că Scyţii ai fost cei de ântâii, cari se at 
folosit de legi comune?) 

În fine Herodot scrie, că Geţii erati 6menii cet mai viteji, dar tot-o-dată 
şi cei mai jusți dintre toţi locuitorii Thraciei +), 

Codificaţiunea cea mai vechiă de legi a lumii ante-homerice, despre care 
ne vorbesc tradițiunile greco-romane, a esistat în părțile de nord ale Dunării 
de jos; în o regiune, care începend din timpurile primitive ale istoriei ne 
apare succesiv sub diferite numiri geografice, ca: Gaea (Terra) în legendele 
Titanilor; era Arimilor (eiv "Apipo:s, Inarime), țera Hyperboreilor (Ev “zep6o- 
pEo!s), țâra, peste care domnise titanul Atlas; regiunile dincolo de Oceanos 
potamos (Istru); părţile estreme ale lumii vechi (ză Eoxara), Hyperia (țera 
de dincolo), Hesperia, țera Cyclopilor (Kuxhdzov aia), Aetheria, Munţii cei 
înalți (Oăpea paxgă), Munţi Ripei (ră “Piata &p7)); în fine Scyţia și Scyţia 
«mama ferului», fiind-că populaţiunile din nordul Dunării de jos adese oră 
ai fost considerate numai ca un ram din familia cea mare a Scyţilor. 

În regatul lui Atlas, care domnise peste Hyperboreii din nordul Thraciei, 
ai esistat, după cum scrie Plato, cele mai vechi legi de origine divină, scrise 
cu litere pe o columnă de aramă 5), 

Însă o mare parte din autorii vechimii atribuiai redactarea acestor legi 
lui Hermes (Armis al Daciei, sei Armes al Scyţiei), care ținuse în căsă- 
toriă pe Maia, fica lui Atlas. 
Hermes, după tradiţiunile anticităţii, a fost secretariul deilor din Olympul 

cel vechii, în particular secretariul lui Saturn, și era considerat ca înteme- 
iătorul tuturor instituţiunilor sociale, politice şi religi6se, ca dascălul și mă- 
iestrul tuturor sciințelor şi al artelor. În deosebi se spunea despre Hermes, că 
densul a scris din ordinul divinității supreme legile, ce a fost destinate să 

1) Strabonis Geogr. |. VII. 3. s—9. — Cf. Pliniu (V, 26, 11; VI, 14, 2—3). — Bessel, 
De reb. Get. p. 40: inde a primis historiae temporibus gentes septentrionales 
sanctas, justas, pacificas esse habitas. 

:) Platonis Leges VII. (ed. Didot, vol. II. 370). 
2) Clearchi Sol. fragm. 8: Mâvoy 3: YBun:c xpivoig îprizoy Evos Expicure rd Sadhuy 

(Fragm. Hist. gr. II. 306). 
?) Herodoti lib, 1V. 93; oi 3: Fim... Opnizwy 2ivres dvăpibrarot xol. Denainurot. 
5) Platonis Critias (ed. Didot, 11. 259): dc â vâpos arate ([lozet5âv) apte 0 ph 

bata nd sv zpibrov îv set “fetpauptva gerprdtivg. — Cf. ibid, p. 201, 

o o
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conducă guvernul tuturor ființelor vii. Cărțile lui Hermes conțineaii o serie 

vastă de precepte morale, religi6se, politice și civile; se mai ocupai cu astro- 

nomia, cosmografia, geografia, medicina și cu tâte invenţiunile sciințelor 1). 

În timpurile aceste, dominaţiunea rasei pelasge se estinsese departe, și 

legile din regatul lui Atlas, scu legile lui Hermes, emanate în numele di- 

vinităţii, devenise universale pentru tâte ţinuturile locuite de Pelasgi. 

Acestă codificațiune, după care se conducea guvernarea lumii vechi, pârtă 

la Hesiod numele de lege archaică, venos dpxatos 2); la Sophocle legi 

archaice, ăoxatot vâot 3); la Eschyl «lege divină», vâpos deây 2, &r 

la Ovidiu sacrata jura parentum și jura sacerrima 5), 

Despre legile cele vechi ale Daciei face amintire și Aristotele (sec. IV a. Chr). 

Agathyrșii— cari locuiaii lângă rîul Maris în Transilvania — scrie Ari- 

stotele, aveai obiceiul să cânte legile lor; şi dânsul să întrebă cu acestă 

ocasiune, dacă nu cumva usul acesta particular al Agathyrșilor a fost introdus, 

pentru ca legile să nu fie uitate? 6). 

Acâstă datină, de a cânta legile divine ca imne, are caracterele vieţei re- 

ligi6se archaice. 

După cum scrie Hesiod, musele sii cântăreţele cele vestite, ce locuiait 

pe Olympul de lângă Oceanos potamos, cântaii cu voce plăcută la palatul 

lui Joe şi la ospețele deilor faptele &menilor viteji, luptele Giganţilor și 

legile tuturor popsrelor, pEAmoVTaL Tăyuoy VEovs 1). 

Cu migraţiunile triburilor pelasge către părțile de apus ale Europei, legile 

cele divine din nordul Dunării de jos trecură și în peninsula Apeninilor și a 

Pyreneilor. 

Saturn, fratele lui Atlas 3), — care după Hesiod și Diodor, domnise la înce- 

put lângă Oceanos potamos, sâit Istru 9) — fiind alungat din imperiul sti, 

trecu în Italia și aici introduse aceleaşi legi şi instituțiuni, cari esistase și în 

patria sa cea vechiă 10). 

*) Diodori lib. [. 16; 43, 6; V. 75, 1. — Philonis Pyblii fr. 2, 

2) Hesiodi fragm. 193. 

3) Sophoclis Oed. Col. v. 1382. 

4) Aesehyli Eum. 172. 

5) Ovidii Heroid. 9. 159; Met. X. 340. 

6 Aristotelis Probl. Sect. XIX. 28: Aă «i vâpor ahodyrat ode dhoba;... baze “o
 a = 

»Anabbpsotc Est cuwfiăswy? 

%) Hesiodi Theog. v. 66. 

3) Diodori Sic. Iil. 60. 

5) Hesiodi Op. v. 169. dem, Theog. v. 695. — Diodori lib. III 56. 60. 

10) Virg. Aen. VIII, 319 seqaq.: Primus ab aetherio venit Saturnus Olympo, Is genius 

indocile ac dispersum montibus altis Composuit legesque dedit „—Maerob. Sat. VII. 17.
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În Hispania, aflăm de asemenea urmele acestei legislaţiuni archaice. Tur - 
ditanii si Turdulii, cari emigrase în timpuri depărtate, din regiunile 
de apus ale Transilvaniei (p. 697), aveai, după cum scrie Strabo, o colec- 
țiune de legi scrise în versuri, vechi după cum spuneai dânșii, 
de 6000 ani 1). Acestă dată, care se întemeia, fără îndoi€lă, pe o vechiă cro- 
nologiă a preoților iberică, corespunde aproximativ la epoca, în care trăise 
Saturn, Atlas şi Hermes. 

Legile Turditanilor erai în tot casul tradiționale, și ele nu puteai fi di- ferite de legile cele sfinte ale anticităţii pelasge, pe cari Hesiod le numesce «universale» și «archaice». 
Despre colecțiunea cea vechiă de legi a Daciei amintesce și episcopul got, lornande, din sec. VI, născut și crescut în Mesia de jos. 
Istoricul got însă atribue redacțiunea acestui codice de legi lui Deceneu (Decianul), care pusese basa instituțiunilor politice şi religise ale Daciei, și care în tot casul se vede a fi identic cu Dokius filius Caeli 2), adecă Saturn. 

Reproducem aici cuvintele lui Iornande : 
«Acest Deceneu, fiind un bărbat fârte învățat în sciințele filosofice, intro- duse la Geţi o disciplină morală, ca ast-fel să îmblândescă moravurile lor cele barbare; el i învEță s& cunâscă regulele cele nestrămutate ale lumii fisice, făcându-i să trăiescă am&surat ordinii de lucruri stabilite de natură, și după legile lor proprii, pe cari le ai scrise până în dilele nâstre și le numesc Leges Bellagines; el i-a învătat să potă deosebi lucrurile adevărate de cele neadevărate (logica), și ast-fel i-a făcut superiori altor po- pore în privinţa judecării lucrurilor, îndemnându-i tot-o-dată să-și petrecă vicța în fapte bune ; el i-a tăcut să cundscă secretele astronomiei, lea es- plicat cele 12 semne ale zodiacului, și în particular, cum trec planetele prin semnele aceste, cum cresce și scade luna, cum se numesc cele 344 stele Și prin ce semne anume trec ele, când răsar și când apun; apoi el alese din tinerii cei mai nobili, pe cei mai descepți, i învăță teologia, riturile şi ceremoniile cum să venereze anumite divinităţi și cum să facă serviciul re- ligios în temple; din aceștia apoi le formă preoți, cărora le dede numele de Pileați» 3), 

*) Strabonis 1. III 1. 6: odro: (Toopdod)o:) ... rd "6 nadntăs pune Eovat orga Wear Roti urata d vâpobs 2putrpoug EEanogiiuy 27âvy, Go wat. 
) Plinii lib. VII. 57, 4, 
2) Jornandis Get. orig. c. 11: Qui (Diceneus).... omnem pene philosophiam €08 instruxit; erat enim huius rei magister peritus. Nam ethicam eos erudivit, ut bar- baricos mores ab eis compesceret: physicam tradens naturaliter propriis legibus
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După cum vedem, lornande, ne vorbesce aici despre același sistem vast 

de sciințe umane și divine, despre același complex de legi morale, religiose, 

politice și civile din nordul Dunării de jos, pe cari cu mult înainte de dân- 

sul, autorii greci şi romani le atribuiaii lui Hermes. 

Mai notăm în fine, că Stephan Byzântinul 1) și Eustathiu din Thessalo- 

nica 2) fac de asemenea amintire de legile matrimoniale și fețiale 

ale Geţilor (Nâpo: Terâv, Neuos Perxs). 

ÎI 

Pe acestă codificațiune archaică de legi din nordul Thraciei, care în dife- 

rite epoce figureză ca legi ale Atlanţilor sei Hyperboreilor, ale Scyţilor, 

Agathyrşilor şi Geţilor, s'a întemeiat şi vechia legislațiune grecescă ?). 

Cea de ântâiii compilațiune de legi a Eladei a fost a orașului Sparta din 

Pelopones, făcută de Lycurg în sec. IX a. Chr. 

Spartanii, scrie Herodot, aii fost singurii din toți locuitorii Greciei, cari 

aveati legile cele mai rele; din care causă Lycurg, membru al familiei regale, 

se hotări să introducă în patria sa un sistem de legi mai bune. Pentru scopul 

acesta, dânsul consultă oraculul dela Delphi, fiind-că în timpurile mai vechi, 

ori ce legislaţiune avea trebuință de scutul religiunii. Pythia sei preotesa lui 

Apollo dela Delphi, după cum spuneaii unii din istoricii vechi, a comunicat 

apoi lui Lycurg legile şi instituțiunile de organisare, de cari 

se folosiati Spartanii și în timpurile lui Herodot 4). 

În acestă privință, filosoful creştin Clemente Alexandrinul scrie, că Lycurg 

mergând adese oră la oraculul lui Apollo dela Delphi a învățat dela acesta 

legile; același fapt î-l menţioneză Plato, Aristotele și Ephor 5), 

Oraculul de la Delphi, după cum scim, a fost întemeiat de Hyperborei €), 

vivere fecit, quas usque nunc conscriptas Bellagines nuncupant: logicam instruens, 

eosque rationis supra caeteras gentes fecit expertos .... omnemque astronomian 

contemplari edocuit .... Elegit et eis tunc nobilissimos prudentiores viros; quos theo- 

logiam instruens ,.. . fecitque sacerdotes nomen illis Pileatorum contradens. 

1) Stephani Byz. v. Leriz, 

2) Eustathii Comm. ad Dionys. 304, 

2 Legislațiunea lui Minos, care după tradițiunile vechi, domnise peste Creta, încă 

avea un caracter hyperboreu. Cf. Plato, Axiochus; Diodor. V. 84. 2. 

% Horodoti lib. 1. 65. — Pausaniae lib. LII. 2. 4. 

5) Clemens Alex., Stromat. 1. 26. — Aristotelis Respubl. fr. 186. 

5 Pausaniae lib. AX. 5. 7 seqq.
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şi mult timp acest sanctuariă renumit al lui Apollo s'a aflat esclusiv sub admi- 
nistrațiunea şi conducerea preoților şi profeților hyperborei. 

Pe aceleași principii vechi, cuprinse în dreptul public al Scyţilor, şi al 
Agathyrşilor, s'a întemeiat în mare parte și legile Athenienilor, pe cari le 
compilase Solon (sec. VII a. Chr.). 

Pe când Solon, scrie Plutarch, era ocupat cu redactarea legilor sale, dânsul 
face cunoscință în Athena cu Anacharsis, celebrul filosof al Scyţilor păstori 
şi unul din cei 7 înţelepţi ai lumii vechi. Solon, admirând înțelepciunea lui 
Anacharsis, i-l țină câtva timp la sine în casă, și cu acestă ocasiune discută 
cu dânsul proiectul săi de legi 1). 

Acestă cestiune presintă un deosebit interes pentru vechia civilisațiune 
și organisare a ţărilor de la nordul Dunării de jos. Noi vom esamina aici 
textele, ce le avem despre patria şi naționalitatea lui Anacharsis, ca s& 
putem ajunge în acestă privință la mai multă lumină, de cum o avem până 
astă-di, 

Anacharsis, după datele ce le avem despre vi€ța și operele sale, ne apare 
ca unul din cei mai învățați 6meni de legi din părțile de nord ale Istrului. 

Ephor, care trăise în sec. al IV-lea a. Chr., ne spune în unul din fragmen- 
tele sale, că Anacharsis, în ce privesce patria şi naționalitatea sa, a fost din 
Scyţii păstori2). - 
După Homer, Scyţii păstori, Hippomolgii şi Galactophagii 5), erati 

vecini cu Mysii din nordul Thraciei. Tot ast-fel și după Eschyl +), locu- 
ințele Scyţilor păstori se aflati în regiunile din nordul Thraciei: lângă Cau- 
casul de lângă Istru (Oceanos patamos), în Scyţia, numită <mama ferului», 
şi în apropiere de riul cel violent şi greit de trecut, ce curge din munții 
cei înalţi (Atlas, Alutus, Olt). 

Scyţii păstori ai lui Homer şi Eschyl, forma așa dar o populațiune cu 
totul deosebită de Scyţii nomadi ai lui Herodot, răspândiți prin regiunile 
din nordul Lacului meotic, lângă porţile cele deschise ale Asiei mari, unde 
nime nu ara, nime nu semăna, unde nu erai nici sate nici oraşe 5), 

1) Plutarque, Oeuvres, Tom. | (1784), Solon, p. 280. 
*) Ephori fragm. 78. 

*) Homeri II. XIII. 5, 

4) Aeschyli Prom. v. 709. 

5) De altmintrelea resultă chiar şi espunerile lui Herodot (VI. 84; IV. 99. 125), că lo- 
Cuințele Scyţilor păstori, asupra cărora venise cu r&sboiă Darie, regele Perșilor, începeai 
de lângă Dunăre şi Carpaţi. — Mai adăugăm, că Scytii de lângă Pontul euxin, spuneai, 
după cum scrie Herodot (IV. 76), că ei nu sciă cine a fost Anacharsis.
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Numele lui Anacharsis, sub aspectul, cum ni-l presintă autorii grecesci. 

nu corespunde formelor onomastice din nordul Dunării de jos. În tot casul, 

noi nu avem aici un singur nume, ci o numire compusă: Ana Charsis. 

Sub forma acâsta, numele lui Anacharsis aparține onomasticei poporale din 

nordul Dunării de jos. 

Onă 1) şi Cârsă (s. Cârjă) sunt nume de botez și de familiă forte r&s- 

pândite în părţile meridionale ale Transilvaniei. În Țera Făgăraşului, Cârşă 

(gr. Chryses) este numele unei vechi familii boieresci, care pe la anul 1862 

cuprindea 7 părinţi de familiă. Cu deosebire, în familia boierescă Cârşă, 

numele Ona se vede a fi rămas până în seculul al XVIII ca o moscenire 

din timpuri depărtate. În documentele moşnenilor din Câmpulung, cari 

constitue de fapt numai o vechiă emigrațiune din Tera Făgăraşului, noi 

aflăm în anii 1792/93 pe doi moșneni cu același nume de «Oncea Cârșa», 

unde «Oncea» este un simplu diminutiv din Onă, ca la Romani Ancus din 

Anus. 

În ce privesce familia lui Anacharsis, aflăm la autorii grecesci mai multe 

date genealogice, ce ne presintă un deosebit interes, pentru istoria politică și 

istoria civilisațiunii Dacici, înainte de cucerirea Romanilor. 

După scholiastul lui Plato, Anacharsis a fost fiul lui Tyovpov (L'voygos) — 

adecă al lui Niuru—un rege al Scyţilor 2), înțelege păstori. 

După Diogeniu Laerţiu, care trăise pe la a. 190 d. Chr., Anacharsis a 

fost fiul lui Tvyobpov (Niuru) şi trate cu regele Scyţilor Cathuidos 3). Suida 

însă, care se folosise de alte fântâni istorice, probabil mai vechi, ne spune, 

că Anacharsis a fost fiul lui Tvbgov și frate cu Caduias, regele Scyţilor 4), 

După cum vedem, tatăl lui Anacharsis este numit Tvobpov sei T'vodpos la 

scholiastul lui Plato şi la Diogeniu Laerţiu. Suida însă scrie, Tywbgov ('vopos). 

cu o mică vatiațiune de ortografiă. 

1) In formă latină: Annus, Annius, Anius, Ania (C.I. L, v. 1. 78), etr. Annaeus: 

În munţii de apus mai există și astă-di amendout formele, Ana și Gna, ca nume de 

familiă (Frâncu, Moţii, p. 116). In Moldova Onă Ureacli la 1445 (Uric. IX. 137). 

:) Scholiastul lui Plato, ed. Didot III, p. 333: "Avepapote Pvobpov blăs 105 Dodtr 

us Xxbhăv. 

3) Diogenis Laertii lib. L. c. 8: "Avăyagere, 6 Xxbtqs Fvodpoo ptv î biâc, dbehgis 

Kufovidov (var. Kadovidr) mod Exollây Busthiws . .. obroc Exoimae Tv apă zoia Furl 

vopipuov ua. mâv mapă mois "Bhhqatv, sie ebrehay Bino nai mă xură, zăy z0hsp-oy, En sa 

udata. —Cf. Suidae Lex,, ed. Bernhardy, v. Atyhwssos. 

4) Suidas: 'Aviyapee, Dvbpoo . . Ex5fne, othdsoooe, ădsvăe Kdonia, mod Suv Bar 

cios. YEizpave Nâptpau Emo dv îm. Ibid. v. Alţhwscos.



  

PELASGII DE NORD. 871 

Numele Niuru sei cu terminaţiunea grecescă Niuros are în tot casul 
o formă latină barbară. | 

În dialectul neapolitan niro, calabru niguru și în cel sicilian niuru 
însemnâză «negru» 1), 

Tatăl lui Anacharsis avea așa dar numele de Niuru sc Negru, ori 
cu alte cuvinte, era din familia numită «Negru»; el mai era tot-o-dată un 
rege al Scyţilor, după cum ne spune scholiastul lui Plato. Ne aflăm așa dar 
în faţa unor preţi&se documente pentru istoria țărilor dela Dunărea de jos 
înainte de timpurile lui Traian. 
Negru este familia cea vechiă şi legendară a voivodilor români din țera 

Făgărașului. Afară de Negru Vodă, despre care ne spun cronicele româ- 
nesci că î-și strămutase scaunul domniei dela Făgăraș la Câmpulung (a. 1290), 
documentele și tradițiunile istorice ne mat vorbesc şi despre alți voivodi ro- 
mâni din aceeași familiă şi cu același nume. Un Negru Vodă domnise 
pe la a. 1232 după vechile acte de posesiune ale comunei Reșinari de lângă 
Sibiu 5). Un Negru Vodă construiesce pe la a. 1215 biserica cea mare 
domnâscă de la Câmpulung. Uu Negru Vodă trăise pe la a. 1185, după 
cum ne spune genealogia familiei Monea din Vineţia Făgărașului. În cân- 
tecele epice ale poporului român se mai face amintire de un Negru Vodă, 
din epoca când domnise peste Dobrogea Letinul bogat (Telephus, supranumit 
Latinus) 3). Unalt Negru Vodă trăise în timpurile mitice. El construesce 
mănăstirea cea renumită de la Argeș, după un rit păgânesc; pe care apoi o 
dedică deului Marte, după cum resultă din textul unei rapsodii poporale +). 

Acestă vechiă familiă a voivodilor români din Ţera Făgărașului mai există și 
astă-di ca familiă boierescă în comuna Poşorta, cu numele de Negrea, 
şi cuprindea pe la a. 1862 două deci şi opt părinți de familiă 5), Pe terito- 
riul aceleiași comune, în apropiere de satul numit Breza, se mai văd și astă-di, 
pe o stâncă înaltă, ruinele unei fortificaţiuni din timpuri obscure, pe care po- 
porul o numesce Cetatea ui Negru Vodă 6), 

1) Mortillaro, Nuovo Diz. siciliano-italiano, Palermo (1876) p. 747: Niuru.... opposto 
al bianco, nero. : 

1) Hasdeu, Etym. Magn. Tom. IV, p. CIL. 
:) Tocilescu, Mater. folkl. 1. p. 1268. 

1) Tocilescu, Mater. folkl. 1. p. 18. 20. 25, 
3) Forma femenină a conumelor, cum sunt d.e. Bunea, Cornea, Codrea, Lupea, Puia 

Mămulea, Negrea, Băsărabă etc., se refere la familia s€ă la trupina, din care făceai 
parte pers6nele respective, ca la Romani: ex gente sâă ex tribu Cornelia. 

%) Herodot (IV. 76) scrie, că Anacharsis întorcându-se din Grecia, să ar fi retras 
ic săjy xe)eopevrv “Thainy. O comună boierescă, numită Ileni, să află în Țera Făgărașului 
nu departe de Poșorta, IEgănul familiei Negru.
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În ce privesce patria lui Anacharsis, mai aflăm o notiţă istorică impor- 

tantă la Lucian din sec. II d. Chr., care numesce pe Anacharsis fiul lui 

Dauketes 1), adecă al Dacianului, după cum Strabo şi lornande nu- 

mesc Deceneu (Aewziveos) pe unul din marii civilisatori ai Daciei vechi, 

Se presintă acum o interesantă cestiune din istoria vechiă a limbei ro- 

mâne: dacă cuvântul <niuru» aparţine limbei poporale, ce se vorbia o-dată 

în Dacia; sâii dacă în sec. VI a. Chr, se dicea în Ţera Făgărașului, «niuru», 

în loc de «negru», după cum vorbesc astă-di Sicilienii. 

Tot ce aflăm în acestă privință este, că într'o epocă fârte depărtată se 

dicca, atât în Bănat cât și în Țera Hațegului, neru, f. neră (5. nerăyîn 

loc de «negru, -ă>. Ast-fel, în vechile nostre cântece poporale despre Iovan 

Iorgovan, apa Cerna, care curge pe ia Mehadiă, este numită neră 2), adecă 

e«negră». Un alt rit, ce isvoresce din munţii de apus ai Mehadiei, mai pârtă 

şi adi numele de Nera. Două sate românesci din Bănat, astă-di dispărute, 

pârtă în documentele istorice dela 1598 și 1636, unul numele de Ner și 

altul Neresci 3). În fine, Nera se numise o-dată și apa Cernei, care 

curge în Transilvania pe lângă Hinedoră 4). 

Rămâne însă deschisă întrebarea, dacă nu cum-va datele, de cari sai 

folosit autorii grecesci pentru biografia lui Anacharsis, să fi fost împrumu- 

tate dela Pelasgii, ce locuiai pe lângă țărmurii Mării mediterane şi cari pro- 

nunțaii, pste, niuru în loc de «negru». 

Fratele lui Anacharsis, după fântânile istorice, de cari s'a folosit Suida, se 

numia Caduias; şi el ne apare ca rege al Scyţilor. Caduias devenise așa 

dar succesor al tatălui săi Gnuru. 

În Țâra Făgărașului mai esistă şi astă-di (în comuna Şercăița) familia nu- 

mită Codâia. Aflăm așa dar, în una și aceeași regiune: familia Negru 

(Niuru), familia Carşă (Charsis) și familia Codâia (Caduias). 

Dacă a mai existat vre-o familiă cu numele «Codâia» şi în alte părți ale 

Transilvaniei, ori ale României, noi până astă-di nu avem nici o cunoscință 5), 

1) Luciani lib. XXIV (Scytha), c. 4. 

2) Alecsandri, Poesii pop. (ed. 1866), p. 14: 

Pe mal se opresce, Neră, limpedie, 

Cu Cerna grăesce, Stăi de-mi spune mie... 

3 Posty, A Szăr. Bâns. II. p. 376. 377, 

4) După cum resultă din numele comunei Meria seă Mneria de lângă isvorele acestui 

rîu. Pe charta lui Lipszky de la 1806, valea Cernei, din aceeași regiune, ne apare cu 

numele de Valle Miria; €r două sate românesci (Lunca Cernei de sus și de jos) din 

aceeași vale, se mai numesc și astă-di unguresce Nyires-falva. 

5) După Diog. Laerţiu (1. 101), fratele lui Anacharsis se chiema Cathuidos (var.
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Amendoi fii lui Gnuru (Niuru), după cum vedem din datele, pe cari le-am 
esaminat până aici, pârtă nume familiare, unul Cârşă și altul Codâia. 

În timpurile vechi esistase la tâte populaţiunile barbare de rasa pelasgă, 
cu deosebire însă la Geţi, la Thraci și la Scyţi o lege naţională, licenți6să 
de căsătorie: ca bărbaţii să pâtă ave în același timp mai multe femei sei 
soţii 1). Copii născuți din aceste căsătorii simultane cu mai multe femei, 
purtati, pe lângă numele propriu, ce-l avea fie-care, și numele de familiă al 
mamelor sale 2). 

Resultă așa dar, că regele Gnuru din seculul al VII—V] a. Ch. avuse și 
dânsul, după obiceiul Geţilor și al Scyţilor, mai multe femei; că mama lui 
Anacharsis a fost din familia numită Cârşă, 6r mama fratelui să din familia 
Codâia. 

După tote aceste date, de cari ne-am ocupat până aici, genealogia a lui 
Anacharsis ni se presiută sub următorea formă: 

GNURU (GNUROS). 
DAUKETES 

fer. d. familia (Niuru 3. Negru. Datianul) ag ferm. d. familia 
CADUIAS0O———————— regele Scyţilor ————————  CHARSIS (Codâia). 

(Cârsă). 

CADUIAS ANACHARSIS s. ANA CHARSIS 
(Codâia) (Ana s. Onă Cârșă) 

regele Scyţilor. filosof, 

La Herodot însă, care trăise cu o sută de ani în urma lui Anacharsis, 
mai aflăm încă unele notițe importante despre familia lui Anacharsis, şi cară 
tot-o-dată ne revarsă o deosebită lumină în ce privesce istoria dinastiei regale 
a Agathyrșilor din Dacia. 

Ca tată al lui Anacharsis, Herodot amintesce pe Gnuru (Niuru), ca moş 
pe Lykos (Lupul), ca strămoș pe Spargapithes, regele Agathyrşilor de 
lângă Maris în Transilvania, ca frate pe Saulios, rege al Scyţilor, și ca 
nepot pe Idanthyrsus 2), regele Scyţilor, din timpurile, când Darie, fiul 
lui Hystaspe, venise cu răsboit asupra Scyţilor păstori. 

Caduidas). Este de notat însă, că în aceeași comună a Țerei Făgărașului, unde noi aflăm 
familia Codâia, mai există, după documentele ce le avem, și familia vechiă Candit. 
Se pare a fi același nume cu Cathuidos. 

1) A se vede mai la vale Lex Valachorum, p. 888. 
*) Diodori Sic. lib. III. 57. — Micali, L'ltalia, II, (1826), 92: Il nome materno.... 

per antichissima usanza de' Toscani era costantemente incluso nella nomenclatura de! 
figii, 

3) Herodoti lib, 1V. 76.
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Numele Spargapithes ne apare numai la Herodot. Din punct de ve- 

dere etnic însă, are un caracter agathyrsic şi getic. 

Un Spargapithes este un rege al Agathyrsilor, din sec. VII. a, Chr, 

strămoşul lui Anacharsis. Un alt Spargapithes este regele Agathyrsilor 

din secului al V-lea a. Chr. 2); în fine un al treilea Spargapizes (aici cu 

2 în loc de 24) este fiul reginei Tomyris, care domnise peste Masageţi în 

timpurile lui Cyr 2). 

Numele Spargapithes, în forma, cum ne-o presintă Herodot, ne apare 

cu totul alterat de pronunţarea şi de ortografia grecescă; mai mu't însă de 

mania, ce o aveai autorii grecesci, de a helenisa numele barbarilor; în cât 

putem dice, că noi avem aici numai un mod de scriere al acestui nume, însă 

nici de cum forma sa adevărată originală. 

În acest nume, care, după cum am vă&dut, aparține populaţiunii agathyrse, 

litera 7 din silaba ântâiă şi a treia ţine locul lui f, după cum în acestă privință 

avem exemple numerdse la autorii grecesci, chiar și la Herodot; &r litera y 

este o numai simplă aspirațiune guturală grecescă, provenită din causa lui 

din silaba precedentă, ca în "Opyteynaior= Arimphaei=— Arimbaei, ca în Regma 

în loc de Rema, Rogmi în loc de Romi, Rogmani în loc de Romani. În fine 

sims este un simplu sufix nominal grecesc, ce corespunde pentru regiunile dela 

Dunărea de jos la terminaţiunile escus şi îscus, ce le aflăm în diferite nume per- 

sonale, etnice şi topice, cum sunt: Andriscus, Daciscus, Threciscus, 

Teurisci, Scordisci, Ardescos, Securisca, Transmarisca. 

Rectificând ast-fel ortografia grecescă a lui Herodot, vom ave următârele 

forme de reconstruire ale acestui nume: Spargapithes=Sbar(gabi- 

thes=Sbarabithes, unde forma radicală seă patronimică este Sbarab. 

În fine înlocuind terminațiunea eieș (ithes) cu sufisul greco-latin 74, sei cu 

terminațiunea îscus oră escus din regiunile Carpaţilor, vom căpăta formele de 

Sbarabita, Sbarabiscus și Sbarabescus?). 

2 Herodoti lib. 1V. c. 78. 

:) Herodoti lib. 1. 211. 

3 Justin (II. 4) amintesce, după fântânile grecesci, de un Scolopitus din familia 

regală a Scyţilor, care emigrând se stabilise în Cappadocia încă înainte de timpurile 

Amazânelor. Scolopitus corespunde la forma românescă Scorobeţii, numele unei 

familii țărănesci din com, Streja-Cârţișâra în era Făgărașului. Numele regelui scyt 

Ariapithes, care avuse în căsătoriă o femeiă Istriană (Herod. IV. 70), se pare â fi 

identic cu numele. vechii familii boieresci Arăpesci=Arăbesci din Moldova (Cantec 

mirii Deser. Mold. P. I[. c. 15). — Despre Boerebistas (Byrebistas, Birebystas, Byr- 

bistas, Boroista, Buruista, Burvista), din causa formelor sale multiple şi nesigure, nu ne 

putem pronunța; în tot casul sufisul 7s2as, 7s7a, corespunde patronimicului 7sc45, escu.
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Avem aşa dar aici Gre-cari urme mai positive despre forma cum se pro- 
nunța numele acesta, 

Spargapithes, după cum resultă din datele, ce le aflăm la Herodot, nu 
este un nume individual, ci un nume de familiă sei de nem al dinastiei 
regale din ţera Agathyrsilor. 

Cestiunea, ce ni se presintă acum este, dacă mai întîimpinăm și la alți au- 
tori ai anticității vre-o amintire Gre-care despre numele acestei dinastii regale ? 

Istoricul got lornande ne comunică un pasagii din scrierea perdută a lui 
Dio Chrysostomul ră Verd, în care acest autor ne spune, că toți regii Da- 
cilor eraii din familia sei n6mul așa numit al Zarabilor 1). Avem aici o 
formă forte apropiată de numele familiar al regilor agathyrși: Spargapithes 
(Sbarabita, Sbarabiscus) dela patronimicul Sbarab. 

Este însă de observat, că nici Dio Chrysostomul, nici Iornande, nu re- 
produc destul de esact numele dinastiei dace. 

În textul lui Dio și Iornande, numele de Zarabi ne apare numai ca 
o simplă formă trunchiată în loc de Bazarabi » întocmai după cum în istoria 
byzantină a lui Chalcocondyla, Dan, voivodul Tărei românesci de la a. 1444, 
mai era numit «fiul lui Saraba» Lapauza), în loc de Basaraba 2, 

Spre a pune și mai mult în lumină cestiunea, că autorii grecesci ai alterat 
aprâpe cu totul forma acestui nume, este de lipsă s& amintim, că pe teri- 
toriul Daciei nu aflăm nici cea mai mică urmă positivă, despre Zarabii lui 
Dio și Spargapiţii lui Herodot, Dacă aceste forme onomastice ar fi esistat 
întru adevăr, atunci ar fi trebuit, ca cel puţin un ram Gre-care din acestă 
familiă întinsă, o localitate, un munte, o ruină de cetate, în fine o tradițiune 
ore-care, să ne fi păstrat vre-o slabă amintire despre numele Zarabilor și 
al Spargapiţilor. Însă, nici un răsunet mai mult, nici în numele de familiă, 
nică în terminologia topică, 

În istoria poporului român de la Dunărea de jos, nemul cel mai nobil, 
mai vechiii şi mai puternic a fost al Basarabilor. 

Din acestă trupină, care pe la finele evului de mijloc era răspândită din- 
coio și dincâce de Carpaţi în o mulțime de ramuri de chinesi, boieri, moșneni 
şi nobili, se alegeaii vechii bani ai Severinului, ai Craiovei şi domnii Terei 
românesci. În cronice, în biografii și în diferite alte lucrări istorice, familia 

1) Jornandis De reb. Get. c. 3: Qui (Dio) dixit primum Zarabos Tercos, deinde 
vocitatos Pileatos hos, qui inter eos generosi exstabant: ex quibus eis (Getis) et .reges, 
ct sacerdotes ordinabantur, 

:) Stritterus, Memoriae pop. II. 918 nota e.
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domnitâre a Basarabilor ne mai apare cu numele de nemul Basarabesc 

sâi Basarabescii 1). Țera românescă, peste care domniaii Basarabii, este 

numită în fântânile istorice italiane, serbescă şi polone Bessarabia și 

Besserabia; &r locuitorii țărei sunt: Bessarabeni 2), Bessarabitae 3) 

şi Bessarabisci 4). 

Numele Basarabilor, ca familia domnitâre, să întinde cu multe vecuri în- 

apoi în istoria țărilor de la Dunărea de jos. 

Diodor Sicul amintesce pe un rege, numit Barsaban (ac,), care domnise 

pe la a. 149 a. Chr. peste părţile de nord ale Thraciei 5). În acest pasagiii, 

forma de «Barsaban» corespunde la <Basraban» — aceeași numire cu Ba- 

sarabă — litera p în dialectele grecescă î-şi schimbă adese ori locul săi. 

Un răsunet depărtat despre o <Bessarabiă> preistorică, ni se reflectâză 

în toponimia italică. ! 

Pliniu amintesce între vechile populațiuni ale Calabriei pe Deciani, 

Aletini şi Basterbini 6); fără îndoi€lă, că noi avem aici o grupă de 

triburi emigrate în timpuri fârte obscure din alte regiuni geografice, unde 

putem intrevede fârte ușor numele Decienilor, al Oltenilor sâii al 

locuitorilor de lângă Olt (Alutus) și al Basarabenilor, originari din 

Besserabia sâi Bessarabia, cum se numia Ţera românescă în fântâ- 

nele italiene și polone, în cele din urmă secule ale evului de mijloc. 

În fine geograful Ravennas, pe basa isvrelor grecesci, face amintire de 

dou& popsre învecinate: Bassarini şi Melanglini 7), ale căror locuințe 

se aflati în părţile de nord ale Scyţiei mari, După ideile geografice ale au- 

torilor mai vechi, regiunile Daciei să aflaii situate de-a dreptul sub polul 

nordic, numit și <polus Geticus»; ast-fel că Bassarinii lui Ravennas ne 

apar din punct de vedere al geografiei şi ai numelui ca același popor cu 

1) Hasdeu, Etym. Magn. III. 2541. 2555. 

* Sommersberg, Siles. rer. script. II. 82: MCCLIX. Thartari subiugatis Bessarâ- 

benis (ap. Hasdeu, E. M. IL. 2544). 

3) O scrisâre a marelui duce litvan Vitold din a. 1429: Walachi Bessarabite...: 

attulerunt nobis quandam descriptionem granicierum ct locorum per woyewodam Mold 

wanum uiti asserunt occupatorum et a Bessarabitis abstractorum (Ulianitzkii, 

Marepiaai, în Uricarul, vol. XI. 39), 

4) Instrucţiunea dată ambasadorilor poloni trimiși la imp. Sigismund, a. 1430: WoyC 

woda Dan Bessarabie, adunatis sibi exercitibus gentium Bessarabicorum et nonnul- 

lorum 'Turcorum (Ibid. Uricarul, vol. XI p. 41.) 

5) Diodori Sic. libr. XXX—XL fr. 16: Bapsngiv my Opuxy Bus hăr. 

& Plinii lib. IL. 16. 7. 

1) Ravennatis Cosmogr. ed. Pinder, p. 174.
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locuitorii din nordul 'Thraciei, peste cari domnia dinastia Basarabilor. În ce 
privesce pe Melanglini, ei sunt Melanchlaeni autorilor grecesci, 6meni cu 
haine negre; triburi păstorale, răspândite în timpurile vechi prin diferite re- 
giuni ale Scyţiei meridionale. În deosebi însă, Melanglinii lui Ravennas— ve- 
cini cu Bassarinii — se par a fi identici cu așa numiții Mărgineni, cari i-şi 
avuse în evul de mijloc un ducat al lor propriu (al Omlașului) și cară mai păs- 
treză încă până astă-di același port caracteristic de haine negre, ori închise 1). 
Am vădut în cele precedente, cât de vechiii este numele Basarabilor, 

nu numai în istoria politică, dar și în terminologia geografică, a ţărilor dela 
Carpaţi şi dela Dunărea de jos. 

Resultă aşa dar, că din punct de vedere istoric, Spargapiţii lui Herodot— 
regii Agathyrșilor — sunt identici, ca familiă și ca dinastiă, cu Barsabanii lui 
Diodor, cu Zarabii lui Dio şi cu Basarabii sâii Basarabescii din evul de mijloc, 
cari domnesc în “Ţera Hațegului ca chinest, în Bănat şi Oltenia ca bani, în 
Tera românescă ca voivodi, &r peste Făgăraș și Omlaș ca domni și ca duci ?). 

În fine încă o notiță din istoria dinastiei Agathyrșilor. 
Herodot amintesce pe doi regi ai ă Agathyrşilor; amEndoi cu numele de Spar- 

gapithes, care se vede a fi fost un nume de familiă, ereditar și istoric. 
Aceleași esemple le aflăm și în istoria Basarabilor români. 
Pe inscripțiunea de la Câmpulung din 1364, Alesandru Basarab este numit 

«fiul marelui Basarabă voivod». Mai târdiii, fiul lui Vladislav ([I1) Basarab 
se numesce numai «tânărul Basarabă voivod, fiul bunului Basarabă voi- 
vod». Tot ast-fe! și Negoe, din ramura Dănescilor, îndată ce ajunge domn la 
1512, începe a se scrie pretutindinea <Basarabă voivod, fiul prea bunului 
Basarabă voivod» 3), ca și când «Basarab» sii «Băsărabă» ar fi fost, nu 
numai un nume dar și un titlu sacru pentru domnitorii acestei țări. Însă 
ne oprim aici, nu ne putem estinde mai departe 4). 

1) Diaconovich, Encicl. rom. IIL. 204: Mărgineni, se numesc în Ardeal locuitorii din 
Sălisce şi satele din jur.... Mărginenii mai înainte se ocupaii în măsura mare cu 
oieritul, cutrierând cu turmele lor câmpiile României, Basarabiei şi Rusiei 
sudice. 

?) Cf. Pauli lovii Hist. lib. XL p. 210: In primis Valacchiae regulos antiquis- 
simae stirpis ferunt repetita origine. —Uriil Năsturel în stichurile sale din Pravila 
tipărită la Govora în a. 1640 încă numesce dinastia Basarabilor: «casă prea luminată și 
preantică». 

5) Hasdeu, Etym. Magn. III. p. 2546. — Venelin, Baaks-Boarapetira Fpamaru, p. 111, a 
1472. — Archiva ist, 1. 1. 142. 

1) Cf. formele: Bussusese, Bacsdgoi, Baseuţtdes; în doc. ung. Basaras, Bazaras, 
Bazarad, Basarath, Bassaratus.
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Despre familia lui Anacharsis avem așa dar după datele, ce le culesese 

Herodot, următârea tabelă genealogică: 

SPARGAPITHES (SPARGAPIZES) 

(Sbarab —, Sbaradita, Sbarabiscus, Basarabescu) 
rege al Agathyrșilor. 

  

  

  

c. 694 a. C. 

a LYKOS (Lugu) 

c. 660. a. C.%). 

i GNURU s. GNUROS (Miza = Negru) 

c. 627 a. C.2). 

: SAULIOS (Săulea). ANACHARSIS s. ANA CHARSIS 
% . ş pc 

rege al Scyţilor. (Ana s. Ona Cârsă) 

: c. 594 a. C. filosof. 
N PD CR 3 

SPARGAPITHES IDANTHYRSUS c. 594 a. C.5). 

(Sbarab—, Basarabescu) — (Munteanul tursan) 

rege al Agathyrșilor. 508—506 a. C. 

Avem așa dar după notițele lui Herodot, un Gnuru (Niuru) sâii Negru 

(rege ai Scyţilor păstori), care trăise pe la a. 627 a. Chr., şi avem un Spar: 

gapithes, adecă un Sbarab, Basarab s6i Basarabescu, ca rege 

al Agathyrșilor, sâii al părților de apus ale Transilvaniei, care domnise pe 

la a, 694 a. Chr., în aceleași timpuri cu Numa Pompiliu al Romei. 

Anacharsis, după cum ne spun fântânele grecesci, mai compuse și o lu- 

crare în versuri despre legile Scyţilor păstori. 

Despre legile Agathyrşilor, scrise în versuri, am vEdut, că amintesce și 

Aristotele. 
ps 

În tot casul redacțiunea legilor scyțe s&ă agathyrșe, ce se atribue lui Ana- 

charsis, era cu mult mai vechiă. 

Turdulii sei Turditanii din peninsula iberică, cari emigrase în timpuri fOrte 

1) La acestă genecalogiă aparţine şi notița ce o aflăm la Apollodor (III. 10. 1), căo 

fică a titanului Atlas, numită Celaeno (Negra), a fost mama unui aşa numit Lykos 

(rege?), trecut la vi€ță nemuritâre în insulele Fericiţilor (dela gurile Dunării). 

>) Negru Vodă, descălecătoriul Ţărei românesci, încă era din familia Basara- 

bilor, după cum resultă din un chrisov al lui Matei Basarab de la a. 1636 şi din in 

scripțiunile mănăstirii de la Câmpulung. 

2) Suida ne spune, că Anacharsis ar fi fost contemporan al lui Croesus, care a trăit 

în timpul de la a. 595—525 a. Chr. Noi am luat însă pentru viâţa lui Anarcharsis ca 

dată mai sigură a. 594, când Solon a fost ales ca archont, cu misiunea să compileze și 

redacteze legi noue pentru Athenieni, în care timp, dânsul primise. visita lui Anacharsis. 

În ce privesce cronologia ascendenților lui Anacharsis, noi am avut în vedere legea 

stabilită de Herodot (II, 142; VI, 98) și de alți autori moderni, că trei generaţiuni fac 

o sută de ani.
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obscure din părțile de apus ale Transilvaniei, încă aveai, după cum ne co- 
munică Strabo, un codice de legi scris în versuri, 
denșii, de 6000 ani. 

Putem ast-fel considera ca un fapt positiv, că legile lui Solon at fost 
în mare parte o compilaţiune şi imitațiune după legile politice şi civile ale 
Scyţilor de la Carpaţi şi Dunărea de jos; instituţiuni, cari aveai din o 
vechime depărtată auctoritatea unor legi divine, cari tot-o-dată mai erat ȘI 
legi strămoșesci pentru concetăţenii lui Solon, fiind-că după cum scrie Plato, 
Athenienii i-si reduceaă originea lor la Atlantis, sei la regatul cel vechiă 
al lui Atlas din nordul Istrului. 

vechi, după cum spuneai 

III 

Venim acum în particular la colecțiunea cea vechiă de legi a Daciei, nu- 
mită la Iornande Leges Bellagines, cari se mai afiaă încă scrise pe la 
jum&tatea seculului al VI-lea d. Chr. 

În documentele istorice ale Transilvaniei, Ungariei, Poloniei, Țărei româ- 
nesci şi Moldovei, se face adese ori amintire de o lege particulară a Ro- 
mânilor dela Carpaţi, numită: 

În Bănat: antiqua et approbata lex districtuum volahica- 
lium universorum 1); jus Wolachie 2); lex et approbata consuetudo 3) 
antiqua consuetudo 4), doctrina nobis a deo data 5); 

În Țera Făgărașului: lex Valachorum %); antiqua lex huius terre ?); 
vetus huius terre consuetudo; jus et consuetudo vetus; a videknek regi târ- 
venyel, legile cele vechi ale ținutului 8) 

? 

1) Pesty, Olâh keriiletek, 82. 1478: Nos .. .. vice Bani Zewrinienses . .. Quod ipse pre- 
fatus Georgius duodecimo se personis sacramentum deponere teneatur juxta antiquam 
et approbatam legem districtuum volahicalium universorum. 

) Pesty, A Szâr, Bâns, III. 134—5. 1500. Nos.... Bani Zewrinienses .. .. quod nullo 
ampliori documento edem partes sua allegata: Jure volachie requirente coram 
Hobis probare potuerunt, — Ibid. 1500. 136: omnes dotes ..., ab eodem Nobili Georgio 
Gaman ..., Jure wolachie requirente rehabere et recipere sperarent. 

3) Pesiy, A Szor. Bânsâg. III. 253. 1548. 
1) Pesty, A Szăr. Bâns, III. 273. 1558. 

") Pesty, A Szâr. Bâns. 116. 1494, 
€) Kolozsvâri €s Kelemen, Monum. Hung. juridico-historica, I. 173. 1508: quia in lege 

Valachorum hereditates sexum femineum non concernunt. 
) Densușann, Monumente p. ist, Ţ. Făgărașului (1885), p. 74... 

5) Densușanu, Monum. p. ist. Ţ. Făgăraşului, p. 17. 21. 76. 80.
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În Ungaria: antigua Valachorum lex et consuetudo 1); mos Vala- 

chorum ; 

În Polonia: jus valachicum %);jus et consuetudo Valachorum?); 

În Țera românescă întrun document de la 1591: lege Dumnegeescă 4; 

&r în prefața Legiuirii lui Ion Caragea de la 1818: «pravilnicâsca condică 

scrisă», ce aii avut'o Tera românescă «din vechime» î), cu totul deo: 

sebită de pravilele împ&rătescă ale Romanilor ; 

În Moldova: lege bătrână); 

În Serbia: saxon Haaywatn, legea Românilor 7), şi c'raphiii 34koH4, legea 

vechiă 8). 

Acestă lege, după cum resultă din textele oficiale ale documentelor, con- 

ținea diferite disposițiuni din domeniul dreptului public: cu privire la orga- 

nisarea politică, judiciară, fiscală şi militară a bănatelor, voivodatelor, pro- 

vincielor, districtelor, chinesiatelor şi comunclor românescă ; regule cu privire 

la drepturile și obligămintele diferitelor clase ale societăţii, ale preoților, 

voivodilor, chinesilor, boierilor şi militarilor, însărcinaţi cu apărarea cetăților 

s6ii castrelor, a frontierelor, vadurilor și drumurilor, de asemenea cu pri- 

vire la condiţiunea țăranilor (vecinilor, iobagilor, clăcașilor) faţă de clasele 

privilegiate. Mai aflăm în acestă lege un sistem de disposiţiuni din dome- 

niul dreptului privat: cu privire la proprietate şi posesiune, la obligaţiuni, 

succesiuni, drept matrimonial şi procedură înaintea instanţelor judecătoresci. 

1) Pic, Abstammung d. Rumânen, 142. 149: eisdemque (Valachis pertinentiarum 

Krayna) more solito... Vojvodam, quem maluerint pro se eligere permittatis . .... 

Praeterea antiqua eorum lege vitulum trium annorum .... ab eisdem .. „. exigalis. 

2) Hasdeu, Arch, ist. II. 117. 1569 : Sigismundus (concede întemeiarea unui sat rom. în 

căpit. Zambor) ad ea onera dacias et tributa pendenda quae aliae Villae 

nostrae... in eodem jure Walachico locatae nobis pendere consueverunt.— Has- 

deu, Ist. Coloniilor rom. în Galiţia, p. 79 a. 1532: Nos Sigismundus .... . pollicemur quod 

incolae villae ejusdem (in distr. Sanoca) non alio jure nisi ipso Valachico a 

nobis et successoribus nostris judicabuntur. — Ibid. p. 98 a. 1572: Nos Sigismundus...: 

rex Poloniae .... damus et concedimus facultatem .... in omnibus et singulis causis 

parvis et magnis tam ratione fundi, injuriarum, quam ratione criminis cujus- 

cumque jure Valachico, judicandi, sententiandique poenisque. . .. afficiendi. 

3 Pic, Abst. d. Rum. p. 142. 1493. 

4) Baayo-Bearagerna rpzatar, p. 232 (ap. Hasdeu, Arch. ist. INI, 147). 

5) Legiuirea lui Io loan George Caragea VV. din 1818. (Prefaţa și pitacul către isprăv- 

nicii judeţelor). 

6) Chrisov de la Stefan al V-lea, cel Tenăr (Uricarul, ]. 139). 

7) Chrisovul Ţarului Dușan, a. 1348 (Hasdeu, Archiva ist, III. 120): 

8) Hasden, Archiva ist. III. 143.



PELASGII DE NORD. 881 

În fine unele disposițiuni se referiai la penalităţile, ce aveai să se aplice 
făcătorilor de rele. Cu deosebire, acestă lege era fârte severă față cu cei ce 
distrugeai recoltele și cari fura vitele dela pășune, ori din turme.. 

Din acâstă codificațiune imemorială, numită «Lex antiqua Valachorum», ni 
sait păstrat unele importante fragmente în așa numitele Statute și Con- 
stituțiuni ale Ţărei Făgărașului din sec. XVI şi XVII, cari prin disposi: 
țiunile, ce le conţin, și prin forma lor de redacțiune, se deosebesc de statutele, 
constituțiunile și legile particulare ale celor alalte naționalități din Transil- 
vania, Ungaria și Polonia. 

Noi vom reproduce aici câte-va disposițiuni din acestă «Lex antiqua Va- 
lachorum», punându-le tot-o-dată în paralelă cu unele fragmente din legile 
celor XII tabule romane, cum și cu alte percepte din legile vechi ale po- 
porului pelasg. 

Leges XIL tabularum 

și diferite alte dispositiuni din dreptul 
consuetudinar antic. 

Lex autiqua Valachorum 1). 

Dacă doieriul înceteză din vicță fără să aibă moscenilori în Iinie dărbătescă, moştrile 
sale ereditari vor trece la fyajii condivistonali ; în lipsa acestora, succesiunea în averea 

imobiliară se cuvine domnului pămentesc, fiind-că după legea românescă, moșiile 
na lrec da sexul femeiesc, 

Tab. V; 

Si intestato moritur cuius suus heres 
nec (escit), agnatus proximus familiam 
habeto. 2) 

Si agnatus nec escit, gentilis familiam 
nancitor, 

Lex Romana Utinensis: 

Ille homo qui sic moritur, qui testa- 
mentum non faciat sua ereditas.... 
si filii non sunt, ad suos propincos qui 
de patre sunt (debet pervenire) ... nam 
ipsa hereditas ad feminas venire non potest 
(Schupfer, L. R. U. p. 9). 

De legitima patroni hereditate. (Digest. 
L XXĂVUL. 16. 3). 

Statuta Distr. Fogaras (173): 

Quando Boyaronem mori contigerit et 
heredes non habuerit.... Si.... mas- 
culo caruerit: et filiam habuerit .... fra- 
tres dinisionales.... puellam (cum 
quarta parte puellari) contentant et here- 
ditates .... ad se redimant, Casu vero quod 

fratribus diuisionalibus deficeret.... Domi- 

nus terrestris.... puellam de talibus 

hereditatibus excludere valeat .... Quia in 
lege Valachorum hereditates sexum 
femineum non concernunt. 

Aceeași ordine de succesiune la nobili- 

mea română din Bănat și Maramureş. 

(Cf. Pesty, A Szăr. Bânsâg, III. 1V.— 

Mihâălyi, Dipl. Maram. p. 257. 1421 et 
passim). 

  
') O parte din disposiţiunile legale, ce urmăză aici, sunt luate din Statutele Țărei Făgăr așulul 

(Pogarasvideki Statutumok) din a. 1508 şi din Constitu țiunile Districtului Țărer Făgărașului 
(Constitutiones Districtus 'Terrae Fogatas), compilate în sec. XVI—XVII şi publicate în Monumenta Hun- 
Sariae juridico-historica de Dr. Kolozavâri Sândor şi Dr. Ovâri Kelemen, (Tom. 1, Budapest, 1885), 
Paginele Statutelor şi Constituţiunilor indicate mai sus se refer la acestă colecțiune. 
A se vede Good win, Le XII Tavole del antica Roma (Cittă di Castello, 1887) şi Dirksen, Ueber- 

sich d, bisherigen Versuche zur Critik u. Herstellung d. Zwălftafel-Fragmente (1824). 
NIC, DENSUŞIANU, 

56
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Despre dreptul țăranilor la ghindă din pădurile domnilor pămentescă și ale boierilor. 

Plinii lib. XVI. 6: 

Cautum est praeterea, lege XII tabula- 

rum, ut glandem în alienum fundum pro- 

cidentem liceret colligere. 

Statuta Distr. Fogaras (p 175): 

dum glandines fertiles erunt.... nec 

domini Terrestres, nec Boyarones a colonis 

exigere waleant quicquam. 

Pedepse judiciare în conlra celor ce distrus valul oraşului şi mormintele. 

Tab. X: 

Ne forum sepulcri bustumque usuca- 

piatur. (Cf. Cicero, Leg. II. 24). 

Cicero, De Leg. II. 9: 

Deorum Manium jura sacra sunto, Hos 

leto datos, divos habento (Leg. sacr.). 

Herodot, IV. 127: Idanthyrsus, regele 

Scyţilor păstori, către Darie, regele Perşilor: 

«Dacă tu voesci să ajungi cât mai în grabă 

la o luptă cu noi, atunci s€ scii, că avem 

morminte părinţesci; vedide le caută 

şi dacă le vei găsi, cercă să le distrugi şi 

atunci vei vede, dacă noi ne vom lupta cu 

voi pentru morminte, ori nu 2» 

Constit. T. Fogaras (p. 321): 

Contra Valli circa Oppidum jacentis et 

Sepulcri diruptores poena declaratur. 

Despre cel ce ocugă în mod ileșal casa stii curtea alluia dela sate, ori dela moșii. 

Tab. VII: 

Hortus. — Haeredium. — Tugurium. 

Statuta Distr. Fogaras (171): 

Qui domum vel curiam vel hortum 

in aliqua villa, vel terris, agris, siue 

pratis ciusdem .... absque Juris ordine 

potentialiter occupauerint etc. 

Despre limitarea pămenturilor vecine. 

Virgilii Aen. XII. 897: 

Saxum antiquum ingens.... limes 

agro positus, litem ut discerneret arvis. 

(Cf. Homeri Il. XXI. 405). 

Constit. T. Fogaras (p. 323): 

quicumque .... runcatas Terras habent, 

cum vicinis et commetaneis suis în bonă 

harmonia signent, magnis et praestan- 

tibus lapidibus. (Cf. ibid. p. 323). 

"Controversele de hotare înlre moşiile vecine se reguleză prin arbitrii. 

În controversele «de finibus regundis», 

legile celor XII tabule dispunea a se da 

trei arbitri ca judecători. 

Cicero, De leg. Î. 21: 

_Controversia nata est de finibus: in qua 

„„„„(ex XII tabulis) tres arbitri fines 

regemus,. 

In actione finium regundorum, illud 

Pesty, Krass6 vârm. tort. III, 25. 1347: 

Ita ereccionem ipsarum metaruh 

ordinassent .... quod partes adducent corn- 

muniter quatuor probos VIrOS.-" 

Quiquidem.. . . . iusticiam inter ipsas partes 

observent, vadant et videant iltas veras 

et rectas metas erectas exantiquo 

(Cf. Pesty, A Szăr. Bâns. III. 55. 1448).
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observandum esse, quod ad exemplum quo- Pesty, A Szăr. Bânsâg, II. 145, 1503: dammodo eius legis (XII tab.) scriptum est Banus Zewriniensis „.., vtrasque partes (Dig. 1. X. 1. 13). 
amonuimus, vt certos probos nobiles 
viros ad id sufficientes iuxta ritum (le- 
gcm) Volahie eligant et adoptent etc. 

Despre reambulacio et metarum 
ereccio iuxta modum Olachorum 
în Maramureș, se face amintire întrun do= 
cument publicat de Mihâlyi, Dipl. Ma- 
ram, 31. 1353,   

7, 

Despre cel ce insultă pe cine-va înaintea Zribunaflu ui, 
Tab. VIII: Statuta Distr. Fogaras (p. 174): 
Si injuriam faxit alteri viginti quin- In sede Judiciaria alter alteri verba de- que aeris poenae sunto. honestatoria dixerit, tunc ille conuin- 

catur in floreno vno. (Cf. Constit, T. Fo- 
garas, p. 305). 

8. 

| Despre doterii, cart se subslrag dela plătirea contribufiunilor şi în modul acesta 
i Păsubesc pe zăranii lor. 

Tab. VIII: Constit, T. Fogaras (p. 326): 
Patronus si clienti fraudem fecerit „+ «+ quicunque.... inter Bo&rones in sacer esto. dolo deprehensi fuerint (quod in miserae 

Plebis maximam ruinam contributionem sub- 
terfugiant) eorum domos,... occupare pos- 
sint illi qui pro talibus fraudulenti (î)s 
tributum. deposuerint. 

| 9, 
i Când vitele cui-va, mari ori mici, fac stricăciuni pe locurile altuia. 

Si quadrupes pauperiem fecisse dica- Constit. T. Fogaras (p. 317): 
tur, actio ex lege duodecim tabularum de- Si pecora de die aliqua Loca invaserint scendit (Dig. 1. 1X. 1. 1). interdicta, nec adeo notabilem damnum in- 

tulerint, singulum Pecus redimatur Den. 1, 
(Cf. Statuta, p. 171), 

Ibid. p. 317: 

Si (pecora) vero n octu intraverint, neque 
adeo magnum damnum fecerint, pariter a 
singulo pecore solvantur den. 2, 

10. 

Despre cet ce pasc cu vitele lor semnăturile și dvedile altuia, ori fură de pe 
"câmpuri icrbă, ovEs și bucate. 

Plinii H. N. lib. XVIII. 3. 4: Constit. T. Fogaras (p. 317): 
Frugem quidem aratro quaesitam fur- Si quis potentiose.... sua pecora in 

tim noctu pavisse, ac secuisse, puberi XII vetita aliorum Loca videlicet segetes, pra- 
tabulis capitale erat: suspensumque  tum, impeileret,.... in tali casu ipse et 
Cereri necari jubebant, gravius quam in ho-  pecora jus capiantur et se redimat fi. 
micidio convictum: impubem Praetoris arbi- 12, insuper damnum juxta aestimationem 
tratu verberari, noxiamque duplione decerni.  solvat, - - -  
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Constit. T. Fogaras (p. 320): 

„... qui Herbam, Avenam, ac cuius- 

cunque generis, et speciei frumentum ex 

campis.... învehunt.... ac qui suspicioni 

obnoxiantur, (Portarii) cos significent. (Cf. 

ibid, p. 318). 

11. 

Despre furul, care sparge casele, ori întră pe ferestră. 

Tab. VIII: 
Si nox furtum factum sit si im oceisit 

iure caesus esto. (Cf. Macrob. Saturn. 

IL. 4). 
12, 

Statuta Distr. Fogaras, (p. 175): 

„Qui domos aliorum foderint, wel de [e- 

nestra intrauerint, capite priuentur. 

PDesfre furul, care se ridică asupra celor ce toiesc să d prindă, 

Cicero pro M. Tullio, fragm. 10: 

Atque iile legem mihi de XII tabulis re- 
citavit, quae permittit ut furem noctu 

liceat occidere, et luci si se telo defendat. 

Cicero pro Milone, c. 3: 

Quod...duodecim tabulae noctur- 
num furem, quoquo modo; diurnum au- 

tem, si se telo defenderit, interfici impune 

voluerunt. 

Constit. T. Fogaras (p. 318): 

Si quis vero insurgeret, et se capi, 

aut pecora sua ex loco vetito impelli non 

sineret, cotum contumax in fl. 24. convin- 

catur. 

Indreptarea legei (ed. 1652), c. 247: 

Cela ce va ucide furul, cându-l va 

găsi furându-i bucatele, acela nu se va certa 

„..„.„de se va afla, că ai sărit asupra stă- 

pânului cu bucatele. 

Pedepsă de morte pentru cel ce fură ol, porci sei alte vite, mari ori mici. 

Gaius, Comment. III. Ş. 189: 

Poena manifesti furti ex lege XII ta- 
bularum capitalis erat. 

Justini lib. II. 2: 

Nullum scelus apud eos (Scythas) furto 

gravius: quippe sine tecto munimentoque 

pecora et armenta inter syluas haben- 

tibus, quid salvum essct, si furari liceret? 

Statuta Distr. Fogaras (p. 174): 

Ex parte furum observetur antiquis 

modis, ita videlicet, quod si vnum ouem 

vel porcum, sive alias pecudes et 

pecora furauerit duodecies tamen soluat, 

et sic caput suum redimat a pati- 

bulo, sicuti hucusque consuetum fuit in 

talibus. 1) 

Un document din a. 1509: 

Quod agiles Mussatt et Komsa.... coram 

nobis (Capitaneo T. Fogaras) .... sunt con- 

fessi în hunc modum, quomodo .. . fratrem 

ipsorum carnalem Man vocatum in quoddam 

furticinium, pro quo de jure suspendi 

debebat, incidisse etc. (Colecţ. n6stră ine- 

dită). 

3) In Zaconicul lut Ştefan Duşan din a. 1349 aflăm de asemenea unele precepte împrumutate din Lez 

antiqna Valachorum. Aceste disposițiuni ale legii vechi românesci, trecute în Zaconicul lui Dușan, sunt . 

de reguiă răi traduse, alterate şi defectudse, după cum resultă în particular din comparațiunea articulelor 37, 

52, 55, 65 și 87 cu textul Statutelor şi al Constituţiunilor ŢEret Făgărașului. O traducere germană a codicelui lui 

Dușan se află la Engel în Allg. Welthistorie, XILIX Th. 3 Bd, p. 293, şi alta francesă la Ami Bout în La 

Turguie d'Rurope, T. IV, (E, 1840) p. 426.
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14, 

Despre cel ce pun foc la casele, fenul, ovăsul ori paiele altuia. 

Gaius, |. 1V. ad legem XI. tabularum: 
Qui aedes acervumve frumenti 

iuxta domum positum combusserit, vinctus, 
verberatus igni necari iubetur (Dig. 1. 
XLVII. 9. 9). 

Constit, T. Fogaras (p. 322); 
in Protocollo de praecautione eorundem 

(incendiorum) nonnulli inserti habeantur ar- 
ticuli,... 1% Nemo versus Plateam in ordine 
Domorum, Faenum, aut Avenam , 
stramen.... collocet, 

Statuta Distr. Fogaras (173): 

Incediary..... 
burantur. 

Ignis ÎIncendio con- 

15, 

Despre râniri, 

Tab. VIII: 

Si membrum rupsit, ni cum co pacit 
talio esto (Festus). 

Propter os vero fractum aut collisum 
trecentorum assium poena (ex lege XII tab.) 
erat (Gaii Comm. III. 223).— Cf. Instit. D, 
lustiniani, |. 1V. 4, 

Statuta Distr. Fogaras (p. 171): 
Prius erat consuetudo, quod pro effu- 

sione sanguinis fiorenos 13 pro birsa- 
gio exigebant. 

Constit, Distr. T. Fogaras (p. 316. 330): 

„Si... rusticum Nobilis incruenta- 
verit (mulctetur) fi. 3. 

16, 

Despre cei ce vor ucide pe alții cu arma, venin, ori cu vrăji. 
Si quis hominem liberum dolo sciens 

morti duii paricidas esto, (Leges regiae). 

Tab. VIII: 

Qui malum carmen incantasset-— — 
Malum venenum. 

17. 

Statutum Comitatus Hunyadiensis, a, 1773, 
(p. 494): 

Quicunque e praedestinata malitia 
„+. aliquem quocunque telo, pharmaco, 
aut arte imăgica occiderit.... 
amputatione punietur. 

capitis 

Despre cei ce întrebuințeză farmece, ca să ice mana din semenăturile aluia. 
Tab. VII]: 

Qui fruges excantassit — — Neve 
alicnam segetem pellexeris, 

Teodorescu, Poesii pop. (p. 384): 

Descântec pentru desfăcutul farmecelor: 
«Fapt cu luatul manii vacilor și a oilor 

„+. fapt cu luatul manii grâului și 
a păpuşoiului şi a tâte sămănătu- 
rile.... Lună luminată, să vii să ici faptul 
din țarina mea, din grădina mea etc.» 

Credinţa, despre luarea manei din să&- 
meEnături cu vrăji, a existat, după cum 
vedem, și la poporul român; a trebuit ast- 
fel, că vechia lege românescă să conțină o 
disposiţiune penală şi în privința acesta, 
după cum era cuprinsă în cele XII tabule 
şi în Lex Baiuvariorum, tit. XII: si quis 
messes alterius initiaverit maleficis arti- 
bus etc. -
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Despre trădători și cel ce se ridică în contra autorităţii. 

Lex duodecim tabularum iubet, cum qui 

hostem concitaverit, quive civem hosti tra- 

didcrit, capite puniri (Dig. |. XLVIII. 4. 3). 

Cicero pro M. Tullio, fragm. 10: 

recitavit...legem antiquam de legi- 

bus sacratis, quac jubeat impune occidi 

cum, qui tribunum plebis pulsaverit, 

19. 

Statuta Distr. Fogaras (p. 170): 

| Proditores, infideles Castri, capite pri: 

ventur. 

Ibid. (p. 175): 

Qui.... contra Castellanos vel Oificiales 

et homines eorum insurgere auderent ex 

tunc capite priventur,. 

Despre cel cari fug din luptă în timpul răsboiului. 

Livii 1. XXIV, zo: 

et recepti perfugae trecenti seplua- 

ginta ; quos cum Romam misisset consul, 

virgis in comitio cacsi omnes, ac de saxo 

dejecti, 

Ibid, |. XXX, c. 43: 

De perfugis gravius, quam de fugi- 
tivis, consultum; nominis latini qui crant, 
sccuri percussi, Romani in crucem 

sublati. (Cf. Dionys. VII. 40). 

29. 

Schard, Script. rer. Germ. (Ed. 1574), 

p. 1276: 

Hacc est Valachorum consuetudo, 

ut eos omnes qui ex pugna evadentes do- 

mum revertuntur suppliciis gravio- 

ribus, quam si în bello cecidis- 

sent afficiant, 

În fera Făsărașului, pedepsa pentru perderea capului se putea pronunța numai de 

/ribunalul superior al acestui jinut. 

Tab. IX: 

De capite civis nisi per maximum 
comitiatum.... ne ferunto (Cic. Leg. III. 
4 și 19). 

21, 

Constit. T. Fogaras (p. 328): 

Quod in hoc Districtu Terrace Fogaras 

non aliud Forum sit, quod Jus Gladii 
haberet (quam Fogarasiensis Sedes Su- 

perior, quae etiam Sedes Capitaneatus 

appellari solet). 

Legea vechiă interqice leșinarea în biserică peste corpul celui decedat. 

Tab. A: 

Mulieres... 

ergo habento. 

„neve lessum funcris 

Statutum Arbensis civ. (sec. XIV), .1V. 12: 

quod mulicres non possint pro aliquo 

mortuo boccare: nisi illo die quo morietur 

„+. Insuper nullus homo audeat se pro" 

jicere supra aliquem mortuum în 
ecclesia. (Bibl. Acad. din Agram, Ms. Nr. Il. 
d. 4).1) 

. . e . . . . 7 

1) În scrisârea anexată la acest manuscris, D. Spiridone Murvan scrie: Se ui sono trauie in quesi 

Isola (Arbe) della Popolazione Valacca o Rumena,.
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22. 
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Frsiliul, ca pedepsă judiciară, pentru cel ce ai comis anumite furluri, ori ai devastat 
moșiile altora cu omeui armaţă străini. 

Esiliul, sub forma de <aquac ct ignis 
interdictio», a csistat la Romani încă 
înainte de cele XII tabule. (Cf. Dionys. Hal. 
IL. 53), 

23. 

O sentinţă a tribunalului din Făgăraş 
dela a. 1şoo: 

quod cum.... in oppido Fogaras iudi- 
cium facere consedissemus ... in nostrum iu- 
dicium extitit inducta (sic), quod filius quon- 
dam Juga de Beriwoy nomine Man per fur- 
ticinium suum amisisset. ... Boierona- 
tum suum ..., idem fuisset in exilium po- 
situs.... vt mos predecessorum fuit 
etc. (Col. nâstră inedită). 

În Maramureş, sentința pentru trimi- 

terea cui-va în esiliu sc pronunţa în adu- 

narea generală a întregci nobilimi şi a frun- 

tașilor comitatului. 

Mibâlyi, Dipl. Maram. p. 363. 1453): 

Nos.... Comes... et universi nobiles Co- 

mitatus Maramarosiensis . . . . nobiles viros 
Michaelem et Gcorgium Ficze dictos. .. ratio- 
ue et pretextu.... quorundam latronum 

alienorum.... et depopulacionis 
possessionis nobilis Petri Gerhes.. .., 
cum universis proceribus prescripti Comi- 
tatus.... (in) exilium duximus ponen- 
dos.... ipsos... exules captivare et pos- 
sessiones eorum depopulare commiseramus. 

Pedepse iudiciare pentru femeile befiove. 

Lactantii Div. Inst. lib. 1: 

Clodius.... refert, Fauni hanc uxorem 
(Fatuam Faunam) fuisse: quae quia contra 
morem.... clam vini ollam ebiberat, et 
ebria facta crat; virgis myrteis a viro 
usque ad mortem caesa. 

Plinii lib. XIV. sq. 2: 

Non licebat id (vinum) feminis Romae 
bibere..,. Egnatii Mecenii uxorem, quvud 
Vinum bibisset e dolio, interfectam fusti 
a marito. 

24. 

Constit. T. Fogaras (p. 333): 

Faemina ebria inventa prima vice fl.1., 

secundo vero in Cippum inclusa verberi- 

bus afficiatur. 

Legea vechi inlergice căsătoria între boieri şi ftrani. 

Tab. XI: 

Ne patribus cum plebe connubium sit. 

Legile cele vechi tradiționale (nescrise) 
ale Brachmanilor din India conţineau de 
asemenea disposiţiunea, că nu se putea 
ua în căsătoriă o femeiă dinalttrib. 

(Diodor. II. 41. — Strabo, XV. 1. 49). 

În Ţera Făgăraşului, căsătorii între 

boieri şi țErani nu se făceai. 

În România, căsătorii între redași și 
clăcași nu se fac (Hasdeu, Columna, 
1X. 178).
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După lesea vechiă românescă, căsătoria simultaneă cu două ori mat muile femei 

era permisă. 

Scopul suprem al căsătoriei, din punct de 

vedere al legislaţiunii, a fost în timpurile 
archaice înmulţirea n€mului și conservarea 
statului. 
Uranos (Munteanul), cel mai vechiii rege 

al locuitorilor de lângă muntele Atlas şi de 
lângă Oceanos potamos (Istru), avuse 45 

copii cu mai multe femei (Diod. III. 57). 
Priam, ultimul rege al Troiei, povestesce 

lui Achille, că a avut 50 copii, din cari 19 

de la o singură femeiă, er pe cei alalți cu 

femeile din casă (Homer, Il. XXIV. 495). 

Regii Scyţilor aveai mai multe femei 

(Herod. 1V. 78). 
La Thraci și Geţi esista un vechii obi- 

cei, ca fie-care bărbat să aibă câte 2—12 

și chiar mai multe femei (Strabo, VII. 3. 

4. — Herod. V. 5). 

Acest obiceiii a fost o-dată aprâpe ge- 
nera!l la tâte populaţiunile de rasă 
pelasgă. Tacit (Germ. 18) scrie: nam 

(Germani) prope soli barbarorum sin- 

gulis uxoribus contenti sunt, exceptis ad- 

modum paucis, qui.... ob nobilitatem plu- 

rimis nuptiis ambiuntur. 

Aceleași moravuri esistai de fapt și în ar- 
mata romană, recrutată din provincii, după 

cum resultă din privilegiile date veterani- 

lor, prin cari li se conferesce jus connu- 

bii numai cu o femeiă: dedit et connu- 

bium cum uxoribus, dum taxat singuli 
singulas; scă: dum taxat singulis ct 

primis uxoribus (C.I, L. vol, Il). 

26. 

In unele părţi ale Transilvaniei, a 

mai esistat încă până în sec. XVI, obiceiul 
de a ave mai multe femei. Dela a. 1543 

încâce însă, legislațiunea Transilvaniei în- 
cepe a lua măsuri severe în contra acestor 

moravuri. 

Mon. Hung. jur.-hist. 1. 513: 

Ex communi tocius Vniversitalis Saxo- 

num congregatione (a, 1543): Conclusum 
est, quod.... Valachi vxores legitimas 

habentes, et alias superinde ducentes ca- 

pitis poena plecti debent. 

Statutum Com. Hunyad. a. 1773 (p. 494): 

Quicunque (Valachus) Crimine....Bi- 
gamiae, aut Polygamiae semet conta- 

minaverit, ac polluerit, gladio ferietur, 

Decisiunea dietei Transilvaniei din a. 1554: 

(În terra Fogaras) viri duas uxores ha- 
bentes .... solita poena puniantur (Den- 

susianu, Doc. priv. ist. Rom. IL. 5, 168). 

Verancii Exp. Solimani (ap. Ilarianu, Te- 

sauru, III. 160): 

Licet enim eis (Valachis) omnibus com- 
muniter et duas ettres uxores ha: 
bere, nobilibus ac potioribus etiam plu- 

res; vaivodis vero quot volunt, liberum est; 

„...iltarum quoqueliberi,nihil obstante quod 

concubinarum speciem prae se ferant ..... 

pro legitimis habentur, successionesque- 

dominationis sortiuntur. (Cf. ibid. p. 179), 

Anon. Belae reg. not. c. 11: 

Menumorout (dux byhoriensis) .... 

plurimas habebat amicas. 

Mircea cel Mare, Domnul Ţărei ro- 

mânesci, încă a avut copii de la mai multe 

femei (Engel, Geschichte d. Walachey, 

p: 162). 

Legea vechiă românescă permitea desfacerea căsătoriei legitime prin repudiari. 

Plutarch, Romul. c. 22: 

O ordonanță a lui Romul permitea bărba- 
tului despărţirea de femeiă și fără causă 

legitimă, sub condiţiune, ca jumetate din 

Statuta Distr. Fogaras (p. 172): 

Boyarones siue rustici valachi 

vxoribus proprys matrimonialiter. Juncti, Si 

maritus weluxor verum matrimo-
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averea bărbatului să fie adjudecată femeiei, 
Er ceea laltă jumătate deiţei Ceres, 

In Grecia, bărbatul putea ori când să 
repudieze femeia, sub condițiune, ca 
să-i restitue lucrurile ce le adusese, ori se€-i 
plătescă lunar câte 9 oboli ca interese pentru 
fie-care mină grecescă. (Pauly, Real-Encycl, 
1 [1842] v. Divortium). . 

Cele XII tabule, permiteaă de asemenea 
repudiarea, sub condițiune, de a se da 
femeici lucrurile, ce le adusese. (Cic. Phil, 
II. 28: suas res sibi habere jussit ex duo- 
decim tabulis. Claves ademit; exegit), 

889 

nium non obseruaret; Extunc talis 
pars non obseruans, portionem suam in he- 
reditatibus, quam in rebus amittat, portio 
vero pars (partis) obseruantis vna cum he- 
reditatibus suis sola (salva) remaneat. 

Statuta Distr. Fogaras (p. 172): 
Boyarones more et lege ipsorum 

Vxores a se abycere vellent et cum 
casdem (sic) amplius manere nollent, pars 
separans, castellano . . . . soluat pru birsa- 
gio florenum vnum. Rusticus Valachus 
similiter, uxorem abycere voluit. ,.. bo- 
yaroni suo.... soluat asporas nouem. 

Gratiani De 1. Heraclide Despota (Ed, 
1759) p. 21: 
Matrimonia viri (Valachi) vel minimis de 

causis saepe solvunt remisso uxori nun- 
cio pensisque fisco duodecim denariis. 

Wrancii De situ Transsylvaniae, Molda- 
viae etc. (ap. Ilarianu, Tesauru, îll. p. 179): 

matrimonia ... dato repudii libello, 
et pecunia quadam admodum modica, in 
Signum dissolutae desponsationis uxori red- 
dita, dirimere nullum nefas est, 

După legea vechiă românescă, căsătoriile străinilor cu femei române, în cuprinsul 
teritoriului român, eraii prohibile. O astfel de căsătorie neleşitimă nu Zutca s€ confe- 
rescă străinulul şi copiilor sti nică drepturi Poiilice, nici cioile, pe pâmentul românesc, 

Seneca, De Benet, IV, 35: 

Promisi tibi filiam in matrimonium; postea 
peregrinus apparuisti; non est mihi 
Cum externo connubium. Eadem res 
me defendit, quae vetat, (Cf. Liviu, lib, 
XLIIL, 3, 

Revista nouă, An. III. 302. Chrisovul lui 
Ion Ştefan Michaiă Racoviţă din a. 1764: 

De vreme ce străinii, carii vin aici în 
țâră .... să și însră, ce iaă femei de 
aici de pămEnt şi fete de boiari şi 
cu multe feluri de mijlociri intră şi în rendul 
boiarilor cu diregatorii.... obicei, ce 
rEu s'a înrădăcinat aici în pâmen- 
tul ţ&rei, hotărim Domnia mea, că de 
acum înainte nimeni din străini s€ nu 
s€ mai îns6re aici în pămentul tE- 
rei şi se ia fată de pământean și 
pămeEntenii iarăși să nu îndrăs- 
n€scă a-și da pe fiă sa saă alte 
rudenii după străini, măcar ori cine 
ar fi, pentru că ori care de acum înainte va 
face peste porunca și hotărirea acesta a 
Domniei mele să scie, că cei însuraţi să 
vor isgoni din pământul țărei împreună cu 
femeia, și t6tă averea lor se va lua 
pe sema Domniei etc.
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După vechia lege românescă, străinii erai incapabili de a câştiga și stăpâni avere 

imobiliară pe teritoriul districtelor, ori al ferilor românesti. 

Tab. Ul (s. VI): 

Adversus hostem acterna auctoritas. 

Cicero, De off. |. 12: 

Hostis enim apud majores nostros is 

dicebatur, quem nunc peregrinum dici- 

mus. Indicant duodecim Tabulae: «ut status 

dies cum hoste», itemque: <adversus hos- 

tem aeterna auctoritas». 

Ast-fel străinul (hostis), după cele XII 

tabule, nu avea nici drepturile publice, nici 

drepturile civile ale cetățianului roman. În 

particular, el nu avea dreptul de a cum- 
păra, de a poseda şi dea vinde în mod 

legitim (jus commercii). 

În contra străinului, dreptul de pro- 
prietate şi de posesiune, al cetățianului şi al 

statului roman, nu se prescria în veci. 

Pcesty, A Sz6reny vârmegyei olâh keriile- 

tek, p. 73—74. a. 1457: 

Nos Ladislaus Dei gr. Hungaric .... Rex 

. omnia et singula eorundem Vala- 
chorum et Keniziorum priuilegia.... 

perpetuo valitura, roboramus .... Et.... 

decreuimus a modo in posterum in prefatis 

octo districtibus (Valachorum) nullo un- 

quam tempore alicuio extraneo 

possessiones et villas donare. 

Pesty, A Szăâr. Bânsâg. III. 300. 1561: 

Nicolaus pobora invniversitatis dominorum 

nobilium Comitatus Zewriniensis (nomine) 
asserens: habere ipsam vniversitatem nobi- 

lium efficacia priuilegia, ne vide- 

licet maiestas Regia cuipiam in 

Comitatu ipso Zewriniensi Bona 

non habentiBonaconferrepossit. 

Acestă disposiţiune a legii românesci este 

archaică. O inscripţiune romană din a. 201 

d. Chr. amintesce de legile antice ale 

locuitorilor din Tyra (Cetate albă, Ak-her- 

man), după cari singuri numai represen- 

tanţii municipiului Tyra, nu imperatul, pu- 

tea să conferescă unui străin dreptul de 

cetăţian în acestă localitate. 

C. 1. L. voi, III. nr. 781: 

Epistula imp. Severi et Caracallae ad He- 

raclitum: quod attinet ad ipsos Tyranos 

quique abis secundum leges eorun 

în numerum civium adsumpti sunt, €X 

pristino more nihil mutare volumus. 

În a. 1525, bătrânii târgului Vasluii cer 

de la Ştefan Vodă cel tânăr să le facă drep- 

tate pe legea bătrână, seiee din mâ- 

nile Armenilor, Jidovilor și Grecilor locu- 

rile de casă, fânaţele și prisecile, fiind-că, 

după legea bătrână, străinii nu aii drept 

să cumpere ocini, locuri de casă, de fenaţe, 

de priseci. fc Domnul hotăresce: «ma ocini 

nimeni, veri care străin, fire-ar şi Grec, 

n'are volnicie in pământul nostri 

moldovenesca ţine veria birui? 

(Uricariul, I. 139).
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29. 

După legea vechiă românescă, Sâmbăta era diua degală destinată pentru audienţe 
înaintea tribunalului, | 

Lex Alamannorum, tit. XXXVI: Constit. Distr, T. Fogaras (p. 804): 
1. Conventus autem secundum consve- Juxta antiquum ct in praesens usque tudinem antiquam fiat in omni cen- retentum modum ac consvetudinem tena coram Comite... et coram Centenario. terminus Celcbrationis Sedis Judiciariae 2. Ipsum placitum fiat de sabbato in praefixus est dies Sabbathi. 

sabbatum. 

Incă înainte de întroducerea creştinismului esista la poporul roman un ciclu calendari- 
stic de 7 dile, despre care însă vechii autori nu fac aprope nici o amintire. A şeptea di 
din acest ciclu se numia sabbatum, 

In acestă privință, Suida (v, S4pâazoy) scrie: -. Sâmbăta era a șeptea di din ciclul 
de şepte dile, pe care o vencraă Romanii». 

Filosoful Seneca, născut în Hispania la a. 3 d Che., amintesce de asemenea (Epist. 95), 
că esista un obicciă vechiă la Romani să aprindă candelele în diua de Sâmbătă (Accen- 
dere aliquem lucernam sabbatis). 

După Ovidiu (R. Am. 219) însă, Sâmbetele erai venerate de către peregrini (pe- 
regrina sabbata); o numire generală, care după cum vedem se raporta la toți străinii, nu 
numai la Ebrei, 

Un vechiă oraș cu numele Sabata se află situat pe teritoriul Etruriei, lângă un lac 
frumos, în apropiere de Roma (Strabo, V.2. 9). Liviu (XXVI 33) amintesce de o grupă de 
locuitori numiţi Sabatini de pe teritoriul Campaniei. 

Este afară de ori ce îndoiclă, că la populaţiunile de rasa pelasgă, numele dilei săptEmă- 
nale <Sâmbătă» este anterior creștinismului, şi că prin urmare nu este biblic. 

Sabinii și Umbrii adoraă pe o vechiă divinitate naţională, sub numele de Sabus (Dio- 
nys. IL. 49. — Sil. Ital. VII. 424). Același Sabus, numit de Virgiliu Sabinus, ne mai 
apare ca un strămoș al regelui Latinus (Acn. VII. 178). 

In Thracia, după cum ne spune Macrobiu (Sat. 1. 18), Liber pater s6ă Bacchus era 
adorat ca divinitate a sârelui sub numele de Sebazius, Sabazius, Sabadius, 
(un cuvânt compus din Saba(s) și dius, Saba deul); unde mai avea şi un templu de 
formă rotundă pe o colină, numită Zilmissus, 

Acest Sabadius sc Sabazius al Thracilor, ori cu alte cuvinte al populațiunilor gete, 
ne apare ca una și aceeași divinitate cu Sabus a] Umbrilor, Sabinilor și Latinilor. Acestei 
divinităţi solare să vede, că a fost consecrată la semințile vechi pelasge diua a şeptea 
din săptămână, sabbatum, rom, Sâmbăta. 

In dialectul venețian, Sâmbăta se numesce şi astă-di Sabo (Boerio, Diz. d. dial. venez. 
1861, p. 590), adecă diua consecrată lui Sabus. In provincia Neapolului se mai aude și 
în timpurile n6stre espresiunea caracteristică pentru acestă di: nun c'E sabetto 
senza sole, «nu c Sâmb&tă fără sâre» (Andreoli, Voc. napol.ital. p. 578). 

In Transilvania mai aflăm încă unele urme importante despre cultul divinității Sabus. 
Una din mănăstirile cele mai vechi şi mai celebre ale Ţărei Făgărașului a fost cea de 
la Sâmbătă, o localitate, al cărei nume derivă fără îndoieli dela un vechiă sanctuariă 
al divinității adorate o-dată acolo.
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In dialectele medievale ale Galiei (Franciei), diua Sâmbetei se numia sambba-di 

(Littr6, Dict. v. Samedi), un termin, în care vechia divinitate Sabus ne apare sub numele 

de Sambba. 

In Transilvania, se mai audia pe la începutul sec. XIX-lea cuvântul Sâmbea şi sfân- 

tul Sâmbean, ca o formulă de întărire sei de jurăment (Lexicon valach.-lat., Budac, 

1825, v. Simb6). 

Cele 9 nimfe (muse), cari însoţiai pe Sabazius în călătoriile sale (Diod. IV. 4. 1) se nu- 

mese în descântecele române «nouă sâmbe albe» (Schmidt, Das Jahr u. s. Tage, p. 

15). Probe evidente, că Saba-zius al Thraco-Geţilor era identic cu Sabus și cu Sâm- 

bea, de la care derivă numele dilei Sâmbăta, 

Vechiul us, de a ţin€ judecățile în diua de Sâmbăta, i-l aflăm conservat şi în Lex 

Alamannorum. 

În fine aceeaşi consuetudine a esistat o dată şi în părţile de sus ale Italici. In proviucia 

Boloniei se mai aude și astă-di espresianca: emancar un sabet a on» (i lipsesce cui-va 

Sâmbăta), cu înțelesul de: «non aver tuto il suo giudizio», adecă «a rEmâne€ scurtat în 

drepturile sale» (Berti, Voc. bologn.-ital. II. 275). 

Din acestă disposiţiune a legii vechi resultă așa dar, că Sabus s6ă Saba-zius a fost o 

divinitate principală a triburilor pelasge din nordul Dunării de jos. 

Nume personale și de familie Savu, Savul și Săulea sunt pâna astă-di forte r&s- 

pândite în țera Făgărașului și în judeţul Muscelului din România. Pe la a. 1679 aflăm 

pe un Sava Basarab (Hasdeii, Etym. magn. III, 2543). 

Fratele lui Anacharsis (594 a. C.) pârtă Ja Herodot numele de Saulios (Săulea). 

Sfântul creştin Sava (Sabas), înecat în apa Buzăului (Musaeus), încă a fost originar din 

Dacia (Acta S. Sabae martyr. în Acta Sanct. Hung. I. p. 199). 

IV 

După cum vedem, âcâstă legiuire vechiă a poporului român, numită «Lex 

antiqua Valachorum», <antiqua et approbata lex districtuum volahicalium uni- 

versorum», <Jus Volahie»> şi «us valahicum», ce conţinea disposiţiuni din 

tote ramurile dreptului public şi privat, se reduce la o vechime forte de- 

părtată. 

Fără îndoie€lă, că acestă constituțiune tradițională a poporului român este 

în fond una şi aceeași cu așa numitele Leges Bellagines din sec. VI, 

despre cară ne face amintire Jornande !). 

1) Statutele Ţărei Făgărașului (Fogarasvideki Statutumok) din 1508, ne apar, În 

ce privesce particularităţile limbei, numai ca o simplă traducere latină de pe un text 10- 

mâncsc mai vechii, după cum acâsta resultă din espresiunile: grauitates Boyaro- 

num (greutăţile boierilor); filiam prefacere haeredem masculinum; fur iste solito more 

vocatur Induspes (fur, care întră pe din dos); proditione domus (prădăciunea casti); 

humanitatem amittant (sE perdă omenia), una pinta vini (o pintă sei cupă de vin).
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Aici cuvântul Bellagines are însă o semnificațiune etnică 1); este o 
espresiune identică cu Bellacenae scă Bellacorum, adecă Legile Bel- 
lacilor, cum se mai numiati în epoca romană unele triburi barbare ale 
familiei pelasge. 

Terminul geografic de Blacena ni se presintă la Dunărea de jos încă 
cu 200 ani mai înainte de timpurile lui Jornande. 

În actele conciliului ținut la Sardica (Sofia) în a. 343, aflăm pe lângă alți 
episcopi ai Daciei aureliane şi pe un Athenodorus a Dacia de Bla- 
cena 2). Aici «Blacena» pâte să fie numele orașului de reşedinţă al episcopului - 
Athenodor; însă pote să fie și numele eparchiei sale. În tot casul, «Blacena» 
este o numire topografică dela Dunărea de jos, și care ne indică că acest 
oraș, ori ținut, a fost locuit de Blaceni încă înainte timpurile lui Jornande. 

Același înțeles cu numele de Leges Bellagines şi Lex Valacho- 
rum î-l avea în sec. III a. Chr. şi terminul grecesc de Blacennomion 
(cEdos, vectiga!), derivat din Blaconnom os, o lege tradițională, după care 
se guvernaii Blachii stabiliți în părţile de jos ale Nilului 3). 

In ce privesce manuscrisul al doilea, sub numele de Constitutiones Districtus 
Terrae Fogaras, acesta conţinea în mare parte numai simple estrase din o con- 
dică mai vechiă de articule şi edicte (Protocollares articuli et edicta. Tit, XIX. 
art. 9), și care se păstra la Căpitănatul Ţărei Făgăraşului. Unele disposițiuni din Con- 
stituţiunile aceste pârtă datele de 1635 și 1690; altele însă amintesc de Dux scă Du- 
cele Făgăraşului (Tit, XIX, art. 4), şi de vajvodales homines, un fel de comisari 
judecătoresci ai voivod ului ; o numire ce se vede a fi rămas din timpuri vechi, de dre ce 
Căpitanul T. Făgărașului, care ținea mai târdi locul Voivodului de o-diniâră, avea dreptul 
să pedepsescă pe acești comisari; erati așa dar însărcinaţii sti (quos [vajvodales homi- 
nes] Dominus Capitaneus, legaliter puniat, Tit. VII, art. 2). Resultă așa dar, că o parte 
din articulele acestor Constituţiuni avuse putere de lege şi în timpurile, când Făgărașul 
constituia un Ducat scă Voivodat. 

1) Esemple analâge sunt: Lex Salica, Lex Burgundiorum, Lex Alamannorum, etc, 
*) Migne, Patrologiae cursus, Ser. lat. T. LVI. p. 54.—Binii Severini Concilia generalia. 

Lutetiae. 1636. 1. 523—524. — Mai notăm, că Blacaenus, ca nume familiar, adecă de 
origine din o Blacaena 6re-care, ne apare și pe o inscripţiune romană din Asturia 
(C. 1. L. 11. 2633), unde după cum am vădut mai sus, se aflaă triburi emigrate din regiunile 
Scyţiei încă înainte de cucerirea peninsulei iberice de către Romani. 

%) Un cuvânt compus, în care ultima parte ne apare ca un adiectiv neregulat format 
din vâpos, lege. Impositul fiscal din Alexandtia era basat, pe 6 zâv Dhuzâvy vânos, după 
cum dările fiscale ale Românilor din Transilvania, Ungaria, Polonia și Serbia încă se 
întemeiaă pe Lex antiqua Valachorum. Cf. Henr. Stephanus, Thesaurus |, 
&r. v. Dhaxewyâpov: Quoniam scilicet in legibus erat ut râv Bhazâvy nomine id penderent 
qui sciscitatum eos adibant (Etym. Magn. p. 199. 10. Sch, Bizzowvâproy).—Pi€, Abst, d. 
Rum, 142. 1493: antiqua eorum (Valachorum) lege... vitulum trium annorum exi-
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vV 

În ce privesce istoria legislațiunii vechi pelasge ne presintă un deosebit 

interes asemănarea cea mare, ce esistă între Lex antiqua Valacho- 

rum și între fragmentele, ce ne-ai mai rămas din cele XII Tabule ale 

Decemvirilor romani. 

Ambele legislaţiuni se baseză pe aceleași principii juridice. Ele se refer 

la aceleași timpuri archaice, la aceeași constituțiune a societății, în fine la 

același mod de viță și la aceleași trebuinţe. 

Istoricul Paul Joviu, născut pe la finele sec. al XV-lea, avuse Gre-cari cu- 

noscințe despre acest vechii codice de legi al Românilor, fiind că dânsul 

a rămas surprins de caracterul antic al acestor legi, pe cari le credea că 

sunt în realitate numai legi vechi romane 2). 

Despre cele XII tabule ale Decemvirilor se credea în general, că ele ai 

fost împrumutate din Grecia, în particular din legile Athenienilor 2). 

Polybiu însă, născut pe la a. 204 a. Chr., ne spune cu totul alt ceva: că 

vechia constituțiune și administrațiune a Athenei nu se asemăna, nici în 

fond, nică în formă, cu instituţiunile Romei. Poporul Athenei, dice dânsul, 

a fost tot-de-una asemenea unor corăbii fără guvernatori 3). De asemene scrie 

şi Dionysiu din Halicarnas: că legile celor XII tabule eraii cu mult 

mai escelente și mai bune de cât legile Grecilot 4); er Tacit, la 

rândul seii, scrie, că Decemvirii însărcinați să presinte un proiect de legi pentru 

Romani, aă cules din tâte părțile, unde aă putut să afle ceva bun 5) 

În fine, mai aflăm la Serviu o importantă notița istorică, că Faliscii din 

gatis.— Hasdeu, Coloniile române din Galiţia, p. 43, 1541: census, omnem daciam, 

more aliarum villarum Valachicarum dabit quolibet anno. 

*) Pauli Jovii Hist. libr. XL (ed. Basiliae, 1567, tom. II. p. 310): Apud Valachos 

enim, non Romanae modo disciplinae certi mores et ieges vigent, sed ipsa quoque 

Latinae linguae vocabula seruantur. 

2) Lâvii 1. II. 31: missi legati... jussique inclutas leges Solonis describere, et aliarum 

Graeciae civitatium instituta, mores, juraque noscere.—Ibid. [Il 33: De- 

cemviri creati... His proximi habiti legati tres, qui Athenas ierant ,... simul peri- 

tos legum peregrinarum ad condenda nova jura usui fore credebant. 

2) Polyhii lib. VI. 43—51, 
1) Dionysii lib. XI. 44. 

5) Taciti Ann. III. 27: creatique decemviri, et, accitis quae usquam egregia; 

compositae Duodecim Tabulae.—Krueger, Histoire des sources du droit romain (Paris, 

1894) p. 17: il faut se garder d'attribuer une origine grecque ă la pls 

grande partie des dispositions des Douze Tables.... les fragments que nous pos" 

sedons ne laissent pas de doute ă cet gard.
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Etruria aă fost numiţi Gmeni «drepți», fiind-că Romanii a trimes la dânșii 
pe Decemviri, şi aceștia ati copiat de aici multe disposițiuni legali şi at 
mai luat și unele suplimente la cele XII tabule 1). 

Faliscii, scrie Strabo, aveai o idiomă particulară, ei aveai ciredile și tur- 
mele cele mai frumâse și câmpuri fârte bune de pășune 2). Probabil, că acești 
Falisci, popor mai mult pastoral, cari mai aveai şi un renume tradițional 
de Gmeni «drepţi» (epitet particular al Geţilor), să fi fost numai o grupă 
de Blaci sc Vlasci 3), emigrați din regiunile Carpaţilor şi ale Istrului 
de jos. 

Faptul însă r&mâne positiv, că cele XI tabule ale Romei nu conțineaii 
nimic original; ele eraă numai o simplă operă de compilațiune din legile și 
consvetudinile cele vechi ale triburilor pelasge, cari, după credinţa generală, 
mai aveaii și autoritatea unor legi «sfinte», rămase din bătrâni. 

Populaţiunile de rasă pelasgă ai avut tot-de-una o deosebită veneraţiune 
pentru instituțiunile lor vechi, sâă strămoșesci (vetus mos). 

Romul, scrie Dionysiu din Halicarnas, după ce a pus primele fundamente 
ale Romei, după ce a fortificat'o cu şanţuri și muri, a convocat la adunare 
pe cetățenii noului oraș, și punându-le în vedere, că liniscea şi fericirea fie- 
cărui stat depinde de la forma guvernului, a cerut să-şi dea părerea: că 
după ce fel de constituțiune voesc să fie guvernaţi: dacă voiesc să asculte 
numai de unul, ori de mai puţini, sâii dacă voiesc să încredinţeze pădirea 
legilor întregului popor; €r ei r&spunseră: Noi nu avem trebuință s& fim 
guvernaţi după forme noue, ci voim să fim guvernați în modul, după cum 
strămoșii noștrii ai aflat că e mai bine, și modul acesta, care ne-a rămas 
de la bătrâni, not nu-l vom schimba, nici nu ne vom depărta de aședămin- 
tele lor, cari credem, că ai tost stabilite cu multă înțelepciune ?). 

În Roma, mai vedem, că legile Decemvitilor se promulgă cu aceleași for- 
malități tradiționale ca și în Dacia, 

În regatul lui Atlas — din părțile meridionale ale Dacici— cele mai vechi 
legi din timpurile preistorice ai fost gravate pe o columna de aramă 
galbină 5). 

Tot ast-fel ne spune Dionysiu, că legile Decemvirilor, la început numai 
1) Servius, Aen. VII. 695: Justos (Faliscos) autem dicit, quia populus Romanus 

missis decem viris, inde multa jura collegit,et nonnulla supplementa duodecim ta- 
bularum accepit. 

?) Strabonis Gcogr. lib. V. 2. 9, 

3) CF. pag. 863. 

1) Dionysii Mal. lib. II. 3—4. 

2) Platonis Critias (Ed. Didot, vol. II. p. 259).
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10 tabule, corectate, primite de senat și votate de popor, ai fost gravate 

pe columne de aramă, expuse în for și aduse ast-fel la cunoscința 

publică 1). 

În fine, mai aflăm la Romani încă un alt obiceiii juridic, împrumutat fâră 

îndoiclă din Dacia. 

Agathyrşii, de lâng riul Maris (Mureș), aveaii obiceiul, cum scrie Aris- 

totele, să cânte legile lor?), fie din causă, că le considerati ca legi sfinte, 

ori pâte numai din motivul, după cum presupune Aristotele, ca legile să nu 

fie uitate. 

Același mod de veneraţiune î-l vedem introdus şi la Romani pentru legile 

celor XII tabule. Tinerii Romani, scrie Cicero, învăța, până în timpurile sale, 

să cânte legile celor XII tabule: discebamus enim pueri XII (tabulas), 

ut carmen necessarium ?); un obiceiii, care de sigur a fost împrumutat 

de la Agathyrși, singurul popor, care în timpurile vechi î-și cânta legile sale. 

VI 

O parte din legile cele sacre ale Romanilor, anteridre celor XII tabule, 

o formaii, după cum spune Dionysiu, legile feţiale (jura fetialia), ce 

conţineaii prescripțiunile cele sacre: cum să ceră satisfacțiune dela inimici, 

cum s& declare r&sbdiele și cum să încheie tractatele de pace. 

Romanii împrumutase aceste legi în timpurile lui Numa, ori ale lui Ancu 

Marciu, dela alte seminții pelasge; însă pe la finele republicei nu se mai 

scia cu deplină siguranță de la cari popre anume. Tradiţiunile vechi aminteaii 

numai de două popsre, de Falisci (Aequicoli) şi de locuitorii din Ardea, 

de la cari se credea, că aii fost copiate aceste legi 4). 

În acestă privință, Dionysiu scrie: 

Faliscii şi Fescenii mai păstrâză încă până astă-di unele urme puţine 

ale originii lor pelasge. În orașele aceste aii esistat timp îndelungat multe 

instituţiuni archaice; ast-fel, de câte ori aceste orașe aveait trebuință să porte 

răsboiti cu alții şi să respingă agresiunile lor dincoio de hotarele sale, ei 

trimeteaii în fruntea trupelor sale 6re-care preoți feţiali fără arme 5), 

Aceşti feţiali aveati să îngrijâscă, că poporul roman să nu facă un răsboiil 

pe nedrept cu alt popor federat, şi în cas dacă un alt popor a violat le 

1) Dionysii Hal. lib. X. 57. 

) Avistotelis Probl, Sect. XIX. 28. 

3) Ciceronis Leg. II. 23. 

4) Dionysii Hal, lib. II, 72. 

5) Dionysii Hal. lib. 1. 21.—Livii lib. [. 32,
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găturile internaţionale, poporul roman să trimită legaţi, cari să ceră prin 
graiă viă repararea nedreptăţii, și numai în cas dacă cererile aceste r&ămâ- 
neaă nesatisfăcute atunci poporul român s& le declare r&sboilă. 

Modul, cum î-și îndepliniaă feţialii misiunea lor, era următoriul: Unul, 
doi, trei ori patru feţiali, îmbrăcaţi în veştminte de ceremoniă și luând cu 
dânșii insemnele cele sfinte, mergea la orașul celor ce ai făcut nedrep- 
tate poporului roman. Ajungând la hotarul inimicului, unul din fețiali, pu- 
nend pe cap un văl de lână, începea să strige: <Audi Joe, audiţi voi ho- tarelor, audiţi voi (aci rostia numele orașului și al poporului inimic), audi și tu Dreptate, eă sunt trimisul public al poporului roman și vin la voi cu o misiune drâptă şi să credeți în cuvintele mele»; apoi făcea expunerea 
cererii, şi invoca de noii pe Joe şi pe cei-alalţi dei ca mărturiă. După ce 
rostia aceste cuvinte, feţialul pleca înainte către oraşul poporului inimic, și 
repeta din noii aceleași jurăminte şi declaraţiuni către cel de întâiti cetățean, 

„oră țăran, pe care-l întâlnia în drumul săi pe teritoriul inimicului; ajungând 
„Apoi la porta orașului, el invoca de noii pe dei şi repeta aceleași cereri către 
portarii, ori către acela, pe care-l întâlnia aci; în fine se ducea în forul ora- șului străin și aci aducea la cunoscinţa magistraţilor causa venirii sale, re- 
petând tot de una aceleași jurăminte, aceleași cereri și blesteme. În cas, dacă cererea sa se îndeplinia, feţialul se retrăgea ca amic de la un popor amic, 
er dacă poporul inimic cerea timp pentru deliberare, atunci i se concedeau 
30 cel mult 33 dile, și în fine dacă trecea și acest interval fără resultat, fe- 
țialul invoca de noi pe deii de sus și de sub pământ ca mărturii pentru 
nedreptatea ce s'a făcut poporului roman, se întorcea la Roma și raporta senatului, că s'a îndeplinit tote cele prescrise de legile sfinte, și dacă acum 
senatul voiesce să declare resboiă, deii i permit acesta. Dacă în urma acestor formalități sacre, senatul hotăria declararea r&sboiului, atunci se trimitea un 
feţial, ca să anunțe inimicului în mod solemn, că poporul roman i declară 
resboiii. Feţialul lua cu sine o hastă (lance) ferecată, scă o hasta sângerată și 
pârlită în flacări, mergea la hotarul inimicului și aici rostia următârele cu- 
vinte: «De dre-ce poporul şi Gmenii (indica numele orașului sâi naţiunii 
inimice) aă lucrat în contra poporului roman, poporul roman a hotărit să 
facă r&sboiă cu poporul și cu 6menii (numele inimicului), €r senatul po- 
Porului roman a consimţit și a aprobat să se facă răsboiii cu poporul și 
cu 6menii (numele); din acestă causă et şi poporul roman declar şi fac r&s- 
boiă poporului și 6menilor (numele orașului ori al poporului)», și după ce 
Iostia aceste cuvinte, el arunca lancea Sângerată pe hotarul inimicilor 2). 

*) Dionşsii Hal. lib. II. 72.—Livii lib. L. 32. 
NIC. DENSUŞIANU. 

Lăi
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Aceste formalități îndeplinite, Romanii numiai răsboiul, ce aveati să-l 

pârte, bellum justumetpium; just, fiind-că era întemeiat, legitim; 

și pium, fiind-că era declarat cu formele cele sfinte, prescrise de religiune. 

VII 

Originea istorică a legilor feţiale se vede a fi fost în părțile de răsărit 

ale Europei, și în particular în ţrile de lângă Dunărea de jos. 

Urmele acestei instituţiuni le aflăm la Geţi în o formă mult mai religi6să, 

şi prin urmare mai archaică. 

După Stephan Byzantinul, legea Geţilor era, că legaţii, pe cari i tri- 

meteaă la inimic, să mergă bătEnd citerile seii cobzele IDR 

În țările de lângă Oceanos (potamos) şi de la munții Riphei, ori cu alte 

cuvinte de la Dunărea de jos și Carpați, citerele erai instrumente de mu- 

sică religisă. | 

Cu citerele se acompaniaii aici imnele religi6se, pe cari le cântaii Hyper- 

boreii în onsrea lui Apollo 2). 

O altă amintire despre fețialii Geţilor o aflăm la Iornande ?). 

«! upă cum scrie Dio», dice istoricul got, «Filip (regele Macedoniei, tatăl 

lui Alesandru cel Mare) fiind strimtorat din lipsa banilor, strînse armata ce 

o avea disponibilă și plecă s& prădeze orașul Udisitana din Mesia, ce se afla în 

vecinătate cu oraşul Thamiris de lângă Dunăre, şi care în timpurile aceste se 

afla sub stăpânirea Geţilor. Insă, pe când Filip se apropia cu trupele sale 

de orașul, pe care voia să-l prădeze, observă de o-dată, că nisce preoți de ai 

Geţilor, din clasa celor, cari se numesc pii, deschid porțile cetăţii ș şi-l vin 

înainte îmbrăcaţi în haine albe şi bătând citerele. În rugăciunile lor, ce le cân- 

tai cu vocea, preoții aceștia învocaii pe deii lor strămoşesci să le fie în 

ajutoriă și s& respingă de la denşii departe pe inimici. Macedonenii vădend 

pe preoți, că le vin înainte cu atâta încredere, sunt cuprinși de uimire, și 

putem dice, că aceşti 6meni armaţi ai lui Filip sunt opriţi în loc de 6meni 

fără de arme. Armata lui Filip, ce se afla acum pusă în ordine de luptă, 

î-şi desface îndată rendurile sale, renunță s& prădeze orașul și nu numai că 

se retrage, dar restitue Geţilor și pe Gmenii, pe cari i prinsese în afară de 

zidurile cetăţii. Apoi Macedonenii încheiară un tractat de pace cu Geții şi se 

întârseră în apoi». 4). 

1) Steph. Byz. v. Certa.—'Theopompi fr. 244. 

3) Diodori Siculi lib. II. 47. 

2) Jornandis De reb. Get. c. 10. 

1) La Romani, fețialii formaii o corporaţiune anumită religi6să. Fețialul tri-
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În fine, Aureliu Victor (sec. IV), care avuse la îndemână unele isvâre mai 
vechi, atribue înființarea instituțiunii feţialilor unui aşa numit Rhesus 1). 

După Homer, Rhesus, fiul lui Ioneu CIHioveve), a fost un rege avut din 
timpurile troiane. El domnise peste Thracii din părţile cele mai estreme ale 
peninsulei (EoXxator dăAwv), seii peste regiunile din nordul Dunării de jos, nu- 
mite adese ori în poemele epice ră oara. Rhesus luase parte la răsboiul 
troian, ca aliat al lui Priam, având cu dânsul un car de r&sboit, lucrat din 
aur şi argint, și arme uriașe de aur și argint, cari, după cum dice Homer, se 
potriviaă mai mult pentru dei de cât pentru 6meni 2), 

mis s€ c6ră satisfacţiune de la inimic este numit la Liviu nuncius publicus (L. 32). 
La Cicero, ei sunt oratores fetiales (Leg. II. 9). În ce privesce forma numelui, Ro- 
manii scriaă mai mult feciales de cât fetiales; Grecii insă numai cu 7, «ptridio!, pa= 
zudo, erraheis. Despre originea numelui fecialis ori fetialis, cei vechi nu erai pe 
deplin în clar. Festus (v. Fetiales) ne pune cu deosebire în vedere cuvântul facere, 
fiind-că feţialii aveati dreptul să facă pace și răsboiă, Varro cercă să derivă numele fe- 
țialilor dela fides, credință, şi foedus, tractat internaţional (L. L. lib. V. 86). Simple 
etimologii arbitrare, după asemănarea cuvântului «fetialis> cu alte cuvinte latine. În Tran- 
silvania, îngrijitoriul și păditoriul bisericei să mai numesce și astă-di făt, lat. aedituus, 
Aică fătul trebue să fie o personă onorabilă; el este păditoriul vaselor sfinte, al ornamen- 
telor preoțesci, și el ajută în altariă pe preot la cele trebuinci6se pentru îndeplinirea 
serviciului divin. F&tul mai servesce ca trimis al preotului pe la poporenii săi şi duce 
circularele bisericesci pe la preoţii din satele vecine; peste tot, este un ministru al cul- 
tului religios. În Moldova şi în unele părţi ale Transilvaniei, fătul se numesce țîrcov- 
nic. Același cuvEnt upzkzaanna în limba slavă vechiă însemneză ecclesiae defensor, 
clericus; în limba bulgărescă homo pius; &r în limba polonă ortodox şi preot 
ortodox (Cihac, Dict, d'€tym. daco-romane, Il. 435), — O altă numire, pe care o aflăm 
în Transilvania, este aceea de fii ai bisericei. Aceștia sunt curatorii scă administra- 
torii averii bisericesci. În fine, se mai numesc în Transilvania feţe bisericesci per- 
sSnele cu un caracter religios, cum sunt preoții, archiereii și diaconii, În sens mai larg, 
ac6stă numire se mai aplică şi la cântăreții, feţii și fii bisericei. La Geţi, după cum ne 
spune Iornande, clasa preoţilor, cari îndepliniaă funcțiunile de feţiali, se numiaă pii 
(De reb. Get, c. 10). Romanii numiaă bellum pium resboiul declarat cu îndeplinirea 
formalităţilor prescrise de legile feţiale (Varro, De vita pop. rom. II. 13.— Cicero, De off, 
|. 11). Aici terminul «pium» are fără îndoiclă un raport istoric, nu cu <beilum>, cum credeaă 
Romanii, ci cu instituţiunea cea vechiă a preoților, numiţi «<pii». După cum vedem, există 
o legătură intimă între instituțiunile bisericesci, ce le aflăm în Dacia, şi între instituţiunea 
fețialilor romani, Originea cuvântului însă se pare a se reduce Ja terminul «f&t>, după 
Cum resultă din cântecul bă&trânesc (pag. 901, nota 2) și din etimologia, ce o propune 
Varro, sub forma de «foedus> (L. L. V. 86). 

')$. Aur. Victor, De vir. illustr. 5: (Ancus Marcius) jus fetiale, quo legati ad res repe- 
tendas uterentur, ab Aequiculis transtulit, quod primus fertur Rhesus excogitasse. 

*) Homeri II. X. 441.
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Legaţii trimişi în anticitate să ceră satisfacţiune de la inimic, ori se încheie 

ua tractat internațional, purtau ca insemne ale misiunii lor un caduceu, sai 

o vergea înfășurată la un capăt cu doi şerpi, ca simbol al concorditi, al păcii 

și al prosperității 1). Aceste insemne, ne spune Pliniu, ai fost cu deosebire 

  

CD “O în us la populaţiunile barbare; înţelege însă, de 

| | rasă pelasgă 2). 

| Caduceul ne apare în anticitatea pelasgă ca 

263.—Caduceul pe monctele atribut particular al lui Hermes sâi Armis al Da- 
anteromane ale Daciei. ( Lu a N 
p. 748 seqq.) ciei şi figureză sub diferite forme mistice ca em- 

blemă națională pe monctele anteromane ale Daciei. 

Caduceul în forma unei carje simple, oră cu două proptele, este figurat şi pe 

scutul unuia din ccă doi regi ai Daciei, cari îngenunchâză înaintea lui Traian 

   
264, —Scuturile celor doi regi ai Da- 

ciei, cari cer pace dela împ Traian.-- 265 — 266, — Alte scuturi dace. 

După Froehner, La Col. Traj. pl. 102. Froehner, pl. 104, 168. 

In fine, caduceul în o formă fârte archaică, ca un simplu baston, înfă- 

  șurat cu doi șerpi la capetul de jos ne apare și ca 

ra atribut tradițional al Domnilor Tărei românesci din 

So 7 sec. al XVIl-lea ?).       
267. — Insemnele tradițio- 
nale ale puterii suverane a 
Domnilor Ţărei românesci. 
(V. p. 759). 

1)Cic, De orat. 1.46.—Yarxo, Vita p.r.î. I1.—Tâv.1.1.20; LXXXI. 38.—Suida, v. "Aenporre. 

2) Pliii | XXIX. 12, 2: Hic... complexus anguium... causa videtur esse, quare 

exterae gentes caduceum în pacis argumentis circumdata effigie anguium fecerint. 

3) Despre cârja scă toiagul tradițional al regilor vechi din țările aceste mai amin- 

tesc şi astă-di colindele religi6se române. Toiagul de argint a fost dăruit de Crăciun 

bătrânul (Saturnus senex) lui Ion (Hermes, Armis, lon, Ianus), ca simbol al puterii peste 

ceri şi pământ. 

Iar Crăciun bătrânul Pe negrul pământ, 

Din gură grăia: Ei m'am prilegit 

— Eă oiă fi mai mare Şi ţi-am dăruit 

Și mai de de mult Toiag de argint, 

Pe negrul pământ; Polă de vesmânt, ' 

I6ne, I6ne, S& stăpânesci cerul, 

De când te ai născut | Cerul şi pământul. 
Cestionariii ist, II, Resp. căt. Sipeni, j. Covurluiă.
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După legile feţiale ale Romanilor, fie, că aceste legi ai fost împrumutate 
de la Falisci, ori de la locuitorii din Ardea Italiei, fie pâte de a dreptul din 
părțile de răsărit ale Europei, din Ardia sei Ardelul dela Carpați, cea din 
urmă formalitate pentru declararea solemnă a răsboiului se îndeplinia prin 
aruncarea unei lănci sângerate pe hotarele inimicului. 

În Transilvania, sabia sân gerată, ca simbol marţial, a avut de asemenea 
un rol însemnat până în ultimele timpuri ale constituțiunii medievale (a. 1848). 

În aceste părți ale Daciei vechi, de câte oră se ivia necesitatea să se aducă 
la cunoscința locuitorilor, că răsboiul s'a proclamat, se purta din comitat în 
comitat, din district în district și din oraș în oraş o sabiă dreptă, cu doue 
tăișuri, ori o țepă sângerată, în semn de proclamare oficială, că toți cetățenii 
şi iobagii obligați la 6ste s& prindă fără întârdiere armele și să plece Ia lo- 
curile lor de concentrare 1). 

Se pare însă, că aruncarea săbiei, ori a lăncii sângerate, pe hotarele ini- 
micului, a fost o-dată în us și în ţerile de la Carpaţi. 

O reminiscență în acâstă privință, o aflăm întrun cântec bătrânesc din Mol- 
dova, care se termină prin cuvintele: «Sai Ştefane la hotare, c'a intrat 
sabia în eră l» 2). 

Două eraii așa dar insemnele solemne, ce ie întrebuința fețialii romani 
pentru îndeplinirea misiunii lor: caduceul (toiagul s€ă cârja), atributul lui 
Armis sei Hermes, ca simbol al păcii, si hasta ori sabia, atributele de r&sboiii 
ale lui Mars Gradivus (Geticis qui praesidet arvis) 2). 

1) Szab6, Szekely Okleveltăr, 1. p. 197: Constitutiones exercituales a. 1463; si necessi- 
tate ingruente generalis Insurrectio sive literis Domini Wajuodae Transylvaniensis, 
sive ense cruento... velociter promulgetur.—Olahus, Hungaria, 1. I. 3. 2: Nostra quo- 
que tempestate, haec circumlatio ensis vel pali cruore aspersi, observari solet. 

) Alecsandri, Poesii pop. ed. 1866, p. 170. Ştefan Vodă către rezeșul Burcel: 
— Măi Burcele, fătul miei! C'ai intrat în țera mea, 
lată ce hotăresc ei... Tu s€ strigi câti putea: 
Ia-ți movila r&zăşie : — Săi Ştefane, la hotare 
Ca s'o ai de plugărie.., C'a intrat sabia *'n ţeră! 
Și Tătarii de-i vedea, 

La Romani, în timpurile mai târdii, feţialii aruncati lancea sângerată de pe o mică 
inălțime de lângă așa numitul <ager hostilis» (Ovid. Fast. VI. 201); tot ast-fel face la 
a, 178 insuși împăratul Marc Antonin, când plecă cu răsboiă asupra Scyţilor (Dio, |. 
LĂXXI. 33). La început însă de sigur, că lancea sângerată să arunca de pe o movilă 
de lângă hotarul inimicului. În ce privesce cuvintele din versurile de mai sus: «Tu să 
strigi cât i putea», compară terminii feţiali: clarigare, şi clarigatio, a face recla- 
maţiunile solemne cu voce clară şi sonoră, adecă <a striga». 

3) După Gelliu (X. 27. 3), Romanii trimiseră Cartaginenilor hasta și caduceul, ca 
să-și alegă,
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Amândouă aceste simbsle le vedem figurate pe scuturile celor doi regi 

ai Daciel, cară cer pace dela Traian, şi amândouă ne apar şi în sec. XVII-lea 

ca insemne tradiţionale ale puterii suverane a Domnilor Ţt:ei românesci !). 

VIII. 

Limba latină a celor mai vechi legi romane se caracteriseză în deosebi 

prin unele cuvinte şi forme gramaticale, ce aparțin mai cu semă trupinci ro- 

manice din părţile de răsărit ale Europei. 

Ast-fel aflăm în cele XII tabule formele; occisit în loc de «<occiderit», 

legassit în loc de <legaverit>, excantassit în loc de <excantaverit», 

rupsit în loc de «ruperit>, escit şi escunt în loc de <erit> și cerunt>, faxit 

în loc de «fecerit>, occentaverit, <a făcut cântece», un termin de formă 

extraitalică, pe care Decemvirii aflară necesar să-l esplice chiar în textul celor 

XII table prin cuvintele: sive carmen condiderit. 

Una din disposițiunile celor XII tabule conţinea cuvintele: Mulieres.... 

neve lessum funeris ergo habento. 

Cu privire la acâstă disposiţiune din legile Decemvirilor, Cicero scrie: 

vechii interpreți, S. Eliu și L. Acilliu, spuneai, că nu înţeleg bine cuventul 

lessum şi ei presupunea, că însemneză un gen dre-care de vestminte fu- 

nebre (vestimenti aliquod genus funebris); r L. Eliu (al treilea interpret) era 

de părere, că lessum însemnâză un fel de bocire sâu lamentare lugubră 

(lugubrem ejulationem), și «eu cred», scrie Cicero, «că acesta este sensul 

adevărat, fiind-că legile lui Solon interdiceait bocirile la înmormântări» 2), 

Avem așa dar aici numai simple presupuneri despre înțelesul adevărat al cu- 

vântului «lessum» (întrebuințat de autorii romani tot-de-una numai sub formă 

de acusativ). Şi este de remarcat, că Cicero vorbesce aici de vechii ia- 

terpreți ai celor XII tabule, cu tote că dela promulgarea acelor legi și 

până în timpurile sale nu trecuse mai mult de 31/, secule, în care interval nu 

putem de loc admite, că limba romană să se fi schimbat așa de mult, în 

cât să nu mai pricepă unele disposițiuni ale acestor legi nici vechii interpreți. 

Cuventul «lessum» a trebuit așa dar să esiste chiar în textul original al le- 

gilor, pe cară le copiase Decemvirii, precum să aflase de sigur în textul ace- 

lor legi și cuvântul occentaverit în forma sa poporală, și pe care De- 

cemvirii aă trebuit să-l esplice prin «sive carmen condiderit». 

1) A se vede pag. 900. 

3) Cicero, De leg. II. 23.
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De fapt însă, cuvântul «lessum» din cele XII tabule, pe care comentatori 
cei vechi nu-l înţelegeaii și pe care nu-l pricepea nică însuși Cicero, mai 
esistă şi astă-di, aprâpe în aceeași formă, în limba poporului român dela Car- 
paţi. Aici însă, acest cuvânt nu însemnâză nici vestminte de jele, nică bo- 
cire, ci simplu leșin (deliquium, defaillance), după cum acest înţeles resultă 
din o altă disposiţiune cuprinsă în legile Vlachilor din insula Arbe: că nime- 
nea st nu se arunce stii să leşine în biserică peste corpul celui mort 1). 

1X 

Aceeași codificaţiune vechiă din timpurile pelasge, numită în Dacia Leges 
Bellagines, în Egipet 6 Baxâv vâuos, în- evul de mijloc Lex anti- 
qua Valachorum și jus Volachie, ne apare în părțile de apus ale 
Europei ca o lege tradițională imemorială, numită de autorii romani vetus 
lex romana?), leges romanae 3), une ori vetus mos ) şi Ro- 
manus mos). 

În Gallia, aceeași lege tradițională, politică, socială și religiosă, are carac- 
terul unui ohbiceii naţional consecrat și este numită îndată după invasiunea 
cea mare a barbarilor vetustissima paganorum consuetudo), 
consuetudo antiqua?) consuetudo prisca?) antiquum jus?) 

. 10 A RA ul leges antiquae 1%) și în modvag lex romana și leges romanaell), 

1) Din punct de vedere al etimologiei, lessum este de aceeași origine cu letum scă 
lethum «morte», de la gr. Xii <uitare» (Cf. apți). Despre trecerea lui 7 în s vedi 
Schuchardi, Vokalismus, I, 146; II, 79. 

:) Nonius p. 531: Nubentes veteri lege Romana. — Mariană, Nunta, p. 594: Şi-o 
dă 'n legea românescă, C' aşa-i dată la nevastă. 

3) Juvenalis Sat. XIV. 100. 

1) Cicero, De republ. 1. V.1. 

5) Servios, Aen. III. 222. 

8) Vedi nota 1. p. 904. 

î) Lex Alamannorum (Baluzii Capit. |. 66). 

3) În legile Longobardilor prisca consuetudo (Muratori, SS. Il. P.1. 256). — La 
prisca consvetudo a provincialilor, în ce privesce prestaţiunile datorite erariului, se 
provâcă și legea lui Theodosiu din a. 393 (Cod. Theodos. XI. 1. 23). 

?) Chlotarii r. Constitutio generalis a. 560: jubemus ut in omnibus causis antiqui 

juris forma servetur (Baluzii Capit. 1. 7). 

1%) Du Cange, Gloss. med. et inf. lat. v. Lex antiqua. 

1) Chlotarii r. Constit. gen. a. 560,— Lex Ripuariorum, tit, 58 şi 61 (ap. Ba- 
luzium, Capit. I. 9, 42, 46).
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Ast-fel în Prefaţa cea vechiă, ce esistă la Capitularele lui Dagobert din 

a. 630, să spune, că legile barbare, numite Lex ripuaria, Lex Alaman- 

norum și Lex Baiuvariorum, ai fost compilate în mare parte, în tim- 

purile regelui Teodoric (sec. V) și a succesorilor săi, din «legibus antiquis», 

avendu-se tot-o-dată în vedere și «vetustissima paganorum consvetudo» !). 

Aceste legi și obiceiuri particulare ale provincielor, pe cari le subjugase in- 

vasiunea ce mare a barbarilor, nu sunt legile imperiului roman, de cari se 

deosebiaii în principii și în formele de procedură, ci sunt legile cele vechi 

naţionale ale populaţiunilor autochtone ale acestor provincii, legi, cari ai 

subsistat şi în timpul dominaţiunii romane alăturea cu legile oficiale. În 

limbă poporală a provincielor, ele se numiaii adese ori «lex romana», nu 

pentru că aparțineau legislațiunii romane, ci fiind-că ai fost legile cele vechi 

ale populaţiunilor arimice, ori arimane, răspândite încă din timpuri forte 

obscure dela răsărit până lângă țărmurii Oceanului de apus. 

Din aceeași fântână a legislațiunii archaice î-și compilase şi Decemvirii 

legile lor. 

Ast-fel Cathulph în o scrisâre adresată lui Carol cel Mare dice, că Lex 

romana a fost cea de întâiii lege a lumii întregi 2). 

De asemenea se spune în Suplimentele Capitularelor, că Legea ro- 

mană a fost mama tuturor legilor omenesci3). 

X 

La familia acestor legi <romane», de cari ne fac amintire legile barbarilor 

din sec. VI şi VII-lea, aparține și un vechiii codice de legi al evului de mij- 

„loc, cunoscut astă-di sub numele de Lex Romana Utinensis?). 

1) Praefatio ad Leges Ripuariorum, Alamannorum et Bajuvariorum: Thco- 

doricus Rex Francorum, cum esset Catalaunis, elegit viros sapientes, qui in regno suo 

legibus antiquis eruditi erant . . (et) jussit conscribere legem Francorum etc. . . . 

Et quicquid Theodoricus Rex propter vetustissimam paganorum Consuetudi- 

nem emendare non potuit.. , Chlotarius Rex perfecit.. . (et) Dagobertus Rex (a. 630)... 

omnia vetera legum in meiius transtulit, 

2) Du Cange, Gloss. med. et inf. lat. v. Lex Romana. Cathwlpho in Epistola ad 

Carolum M. Imp. dicitur totius mundi prima... Hac porro lege, utebantur praesel- 

tim Galli Romani, id est qui a veteribus Galliae incolis. ... ortum ducebant. 

3) Baluzii Capitularia. Additio quarta. Tom. I. (1677) p. 1226: lex Romana, quze est 

omnium humanarum mater legum. 

4) Canciani, Barbarorum leges antiquae. Tom 1V. 469—540.— Walter, Corpus jur. germ 

antiqui. Tom. 1II.—Schupfer, La legge romana udinese (Memorie. Scienze morali, vol. VII).
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La început, acestă lege, ice Haenel, nu a fost scrisă în limba latină, ci intro limbă romană barbară din părţile de apus 1), 
Ca specimine de limba, în care a fost redactată la început acestă lege, aflăm cuvintele : tima şi tema în loc de <timor» (rom. temă); furor în loc de «fur», ce corespunde la o formă românâscă de furol= furul cu / trecut în 72); atta şi atto cu înţelesul de moș, un cuvânt, care se mai află și astă-qi în us la Romancii din Tyrol, &r într'o vechime depărtată esista la păs- torii să Placii de pe muntele Olymp din Bythinia, sub forma de drris (cum scriti autorii grecesci) și cu înțelesul de «Moș» 3). Mai aflăm în acestă lege favelant, cu înțelesul de «vorbesc, un cuvânt, ce aparține în deosebi dialectului volsc. La Festus: Obsce et volsce fabulantur, nam latine 

nesciunt. 

În acestă lege, numită «romană», dar care nu conţine nimic italic, tâte preposițiunile sunt întrebuințate cu acusativ, d. e.: «a culpam», «cum suum», «de tertium digitum», “pro mortuum», «sine voluntatem»; preposiţiunea ge servesce spre a indica genetivul şi a dativul: «sine consensu de suos pa- trianos», <per negligentiam de suos tutores», <a curialem hominem non licei>, «a principem dicendum est». 
În ce privesce obiceiurile şi instituţiunile țărei, pentru care a fost desti- nată la început acestă lege, este de notat, că noi aflăm aici: o clasă propriă de ostași, sub numele de «milites» şi «personae altae», cu un for judecătoresc particular ; ei nu puteai fi trași în judecată de cât numai înaintea princi- pelui 4), întocma ca și nobilii români din Bănat 5). 
În judecarea proceselor, după acestă lege, aveaii un rol fârte însemnat așa numiții 6meni buni (boni homines); ei funcţioneză ca asesori ai judecă- 

1) Hacnel (ap. Schupfer, 67): ut liber non latina, sedalia quadam lingua scrip- tus videatur, quac everso romano imperio in Occidentis aliqua parte ,.. paulatim ficta est. 

2 Cf. Hasdeu, Cuvinte, L. 152: robol= robul; şerbo = şerbu. - *) Arriani Nicom. (in Fragm. Hist, gr. Ill. 592) fr. 30. —Cf, Diodor, III. 58. *) Schupfer, L. R. U. p. 54: [ militi.. . âvevano un foro speciale davanti ai loro principi, 5) Pesty, A Szăr, Bânsâg. II. 197—199. 1531: Ioannes d. gr. Rex Hungarie... Ca- pitulo Ecclesie orodiensis.. , mandamus... prelibatum franciscum fyat in dominium Ea- rundem (possessionum în districtu Karansebes existentium) statuat. . . contradictores vero si qui fuerint Euocet eosdem ... Juxta consuetudinem Nobilium illius districtus In Curiam nostram Regiam... Racionem contradictionis eorundem 
Reddituros. — Ibid, III. 212—213, 1539: Comes Georgius Pesthyeny ... Judex curie... 
Comiti districtus Karansebes ... Committatis Edem (Gregorio Wayda, de prefata Ka- 
ransebes)...vt... Comparere debeat. . . Judicium in premissis, a sua Maiestate, More Curie Sue Militaris Recepturus. |
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torilor, ca martoră şi ca 6meni de bună credinţă 1), întocma după cum aceeași 

instituțiune a «6menilor buni», ca arbitrii şi ca martori, o aflăm şi în dreptul 

vechii românesc, numit în documentele evului de mijloc «jus Volachie» 2), 

Primul esemplar al acestei legi «romane» a fost descoperit în archiva ca- 

tedralei din Udine, însă aparținuse la început bisericei catedrale din Aquilea. 

Învăţatul Bethmann este de părere, că originea acestei legi trebue căutată 

în Istria 3), de re ce conţine unele disposițiuni judiciare, ce corespund 

la stările de lucruri, cum aceste se presintă în cursul evului de mijloc 

în Istria. 

Locuitorii Istriei, după cum am vădut mai sus, formase la început numai 

o emigraţiune de la Dunărea de jos, după cum acâsta ne-o indică de altmin- 

trelea şi numele lor. De altă parte şi idioma, în care a fost scrisă acestă lege 

la început, are unele particularități caracteristice ale limbei vorbite la Car- 

pați şi pe țărmurii Mării negre. Chiar și principiele fundamentale ale acestei 

legi să întemeiâză pe «lex antiqua Valachorum». 

Cele de ântâiii legi politice, civile, religiose şi militari aparţin aşa dar fa- 

miliei pelasge din nordul Dunării de jos. 

Aceste legi ai fost scrise în limba națională a acestui popor. 

Hermes, ne spune Lactanţiu, a scris întru adevăr multe cărți, în ce pri- 

vesce cunoscinţa lucrurilor divine, şi în cari susținea, că esistă numai un 

singur Dumnedeii mai pre sus de tote, şi pe care i-l numia ca şi noi «deum» 

și «patrem» 4). 

+ Schupfer L. R. U. p. 85. [. 6. 2: Quicumque iudex ,.. cum bonus homines 

(bonis hominibus) . .. suum iudicium donet. — 1b. |. 4: qui majorem numerum ha- 

buerit de bonos homincs, ipse in judicio secundum legem suam causam vincat. 

>) Hasden, Arch. ist. Il. 146. Un raport moldovenesc din sec. XVII-lea: care judeţ 

Tai ales Maria ta dinaintea divanului, să punem doispredece 6meni buni bătrâni să 

jure, precum le-ai fost uricul Bălăşescilor. — Ibid, I. 1. 66. 1490: căci s'aă sculat Petru 

de ai jurat cu 12 boieri și aă luat hotarul de jos, dar pre urmă €răși s'a sculat şi sta- 

rețul Mateiii (din Tismana) de ai jurat cu 24 bvieri de aă recâștigat acel hotar de jos. 

— Hasdeu, Cuvinte din bătrâni, 1. 26. 1577: şi eă o am vendut lui Dumitru Tehni (0 

parte de ocină din sat din Brăhăseşti). . . şi în tocmelă ne ai fost Ona sulițașul . . . și 

mulţi 6meni buni.— Cf. ibid, L. 72. 1596.—Pesty, Krass6 vârmegye târt. II. 25. 1347: 

Quiquidem quatuor probi viri Jurando ...iusticiam inter ipsas partes obseruent. — 

Ibid. 70, 1364: quicquidem illi Sex probi viry... arbitrarentur sew ludicarent. — 

Cf, ibid p. 153. a. 1378; p. 282 a. 1416; p. 284 a. 1418;p. 364 a. 1424.— Pesty, Olâh ke- 

răletek, p. 60 a. 1428. 

3) Hegel, Storia della costituzione dei municipii italiani, (1861), p. 421: nel 

avrebbe avuto origine, secondo Bethmann la lex romana (Utinensis). 

4) Lactantius, Div. Instit. 1. L. 8: Hic (Hermes) scripsit libros et quidem multos, ad 

Istria
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În acestă limbă vechiă a Pelasgilor aii fost scrise şi legile cele sacre ale 
Athenienilor, în cari se mai păstrase, până în timpurile lui Varro, cuvintele 
xânpw și mâpuo 1). 

Resumăm așa dar, că legile cele vechi ale Grecilor şi ale Romanilor, precum 
și legile aşa numite barbare din părțile de apus ale Europei, se întemeieză 
în fond pe una și aceeași legislațiune archaică, modificată în cursul seculelor, 
în diferite țări, după trebuinţele vieţei sociale și politice, însă păstrând peste 
tot locul numele comun de «lex antiqua» și «lex romana». 

Cu deosebire însă, vechiul codice de legi politice, civile şi religidse al 
Daciei, numite «leges Bellagines», ni se presintă după resturile, ce sai mai 
păstrat, și după principiele ce le conţinea, ca tipul cel mai vechii și mai 
puţin alterat al acestei legislaţiuni anteromane. 

27. Forma vechiă poporală a numelui «Pelasgi». 

IL. 

Pelasgii, scrie Dionysiu din Halicarnas, Și-au primit numele lor dela Pe- 
lasg, fiul lui Joe și al Niobei 2). 

Aceeași tradițiune o aflăm la poetul Eschyl, care ne înfaţișeză pe Pelasg 
rostind următârele cuvinte: «Ei sunt Pelasg, fiul lui Palaechtun, născut 
din Terra (Gaea), domnul acestei țeri, şi după mine regele săii, sa numit, 
cu drept cuvânt, gintea Pelasgilor, ce stăpânesce acest pământ» 5). 

Aici, «Pelasg», după cum vedem, este numele naţional al unui rege ilu- 

cognitionem divinarum rerum pertinentes, in quibus majestatem summi ac singularis 
dei asserit, iisdemque nominibus appellat, quibus nos, deum et patrem. 

*) Varro, L. L. V. 97: quod Athenis în libris sacrorum scripta wânpuy al mbprwp.-— 
Ast-fel de cuvinte, ce aparțin după formele lor la trunchiul vechiă romanic din părţile 
de răsărit ale Europei, ni se presintă și în legile Ripuarilor, Alamannilor, Baiuvarilor şi 
Francilor salică. În particular însă cuvântul barones (sing. baro), cu înțelesul de «pri- 
mores», <optimates», <homines regis» (Baluzius, Capit. IL. 692. 774), ce nu se pote 
esplica din instituţiunile de apus, corespunde după formă și după înţelesul săi 
la românescul boiariiă (boyaro, boyarones). Cf. Baiuzius, Capit. 11. 774 a. 1285: prae- 
sente novo Rege et... pluribus... baronibus et personis.—Statuta T. Fogaras, 
1508. 169: Castellanus castri nostri Fogaras cum Boyaronibus universisque valachis, 

) Dionysii Halic. lib. 1. 11 și 17. 

*) Aeschyli Supplices, v. 250—251: 

To praţevobs tțâp ep Ep IudatyBovos 
îns Ilshucţăe, mhsăs VTS pyțEcs.
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stru, care a pus fundamentele celui de ântâiă stat puternic cu o destinaţiune 

morală în Europa. 

Insă, înainte de a căuta s& ne dăm sema despre forma cea vechiă a nu- 

melui «Pelasgi», este de lipsă s8 cunâscem, în care parte anume a lumii vechi 

a fost patria acestui mare civilisatoriii al nemului pelasg. 

În vechia literatură grecâscă, patria ori naționalitatea persânelor mai ce- 

I«bre, din timpurile mitice, se indica adese ori în o simplă formă genealogică. 

Se personificaii țările, ţinuturile, munţii, riurile, pescerile şi se spunea d. e, 

că strămoșul unui trib, un rege s€i eroi, a fost fiul Thraciei, al Libyei, ai 

muntelui Atlas, ori al riurilor Oceanos, Scamandros, Alpheos etc. 

O ast-fel de genealogiă geografică a avut-o și Pelasg, ce-l de ântâii rege 

tradițional al poporului pelasg. 

După una din aceste tradiţiuni 1), Pelasg a fost un strănepot al lui Oceanos 

potamos (Istrului) și al afluentului s&ă mai mare Tethys (Tisei), ambele aceste 

rîuri personificând ţinuturile dela Carpaţi și Dunărea de jos. 

O altă genealogiă alegorică o aflăm la poetul Asiu din Samos, care trăise 

cu 700 ani înainte de era creștină. După acâstă tradiţiune : Pelasg, «cel aseme- 

nea deilor», a fost născut <în țera negră, pe munții cei cu culmile înalte» ?). 

Aici, mama lui Pelasg este țera, sâii pămentul cel «negru», o numire de 

altmintrelea forte vechiă. 

La Hesiod, regiunea cea fericită, situată în părţile de nord ale rîului Ocea- 

nos, unde pămentul înfloria şi producea fructe de trei ori pe an, se numesce 

Tata peaiva 3). 

1) A se vede pag. 911, nota 1, 

:) Asii fragm. la Pausania, lib. VIII. 1: 

"Aynifeov 2 Ilehucăv îv bhiuânotatv bpesat 

fain pthaw ăvtdozev, îva Yrqrby ŢEvos em. 

La Homer (Odyss. IX. 113) Sâ ăptov, la Hesiod (Theog. v. 127) Dăpeu pipi 
(munţii cei lungi şi înalţi). Carpaţii, sub numele de «munţii înalţi» figureză şi în 

colindele religisss române (Teodorescu, Poesii pop. p. 19): 

Noi ne am nimerit... Și te am scoborit 
Și te am ridicat 'n țera ungurescă . 

Sus la nalţii munţi... Și "m ţera săsescă. 

3) Hesiodi Theog. v. 69. — Ibid. Dies et Opera, v. 171. — Numirea de ya: pehatvz DU 

derivă de la tipul fisic, ori dela coldrea locuitorilor, ci de la calitatea geologică a zonci 

de pământ, negru, gras şi estraordinar de productiv Cf. Neumann, Die Hellenen im 

Skythenlande, p. 14, 20: Von den Karpathen aus erstreckt sich durch das siidliche 

Russland ein Granitlager . .. mit einem Gemisch von schwarzer Dammerde und 

schwerem 'Thon... Auch der nărdliche higelige und wohl bewăsserte Theil der Mol 

dau und Bessarabiens gehărt zur Zone des schwarzen Erdreichs und zeichnet sich
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Aceeași numire ni s'a păstrat în o formă tradițională și în cursul evului 
de mijloc pentru anumite părți ale Daciei vechi. 
"În timpul, când domnia peste Ungaria regele Stefan, numit «cel sfânt» 
(a. 997-—1038), Transilvania ne apare sub numele Ungria Nigra!) 

Aici, importanță adevărata în istoriă o are numai epitetul de Nigra, €r 
<Ungria», dacă nu este cum-va o simplă formă coruptă din «Nigra», ne apare 
cel mult numai ca o denumire politică, datorită autorului, fiind-că Transil- 
vania nu a avut nici o-dată numele particular geografic de <Ungria». 

Dela eră, epitetul de «negri> trece asupra Românilor. 
În cronica lui Fazel-ullach-Rașid de pe la 1303, Românii din părţile de 

sud ale Carpaţilor sunt numiți Kara-Ulaghi, adecă «Valachii negri» 2). 
Turcii numesc Țeâra românescă Kara-Iflak şi Moldova Kara-Bog- 

dan 3). 

În poemele epice ale Slavilor meridionali, era românâscă este zemlja 
karablaska 4). 

În actele patriarchatului constantinopolitan, dintre anii 1390-—1400, Moldova 
figureză ca Mavpof)ayia 5). La Chalcocondyla însă MeAayi) Ioyâavta 6). 

În fine o a treia tradiţiune despre patria lui Pelasg o aflăm la Eschyl. 
În poema sa “[x&zt3ee (Supplices), Eschyl ne spune, că Pelasg a fost fiul lui 

Palaechton (al vechiului pămentean), născut din Taia si Terra”). 
În literatura vechiă grecâscă, epitetul de «Palaechton» i-l avea numai deul 

durch ungemeine Fruchtbarkeit aus. — Însă, trebue să recunscem, că concepțiunea geo- 
logică și etnografică a acestei espresiuni o vedem confundată, încă din cea mai depărtată 
vechime, chiar şi la Homer. 

1) Ademar Chabaniensis, Historiar. III. 33: Stephanum etiam rex Ungariae, bello 
appetens Ungriam Nigram, fam vi quam timore et amore ad fidem veritatis totam 
ilam terram convertere meruit. — Hunfalvy, Ethnographie von Ungarn, p. 217 și 417: 
Zur Zeit Stephan des Heiligen nannte man diesen Theil (Siebenbirgen) Sch warz- 
Ungarn, welchem Namen wir Sfters begegnen. 

:) D'Ohsson, Histoire des Mongols. La Haye, 1834, t. II, 627—8 (ap. Hasdeu, Ist. cri- 
lică, pag. 63). 

:) Cantemir, Cronicul vechimii Româno-Moldo-Vlahilor (ed. 1991) p. 307.—Cf. Hasdei, 
Ist. crit. p. 107, 

1) Miladinovitzi, 203 (ap. Hasdeii, Ist. crit. 110).— Karadzit”, Srpske narodne pjesme, 
III (Becz) 1846, p. 54 (ap. Hasdeii, Ist. crit. 83), 

5) Acta Patriarchatus Constantinopolitani, II, nr. 404. 435, 444. 454, 461. 465, 
468, 472, 487, 495, 514, 516, 660, — Codinus, De officiis magnae eccl. (Paris, 1625, p. 130). 

% Chacocondylas, lib. IX, p. 514. 

1) Aeschşli Suppl. v. 250.
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Marte 1), numit de poeţii latini Geticus 2) și protector al câmpiilor getice ?). 

Se presintă însă aici o a doua cestiune, pentru ce deul Marte, protectorul 

câmpiilor gete, se numia «vechiul pământean», ori cu alte cuvinte se spunea 

că Marte, era originar din Ţera cea vechiă? 

Sub numele de Terra antiqua ne apare în geografia timpurilor pelasge 

o regiune 6re-care făim6să pentru 6menii săi cei r&sboinică și pentru avuția 

producţiunilor sale 4). 

Despre acestă «Tera vechiă» vorbesce și Virgil, care ne spune tot-o-dată, 

că Grecii o mai numiaii și Hesperia, s6ă cțera de la scăpătat» 9). 

Numele de «Terra antiqua» este o espresiune geografică poporală. 

«Tera vechiă» este antitesa țărilor nouă; ori cu alte cuvinte, <Ţera vechiă» 

este țera mamă a triburilor păstorale pelasge, cari emigrând în cursul unei 
9 lungi serii de secule spre sud și apus, î-și mai aduceaii încă aminte deo 

țeră vechiă, sei de locurile de unde venise părinții lor, după cum aceeași 

semnificațiune o mai are și în timpurile nâstre numirea de «satul vechii», ori 

«bătrân», față de «satul not». 

Din acestă «eră vechiă», o-dată puternică în r&sbdie și binecuvântată prin 

rodele pământului e&ă (potens armis atque ubere glebae), a fost originar așa 

dar Marte, numit Palăechton, tatăl regelui Pelasg. 

1) Aesehyli Sept. c. Th., v. 105.—La Homer (II. II. 842), ducii Pelasgilor aliați cu Tro- 

ianii încă sunt numiţi: descendenţi ai lui Marte. 

2) Statii Silv. 1. 2. 53.—2) Virgilii Aen. X. 542.—4) Cf. Homer, Hymn. XXX. 2. 

5) Virgilii Aen. 1. v. 530; II. v. 163 seqq: 

Est locus, Hesperiam Graii cognomine dicunt, 

Terra antiqua, potens armis, atque ubere glebae.. .. 

Despre originea numirii Hesperia, scrie Diod r Sicul (1V. 27), că Atlas — vechiul 

rege al Hyperboreilor (Apollod. II. 5. 11)—împărţise moscenirea părintescă cu fratele stă 

Hesperus, cr partea peste care domnia acest din urmă s'a numit Hesperia. Resultă 

aşa dar, că după tradiţiunile timpurilor mai vechi, Hesperia se aflase în nemijlocită ve- 

cinătate cu regatul lui Atlas de la munţii Atlas (ai Oltului), in părțile de nord ale Istrului. 

Din punct de vedere geografic, numele de Hesperia se raportă în tot casul la ținuturile si- 

tuate dincolo de munţii Carpaţi, cari formaă linia de despărţire între regiunile de răsărit 

şi de apus ale Daciei vechi; după cum resultă și din Rufus Avienus (Descr. Orb. v. 738— 

739); Propter Atlantei tergum.... Hesperides habitant. În cântecele eroice române, 

ce se reduc la o vechime forte depărtată, mai aflăm și astă-di unele amintiri despre ț6ra 

de la scăpătat, identică cu Ardelul. Ast-fel în ciclul epic despre Novac cel bătrân se 

spune, că cerdacul sei se afla la scăpătat (Catană, Balade pop. 108); în alte variante 

însă, fiii sti sunt numiți «voinici ardelenesci» (Şezătoarea, I. 44). lovan lorgovân: 

«ficior de mocan», este numit în unele variante «ficior de împerat, de la scăp&tat». Tot 

ast-fel se spune despre fata rătăcită în munţii Cernei, că era «fică de împerat, de la scă- 

pătat» (Cătană, ibid. 56).
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Avem așa dar aici următârele genealogii, în ce privesce patria lui Pelasg, 
a celui de ântâiii monarch, care domnise peste poporul cel mare al Pelasgilor. 

'OCEANOS potamos e TETHYS TERRA NIGRA TERRA 
(Istrul şi Tisa) (Pai pthatwa (antiqua) 
2 fbrubuotsty Eneas 
INACHUS eo MELIA Oceani flia  €Y bYrăduotety dpecst) 

  

PHORONEUS PALAECHTON 

(Mars) 
NIOBE 

MILIBOEA cp PELASGUS eo PERIMELA PELASGUS PELASGUS 
Oceani filia. Aeoli filia 

(DEIANIRA) 

LYCAON HYPERBOREUS PELASGI 1) PELASGI *) 
a N 

49 triburi pelasge 1) 

Resultă așa dar, că după tradițiunile anticităţii, Pelasg, vechiul represen- 

tant al poporului pelasg, era originar din părțile de nord ale Istrului. 

HI 

Cunâscem așa dar Țera cea vechiă (Terra antiqua) a poporului pe- 
lasg, situată în părțile de nord ale Istrului. 

Rămâne acum, să ne ocupăm aici cu forma numelui Iledaoyoi, după cum 

ni s& presintă în literatură vechia grecâscă. 

Însă înainte de tâte, este de lipsă s& facem aici o constatare. 

Despre forma numelui IleXzoyoi, așa cum ni se presintă la autorii grecesci, 

nu aflăm nici cea mai mică urmă în nomenclatura topică vechiă, nici pe te- 

ritoriul Elladei, nici al Asiei mici şi nici în peninsula italică, unde, după cum 

scim, s& stabilise o-dată așa de multe triburi pelasge 2). 

Probă evidentă așa dar, că numele IleXaayoi, cum vedem, că-l întrebuin- 

țase încă Homer, nu corespunde unei forme adevărate poporale; că noi 

avem aici numai un termin corupt de modul de pronunțare şi de modul de 

scriere al autorilor grecesci. 

Geograful grecesc Strabo, originar din Asia mică, voind să indice o etimo- 

logiă a numelui Iledaoyoi —însă cu totul neseri6să — ne spune, că locuitorii 
din Attica în timpurile mai vechi numiaă pe acest popor Ileiapyoi, (cico- 

niae, adecă berze), fiind-că ei migrai dintrun loc într altul 3). 

1) Diodori Şic. lib. 1. 11. 17.— Acusilai fragm. 11 și 14.-— Pherecydis fragra. 85. — He- 
cataci fragm. 375.— Apollod. Bibl. III. 8. 1.—Pausaniae Gr. Descr. 1, VIII. 1. 

-2) Numirile de Ilehacrpîa și Ileco-pâme, pe cari autorii grecezci le aplică la diferite ținu- 
turi din Ellada, locuite în vechime Pelasgi, nu ai caracterul unor forme poporale exacte. 

5) Strabonis Geogr. lib. V. 2. 4,
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Aceeași idee o vedem esprimată și la Diodor Sicul 1), care întrebuinţeză 

pentru Pelasgi epitetul de zavwpevor, «vagabundi», dela ziavăw, a rătaci. 

Însă tâte încercările vechi și noue de a afla originea acestui nume, după 

forma grecescă lleAaoţoi, nu ai putut ajunge la un resultat serios. 

În realitate, forma originală a numelui <Pelasgi» a fost cu totul alta. 

Grecii împrumutase acest termin dela populațiunile barbare ale peninsulei 

Hemului; î-l împrumutase și-l deformase; şi dacă noi vom ave în vedere trans- 

formările fonetice grecesci, atunci este ușor s& cunâscem, că forma corectă, 

usuală a acestui nume, în graiul populaţiunilor meridionale, a fost fără în- 

doiclă Balasci, si Belasci, unde Grecii după natura limbei lor, ca în 

multe alte casuri, aii înlocuit pe B cu II, 6 din sufisul gscus, asc, ati formai 

unul mai aspru gutural, «oos, &oyot. 

După cum scim, în anticitatea preistorică ati esistat numai două grupe mari 

de Pelasgi, una a Arimilor, o numire, care în diferite regiuni ni se pre- 

sintă sub diferite forme de: Rami (Ramnes), Remi, Romi, Rumi, Aramaei, 

Arimi, Arimani, Remores, Aremorici, Ormini, Orchomeni etc., și altă grupă, 

numită a Abiilor s6ă Arimilor albi (Abii, Abarimones), la care apar- 

țineaă locuitorii Laţiului (Albani, Bolani, Abolani) şi diferite alte triburi pe- 

lasge, r&spândite dela răsărit până la apus prin cele trei continente, sub 

numele de: Balaci, Belaci, Bolaci, Bellovaci, Belloaci, Blasci, Blaci, Placi, Palaci, 

Blaceni, Belcae, Volcae, Volsci, Vloqui etc. 

Că forma de <Balasci> sei <Belasci>, ca numire etnică, a fost o-dată usitată 

în peninsula balcanică, o probeză terminul de balascae, cum erai numiți 

Thracii în prima jumătate a evului de mijloc 2). 

Țera românescă, în limba Slavilor meridionati, se numesce şi astă-di Vlaska 

zemlia. Un district al Ţărei românescă pârtă numele de Vlaşca. Mai aflăm 

aici satele Bălaci (s. Bălaci) și numele familiare Bălaciă şi Bălașcu?). 

În fine, să mai numesce Valaska și partea Moraviei, unde în timpurile 

vechi se afla stabilită o însemnată grupă de Români. 

Sufisul asc nu este grecesc, nici slav. Acest sufis a esistat şi în limba vechiă 

a populaţiunii pelasge, cu același înțeles, ca escz în limba română de astă-di 

:) Diodori Siculi |. V. 80. 

2) Tomaschek, Die alten Thraker, II. 4: balascae, Opâxzs. Gloss. Labb. ad Goetz, Il. 

28.--Aceeaşi numire o mai aflăm sub forma de Bolax, un sat în provincia Elis din Pe- 

lopones (Polyb. 1V. 77. 80). 

3) Hasdeu, Etym. Magn. INI. 2992, 2943. — In ce [rivesce etimologia cuvântului bă- 

la şcu (ibid. 2926): «Din băl (= băl, blond, alb) prin sufixul aș se formeză masculinul 

bălaş, din care apoi vine bălaşcu».
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Pe o inscripțiune romană descoperită la Genova pe teritoriul vechilor Li- 
guri, găsim amintite riurile Neviasca, Tulelasca, Veraglasca, Vi- 
nelasca, de sigur după numele unor vechi localităţi ligure 1), 

Tabula alimentară din Veleia menționeză de asemenea două numiri de 1o- 
calități, terminate în ascus: fundus Areliascus (Aureliascus) și fundu s 
Caudalascus 2). In fine mai aflăm și astă-di în părțile de sus ale Italiei 
un număr însemnat de localităţi, ce se termină prin sufisele asca şi asco. 

Ast-fel sunt în provinciele Genova şi Porto Maurizio: Caiasca, Marinasco, 
Morasca, Bagnasco. 

În provincia Alexandria: Fabiasco, Martinasco. 
În Novara şi în Emilia din Lombardia: Rimasco, Romagnasco, Barbarasco, 

Sarmadasco, Romasco etc. 3), 
Aceleași sutise ni se presintă și în nomenclatura topică din Elveţia, Tirol, 

Bavaria de sus, Alsaţia, Lorena, Francia, Corsica, Spania și Portugalia 4), 
Resumăm ast-fel: forma cea vechiă poporală a numelui Pelasgi a fost 

Belasci și Balasci; â patria cea vechiă, centrul puterii de acțiune şi 
espansiune a acestui popor a fost, în Europa, la Carpaţi și la Dunărea de jos. 

C.I LL. vol. V. nr. 77491, 9. 10. 19. 21. 
?) C.I. L. vol, XI. p. 215, nr. 1147, p. 5.1. 21. 
%) De Jubainville, Les premiers habitants. Tome Il. 46 —59. 
* De Jubainville, ibid. II. p. 68. 86. 99. 

RIC, DENSUSIANU, 

53
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XXXIV.— PATRIA CELOR DE ÎNTÂIU REGI PELASGI. 

REGIUNEA DE LA OCEANOS POTAMOS. 

I. 

Vechile tradiţiuni istorice ale Grecilor, Egiptenilor, Fenicienilor și Assy- 

rienilor, amintiaii de un vast imperiu, al rasei pelasge, care în epoca sa de 

putere şi de mărire se estinsese peste o mare parte din Europa, Asia și: 

Africa 1). 

Însă, istoria acestor timpuri primitive, pelasge, este învăluită în o mulțime 

de legende și mituri. 

Cei de ântâii regi ai rasei pelasge a escelat cu deosebire prin virtuțile 

lor personale, prin meritele lor politice, și peste tot prin binefacerile lor faţă 

de genul uman. Ei ai fost cei de ântâiii, cari ai adunat în societate fA- 

miliele și triburile răspândite prin caverne, prin munți și păduri, aă întemeiat 

sate și orașe, ait format cele de ântâiii state, ai dat supușilor st legi și ai 

introdus în modul lor de vi€ță moravuri mai blânde; peste tot aii îndreptat 

întrega activitatea lor spre o esistență mai bună, fisică și intelectuală, şi ast-fel 

ati deschis o nouă cale pentru destinele omenimii pe acest pământ. 

În semn de recunoscință pentru aceste merite neperitore ale lor, acești regi 

al rasei pelasge ai fost divinisați şi onoraţi cu un cult religios; unii după 

1) Cf. De Jubainville, Les premiers habitants de Europe. I. 77: Cet empire (pe- 

lasgique), â l'epoque de sa puissance, sans parler de ses colonies en Italie et en 

Afrique, comprenait une partie de !'Asie-Mineure, la Gr&ce; il s'ecendait au nord 

de la Grăce sur une portion de la vallte du Danube.
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morte, cum ai fost Uran și Saturn, & alții încă până trăiaă, cum a fost 
d. e. Joe. 

Vechia teologiă pelasgă a considerat apoi pe acești regi civilisatori ar lumii vechi ca asemenea deilor, mai mult ca adevărați dei, de- 
scinși din ceriti pe pământ, le-a ridicat temple și altare, le-a instituit sacrificii și sărbători, le-a compus imne, legende și rituri, le-a înființat colegii de preoți 
și oracule; și în fine, numele lor ati fost eternisate pe sfera cerâscă, atri- 
buite la anumite constelațiuni. 

Ast-fel acești regi, cară avuse o esistență mutitâre, încep să fie numiți dei 1); ei devin capi ai religiunii vechi și priveghză chiar după mârtea lor, ca nisce strămoşi glorioși, asupra popsrelor sale. | Îndată ce natura divină a acestor regi — cari aii pus cele de ântâiă funda- mente ale fericirii omenesci — ajunse să fie proclamată, epoca lor începe a se întuneca. Tradiţiunile istorice, redactate de colegiile preoților, să schimbă în legende miracul6se. Fiinţa lor începe, tot mai mult, a fi adusă în legătură 
dogmatică cu formațiunea lumii și ast-fel istoria lor devine mitică-teologică 2), 

Cei vechi, scrie Evhemer, aă transmis posterității două noţiuni diferite despre 
dei: anume, că unii aă fost și sunt eterni, adecă nesupuși peririi, precum 
sunt s6rele, luna și astrele; &r alții aă fost 6meni pământeni, cari pentru binefacerile lor față de genul uman, aă câștigat onori divine și cult religios. 
Uran a fost cel de ântâit rege, care a domnit; un bărbat cu sentimente 
inaite de dreptate și un mare binefăcătoriiă pentru toți. El era tot-o-dată și 
un om adânc instruit în ce privesce cursul astrelor şi cel de ântâiă care a 
introdus jertfele cu victime pentru divinităţile ceresci; din care causă a şi 
fost numit Ceriti (05p&vds). Lui Uran i-a urmat apoi în domniă Saturn; 
& după Saturn a domnit Joe 3). 

Tot ast-fel se spunea în vechime despre Saturn, că a fost un simplu 
muritori; că el a fost cel de ântâiii, care a adunat în societate, în sate şi în 

1) Deificarea se continuă în epoca romană sub formă de apoteosă, &r în timpurile nSstre sub formă de canonisare. 
*) Aceia, cari caută în legendele vechi numai simbolisme s€ă personificarea for- țelor elementare ale naturei, sunt pe căi rătăcite. În anticitatea preistorică, cuge- 

tările 6menimii ai fost predominate de faptele reale, nică de cum însă de imaginațiunile 
personale. 

) Diodori Siculi lib. VI. 2. — Cicero, De nat. Deor. II. 24: Suscepit autem vita ho- 
Tinum, Consuetudoque communis, ut beneficiis excellentes viros in caelum fama 
3 voluntate tollerent. — Ibid. De nat, „Deor. lib. III. 21: hos Deos, ex hominum 
genere in caelum translatos, non re, sed opinione esse dicunt, quos auguste omnes 
Sancteque veneramur.



916 MARELE IMPERIU PELASG. 

orașe, pe &menii răspândiți prin munții cei înalți şi le-a dat legă 1). Ianus, 

scrie Macrobiu, a fost cel de ântâiii, care a ridicat altare lui Saturn ca unui 

dei, și a dispus să fie considerat ca cea mai înaltă auctoritate religi6să, fiind 

că densul a fost începătoriul unui mod de vi6ță mai bun ?). 

De asemenea scrie Tertullian, că dintre toți autorii, cari s'au ocupat cu 

cercetarea anticităţii preistorice, nu esistă nici unul singur, nici Diodor Grecul, 

nici Thallus, nici Cassiu Sever, nică Corneliu Nepos, care să fi înfățișat pe 

Saturn altmintrelea, de cât numai ca un simplu om î). 

Cercetările archeologice, făcute în cei din urmă cinci-deci de ani, constată 

de asemenea, că a esistat în timpurile preistorice o unitate de noțiuni religiose 

și de precepte morale, același gen de instituțiuni politice, civile și militare, 

aceeași direcțiune a activității omenescă, peste tot o unitate de civilisațiune, 

care în resultatele sale pentru progresele omenimii, a fost mult mai fecundă 

şi mai intensivă de cât civilisațiunea egipteană și greco-română, ce sai înte- 

meiat şi desvoltat numai pe substratul celei de ântâiă. 

Însă, înainte de a începe a ne ocupa cu istoria celor de ântâiii regi tradi- 

ţionali ai rasei pelasge, este de lipsă să cunâscem l6gănul, unde vedem că se 

desceptă şi se desvoltă cele de ântâiti noţiuni ale vieţei sociale vechi, şi unde 

se manifestă centrul cel mare și puternic al vieţei politice pelasge. 

1) Virgilii Aen. VIII. 321: 

Is genus indocile, ac dispersum montibus altis 

Conposuit, legesque dedit ... 

Cf. Diodor Siculi lib. V. 66. 

:) Macrobii Saturn. lib. 1. 7: Cum inter haec subito Saturnus non comparuiset, exco- 

gitavit Janus honorum eius augmenta . . . aram deinde cum sacris, tanquam deo, 

condidit . . . Observari igitur cum (Saturnum) jussit majestate religionis, quasi 

vitae melioris auctorem. Simulacrum eius indicio est: cui falcem, insigne messis, adjecit. 

s) Tertulliani Apolog. 10: Saturnum, itaque, quantum literae docent, neque Diodorus 

Graecus, aut Thallus, neque Cassius Severus, aut Cornelius Nepos, neque ullus commentator 

ejusmodi antiquitatum, aliud quam hominem promulgarunt. Tot aceea o spune 

Lactanţiu (4 13), şi Minuţiu Felix în Octavio (p.24, ed. 1652). Regina Chrothilda 

a Francilor, voină să induplece pe soțul stă, regele Chlodovich (a. 481—511), să primescă 

legea creștinescă, după cum scrie episcopul Gregoriu de Tours (4 594), i adreseză urmă- 

târele cuvinte: dii, quos colitis.... sunt enim aut ex lapide, aut ex ligno, aut ex metallo 

aliquo sculpti; nomina vero, quae eis indidistis, homines fuere, non dii.... deus vero 

vester, nec de deorum genere esse probatur (Greg. Tur. 2. 29—31, ap. Grimm, D. 

Myth. 1. 1854, p. 96).
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HU 

După Homer și Hesiod, patria celor de ântâiii regi divinisați ai lumii vechi 
a fost în părţile estreme ale orisontului grecesc, în nordul 'Thraciei sei 
al Istrului, numit în legendele grecesci Oceanos potamos, părintele 
deilor1). | 

Vechiul «Oceanos potamos» din geografia timpurilor pelasge, nu era o 
mare internă, dar nici esternă cum sa credut mai târdii, ci un simplu rii, 
fâos ?); mediteran, pîaoq; mare, eyes xotap6s 3); adânc curgătorii, Bațv- 
ff6os 4), care-și avea isvârele 5), cataractele €) și vultorile sale ?) și care, după 
cum ne spune Homer, nu se putea trece cu picidrele, ci numai cu corabii 
ori cu luntri bine construite 8). 

Dincolo de Oceanos potamos, adecă în regiunile despre nord, mai esista 
încă o parte considerabilă din continentul european, cu alte rîuri, cu munți 
înalți, stânci, păduri ?), câmpii întinse şi măndse 10), numită adese ori în geo- 
grafia acestor timpuri ră Eoxara, și meipara Yains, adecă regiunile estreme; 
la Ovidiu 1) «ultima terra» 12). 

1) Homeri Il. XIV v, 201: "ezvây, Say fevestw. — Depă Homer (Il. XIV. 227), Junona 
trece peste munţii Thraciei ca să vină la Oceanos potamos. 

:) Homeri II. XVIII. 402. — Odyss. XI. 21, 639; XII. 1. — Hesiodi Op. 566. 
3) Homeri Odyss. XI. 157—158. 

*) Homeri Odyss. NI. 13. 

5) Hesiodi Theog. v. 282. 

* Homeri II. XVIII. 403.— Orphei Argon. v. 1069. 1160. — Sirabo, 1.1.7. 
1) Homeri Odys. X. 511. 

8) Homeri Odyss, XI. 158, 

3) Homeri Odyss. X. 508 seqq. — Hesiodi Theog. v. 129. * 
*) Homeri Il. XVIII. 541 seqq. 

1) Trist. III. 4. 52: Heu! quam vicina est ultima terra mihi! 
12) Este o interpretare cu totul greșită a tradiţiunilor vechi geografice, că Oceanos po- 

tamos ar fi fost un rii, scă mare curgătore, ce încunjura părţile estreme ale 
întregului păment. Homer, nu spune nicăiri, că Oceanos ar fi fost o mare esternă. 
De altmintrelea în timpurile aceste, Grecii nu cunosceaă nici Oceanul de apus, nici cel de 
nord. Ce: e drept, că Homer (Hyman. in Ven. 228) şi Hesiod (Theog. 79. 282) ne spun, că 
Oceanos potamos curgea pe lângă Gaea s6u Terra; însă sub acestă expresiune nu este 
a se înțelege întreg continentul pământului, ci numai o regiune anumită geografică, Laiu seă 
Terra, pământul seă țera cea fericită, care formeză teatrul legendelor şi al evenimen- 
telor celor mari tradiționale din timpurile pelasge, după cum Istrul s€i Dunărea de jos în- 
Cunjură și astă-di de trei părți, în formă de arc, teritoriul numit <Țeră» și <Ţera româ-
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In legendele argonautice, Oceanos potamos este unul şi același rîu lin 
curgătorii cu Istrul din timpurile mai târdii. 

După Hesiod, Pindar, Antimach şi Orpheu, Argonauţii trec din Pontul 
euxin în Mediterană, navigând pe Oceanos potamos 1); &r după Apolloniu 
Rhodiu și Valeriu Flac, ei se întorc pe aceeași cale către apus, însă navi- 
gând pe Istru, numit și utpas "Oxeavoto 2). 

Riul cel mare, numit Oceanos potamos, venia din regiuni depărtate 3), cur- 
gea catre Pontos, de la apus spre răsărit, trecea prin strimtorile cele înguste 
ale munţilor Riphei +), sei Carpaţi, unde forma o mulțime de vertegiuri adânci 
şi f6rte pericul6se pentru navigațiune 5). Din aceiași munți, Riphei, curgea, 
după Eschyl, şi Istrul €). Lângă Riphei şi lângă Istru locuiai Agathyrsii ?). 

n €scă» și care din punct de vedere geografic şi al numirii sale este identică cu «Gaca» 
s6ă «Terra» din legendele vechimii (v. p. 920). Aceeași ideă geografică o vedem esprimată 
şi în textul Iliadei, Pe scutul lui Achille, după cum ne spune Homer, Vulcan a representat 
de fapt, nu întreg globul terestru, ci numai pământul cel fecund din părţile de nord ale | 
Thraciei, Fain (Terra), unde se învârtesce constelaţiunea <Ursei» sei a «Carului», numită 
altcum și «polus Geticus»; unde unii ară câmpiile cele grase și late, €r alţii seceră se- 
menăturile cele abundente, unde sunt vii cu struguri escelenți, aurii şi negri, pe cari i-i 
culeg în coşuri, fetițe și tineri, cântând cu voce graţi6să și bătend în cadență pământul 
cu picidrele. Lângă acest pământ, atât de avut în recoltele sale și atractiv prin datinele 

și festivitățile sale păstorale și agricole, Vulcan, după cum ne spune Iliada, a înfățișat pe 

marginea scutului și rîul Oceanos potamos.—În vechile poeme grecesci, Oceanos potamos 

mai are și epitetul de â'vopsios (Hom. Il. XVIII. 399. Odyss. XX. 65), un cuvânt al cărui 

sens adeverat este, că apa cea curgătâre a riului Oceanos se întorcea în unele locuri înapoi 

sii forma vultori. Adese ori, același termin este înlocuit cu epitetul Balivâtvrjs, cu vârtejuri 

adânci (Hom. Odyss. X. 511, Hesiod. Theog. v. 133). În ce privesce vechile semnifica- 

țiuni geografice ale cuvântului Oceanos, putem distinge trei periâde, În primul period, 

să antehomeric, se înţelegea sub numele de «Oceanos» Pontul, sei Marea negră, 

o numire, din care s'a mai păstrat până târdiă epitetul de ătzwos, însă avend în limba 

grecescă un înțeles cu totul diferit de cel primitiv, €r Istrul era considerat în timpurile 

aceste numai ca un golf al Oceanului (Strabo, [. 1. 7.). Un alt golf al acestui Ocean 

i-l forma Lacul meotic (Pliniu, II. 67). În al doilea period geografic, sei în timpurile ho- 

merice şi hesiodice, Marea negră este Ilâvros, €r Istrul ne apare sub numele de "Paza 

zorapic şi pios "'9xzayoto. În fine, în al treilea period, numirile de «Oceanos» și «Oceanos 

potamos» se confundă și terminul de <Oceanos» se aplică numai la marile esterne. 

1) Hesiodi Fragm. 57. 

2) Apollonii Rhodii Argon. IV. 288.— Val. Flacci Argon. VIII. 185. 

3 Aeschyli Prom. v. 284. 

+) Orphei Argon. v. 1089, 1123. 1201. 

5) Orphei Argon. v. 1083. 

*) Aeschyli fragm. 73. 

î) BR. Avieni Descr. Orb. v, 455.— Val, Flaccus (V. 603) amintesce lângă Riphei pe Geţi.
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Oceanos potamos, după ce părăsia apoi strimtorile cele prăpăsti6se ale mun- 
ților Riphei, curgea prin valea s6ă basinul acestor munţi Riphei 1), trecea pe 
lângă câmpii cu pășuni întinse, unde locuiati Gmenii cei mai drepți 2) și 
triburi numerbse pastorale de Scyţi, Hyperborei, Geţi, Sauromaţi, Sind, 

Arimaspi etc. ?). 

Pe Oceanos potamos în sus, corabiile cu pânze navigaii cu ajutoriul vân- 
tului de nord, Boreas 4). 

La Hesiod, Oceanos potamos este un rit «sfânt», iegpos 66os 5), ori cu alte 

cuvinte, el aparţinea istoriei religiâse a timpurilor primitive. Mai târdiii același 
epitet se moscenesce asupra Istrului 6), | 

Lângă Oceanos potamos se aflaii cinsulele celor fericiţi», pandpwoy wjsot, 
destinate ca locuinţe eterne pentru bărbaţii cei iluștrii căduţi la Theba și la 
Troia 7), 

Între aceste insule «fericite», cea mai făimâsă a fost în timpurile homerice 
Leuce 8), astă-di «Insula șerpilor>, situată lângă gurile Dunării, și unde după 
legende a fost înmormântat Achille, marele eroii al timpurilor troiane. 

În apropiere de Oceanos potamos î-și aveai locuințele lor Pygmeii cei 

legendari, cari, după cum ne spune Homer, se aflat în r&sboiă continuu cu 

stolurile de gruie, cari fugind de ierna și de ploile cele multe din părțile 

de nord, sburaii către medă-di peste apele curgătâre ale Oceanului 9). Ace- 

iaşi Pygmei ne apar și în notițele geografice ale lui Pliniu ca stabiliți în 

părțile de sud ale Istrului de jos, sei pe teritoriul Dobrogei actuale 19). 

Este așa dar, afară de ori ce îndoidlă, că fluviul cel renumit al timpu- 

rilor antehomerice, Oceanos potamos, care curgea în părţile de nord ale 

Iilyriei și Thraciei, între apus şi răsărit, era identic cu riul cel mare şi sfânt 

al anticităţii greco-romane, numit Istros și Danubius. 

III 

Câmpiile cele întinse și măndse de lângă Oceanos potamos se numesc 

în teogoniile și în poemele epice ale anticităţii Tata seă Terra, âr munții 
din părţile de nord, cari încingeaă ca o corână fruntea acestei țări, ali la 

1 Orphei Argon. v. 1079. 

) Orphei Argon. v. 1136. | 

3) Orphei Argon. v. 1062 seqq. 

) Homeri Odyss. X. 97. 

5) Hesiodi Opera et dies, v. 566. 

% Dionysii Descr. orb, v. 298. 

7) Hesiodi Opera et dies, v. 171. 

2) Plinii lib. IV, 27. 2: eadem Leuce et Macaron appellata.
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Hesiod numele de 0Oăpea paxgă, «munţii cei lungi și înalți», la Homer «munții 

cei înalți» şi la Asiu «munţii cu culmile înalte» !). 

Pământul acesta avuse încă din timpurile cele mai vechi renumele unei 

țări fericite 2), înzestrate în abundență cu tâte darurile naturei și cu o pu- 

tere de producțiune extraordinară 3). 

Aici, scrie Homer, pământul produce tâte, fără sămânță și fără arătură, 

grâti, ord şi viţe cu struguri mari 4). Lângă Oceanos (potamos), ne spune He- 

siod, pământul înfloresce şi produce fructe de trei ori pe an 5). 

La Homer, Oceanos potamos este numit «părintele deilor» (Yev yEveo:s), 

înțelege al regilor vechi divinisați. La Hesiod însă, genealogia acestor regi 

se reduce la Gaea, țera cea fericită de lângă Oceanos potamos. În fine 

după poetul Asiu, Pelasg cel de ântâiii rege al ginţii pelasge, identic de alt- 

mintrelea cu Uranos, a fost născut pe <Munţii cei cu culmile înalte», de pe 

teritoriul, numit Pata pedarva, adecă din <«Ţâra cea negră». 

După cum vedem, noi avem aici una şi aceeași tradițiune istorică despre 

aceeași regiune geogiafică, pe care Homer o caracterisâză prin Oceanos po- 

tamos, Hesiod prin câmpiile cele fecunde, numite Taia, sei Terra, €r poctul 

Asiu prin «Munţii cei cu câmele înalte și întinse». 

* În ce privesce configurațiunea geografică a acestei țări, filosoful stoic, Po- 

sidoniu (sec. II a. C.), ne spune, că Terra sai Gaea avea forma unei prascie, 

mai lată în partea de mijloc, și mai îngustă în partea de răsărit și de apus €). 

Aceași figură geografică o avea după Strabo şi țera Geţilor, 5) Lerăvy 

Yî), care la început era îngustă, apoi se prelungia în partea meridională pe 

lângă Istru, €r în partea opusă, sâit de medă-nâpte, se întindea până la pâlele 

munților Hercynici, mai cuprindând și o porţiune din munții aceştia; în fine 

în părţile de nord (înţelege de răsărit) se deschidea până la Tyregeţi ?). 

Despre ţera Geţilor, considerată în anticitate ca identică cu ţera de 

1) Hesiodi Theog. v. 129.—Homeri Odyss. 1X. 114.— Asii frag. la Pausania, lib. VIII, 1. 

2) Diodori Siculi lib. III. 56. | 

2) In timpurile antehomerice, temperatura țărilor dela Dunărea de jos era mult mai fa- 

vorabilă vegetațiunii; acesta resuită din o mulțime de date fragmentarii, ce le aflăm la 

autorii grecesci şi în papirele egiptene, în cari se face amintire de patria deilor celor 

mari din regiunea nordului. 

1) Homeri Odyss. IX. 109, 

5) Hesiodi Opera, v. 169.—La Hyperborei, scrie Diodor (II. 47), pămentul produce 

de două ori fructe pe an.—Cf. Chronicon Dubnicense (Ed. Florianus) c. 28: quod 

optimus fluvius esset Danubius, terraque meliorin mundo non esset partibusillis. 

*) Posidonii fragm. 69 (in Fragm. Hist. gr. IIJ. 282).—Dionysii Orb. Deser, 7. 

1) Strabonis Geogr. lib. VII. 3, 1.
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lângă Oceanos, mai avem o importantă notiță geografică. Astronomul Py- 
theas din sec. IV a. Chr. numise țera Geţilor Ilapuxeavirig, adecă țera de 
lângă Oceanos potamos, şi densul susținea acestă numire geografică înte- 
meiându-se pe vechile descrieri astronomice și geometrice 1), 

Nu sufere astfei îndoi€lă, că teritoriul, numit Gaea set Terra, din legen- 
dele anticităţii, care mai avea și epitetul de &ptorepa, <muntenă» 2) şi meAbpy, 
<țera uriaşilor> 2), era identică cu regiunea din nordul Dunării de jos, care 
până în dilele nâstre mai portă numele de <Țeră>, şi «<Tera muntenâscă», 
6r în legendele poporale <țera uriaşilor». 

IV 

După alte tradiţiuni istorice, imperiul cel mare al rasei pelasge și-a avut 
începuturile sale lângă muntele cel înalt Atlas, din părţile de nord ale zonei 
grecesci, situat în regiunea geografică Gaea sei Terra 4, 

Titanul Atlas, după teogoniile grecesci, a fost frate cu Oceanos pota- 
mos 5), ori frate cu Saturn 6), & după alte genealogii frate cu Prometheu ), 

Atlas luase parte la: luptele Titanilor în contra lui Joe, din care causă, 
noul stăpânitoriti al lumii vechi î-l condamnase să susțină ceriul cu umerii 
şi cu mânile sale neobosite s). Însă mai târdiă, Atlas a fost prefăcut întrun 
munte imens, pe care se redima polul nordic al ceriului, numit cardines 
mundi, septentrio %, Rhiphaeus axis 19), Hyperborei axes 11) 
şi Geticus polus :2), 

' 

1) Strab. Geogr. VII. 3. 1. 
2) Sophoclis Philoctetes, v. 301, 

5) Hesiodi Theog. v. 731. 

+) Hesiodi Theog. v. 517—8: "Aus... zetpastv 2v vals — Diodori Siculi lib. III, 60, 5) Aesehyli Prom. v. 347 seqq. 
% Diodori Siculi lib. IL. 60.— Fragm. Hist. Gr. IUL. 567. 14, 
1) Hesiodi Theog. v. 509 — 510, 
) Mesiodi Thcog. v. 517—519. 
% Plinii lib. 1V. 26 11: Ibi (apud Hyperboreos) creduntur esse cardines mundi.— Isidori Orig. XIII. 1. 8.—Ovidii Pont, lib. II. 10: Ipse quidem extremi quum sim sub cardine mundi, 

*) Claudiani lib, XXXVIII. v. 30-31. —Cf. Virg. Aen. IV. 481—482: Maximus Atlas Axem humero torquct, 

"1 Silvii Thebaid. XII. v. 650, — Melae lib, 11. 5: Hyperborei sub ipso siderum car- dine jacent, 

*) Mabtialis Epigr. lib. IX. 46. v. 1—2.—Pe ceriă, acest pol era representat prin cele 7 stele, numite Usa mare scă Carul.
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Din punct de vedere al posiţiunii geografice, muntele Atlas din legendele 

vechimii representă catena meridională a Carpaţilor, prin mijlocul căreia stră- 

bate rîul numit astă-di Olt, la Herodot Atlas și în epoca romană Alutus!). 

Pe cele mai vechi monete ale Daciei, Maia, fica titanului Atlas, este 

adese ori representată ca o divinitate protectâră a acestei țări 2). 

era, peste care domnise titanul Atlas, este numită în tradiţiunile grecesci 

Atlantis ), identică după nume și după posiţiunea geografică cu regiunile 

de lângă muntele ori de lângă fluviul Atlas, astă-di Oltenia şi țera OI- 

tului, dincâce și dincolo de Carpați. 

Despre locuitorii acestui ţinut, numiți Atlantes (Olteni), Diodor Sicul 

scrie: Atlanţii, cară locuiesc în ţinuturile de lângă Oceanos (potamos), 

stăpânitorii țărei celei fericite, se disting, după cum se vorbesce, între tâte 

popârele vecine. prin pietatea și ospitalitatea lor deosebită. Ei se glorifică, că 

deii s'a născut la denșii și spun, că cel de ântâiii rege al lor a fost 

Uranos (Munteanul), care a adunat în sate și în orașe pe &menii ce lo- 

cuiaă risipiţi, şi le-a interdis ca să mai trăiescă și de aci înainte în fară-de- 

legi și după modul ferelor sălbatice. Acest Uran, a avut sub stăpânirea sa 

partea cea mai mare a lumii, cu deosebire regiunile despre apus şi 

medă-n6pte %. 

O altă naraţiune istorică despre locuitorii de lângă muntele Atlas o aflăm 

la Plato, estrasă dintrun manuscris al lui Solon, ce rămăsese în posesiunea 

familiei Critias. 

Solon, ilustrul archont al Athenci, născut pe la a. 639 d. Chr., făcuse în vicța 

sa mai multe călătorii, în scop de a cunâsce starea de civilisațiune și moravu- 

'rile popdrelor vecine. Visitând și Egipetul, Solon avusese cu acestă ocasiune 

o interesantă convorbire cu preoții din Sais, oraș situat în delta Nilului. 

Unul din preoții aceștia se exprimă ast-fel către Solon 5): Tte evenimen- 

tele mari și memorabile, a căror faimă a ajuns până în Egipet, ati fost încă din 

timpurile cele mai depărtate scrise, şi aceste documente S'aii conservat apol 

1) Geografia timpurilor preistorice nu este geografia timpurilor greco-romane. 

O mulţime de numiri geografice, dimpreună cu legendele și cu tradiţiunile lor, ai migrat; 

unele spre apus, altele spre mi€qă-di, de o-dată cu triburile pastorale pelasge. Muntele 

Atlas din legendele teogoniei nu este nici de cum muntele Atlas din părţile de nord- 

vest ale Africei; după cum acesta resultă din poemele lui Homer și Hesiod și după cum 

ne-o spune de altmintrelea în mod forte clar şi gramaticul Apollodor (Bibl. Il. 5. 1) 

2) V. pag. 754. 

3) Platonis Critias, pag. 251 seqq. 

4) Diodori Siculi lib. III. 56, 

5) Platonis Timaeus, (ed. Didot, IL. 199 seqq.).



PATRIA CELOR DE ÂNTÂLU REGI PELASGI. 923 

în archivele templelor n6stre. Anume, se află scris în analele n6stre cele 
vechi, că Athena înfrânsese o-dată o mare putere, care plecase de la apa cea 
mare, atlantică, supusese mai multe ținuturi și ajunse să fie stăpână peste 
Libya până în Egipet şi peste Europa până în Tyrrhenia. Acestă ţcră, numită 
Atlantis, î-și adunase o-dată tâte puterile sale ca să cucerescă și țera nâstră 
(Egipetul) Și țera vâstră (Ellada). Atunci orașul vostru, Solsne, care se distingea 
prin vErtutea și puterea sa, punendu-se în fruntea celor alalți Elleni a ra- 
portat o învingere strălucită asupra acestor învasori, și ast-fel a scăpat de 
sclaviă pe cei ce nu erai încă subjugaţi, şi a liberat de domnia acestora tâte 
poporele, ce locuiesc dincâce de columnele lui Hercule. Însă, după ce tre- 
cură aceste evenimente mari de r&sboiii, urmară nisce cutremure de păment, 
însoţite de inundaţiuni, şi ținutul Atlantis, dispăru într'o singură 
di și n6pte sub talasurile apelor, așa că nici până astă-di nu se 
mai pote naviga în părțile acele, din causa nămolului celui mult, ce l'a depus 
ținutul scufundat 1), 

Manuscrisul lui Solon despre convorbirile sale, cu preoții din Sais, se 
ocupa apoi cu istoria politică, militară și economică a ţării, numite Atlanţis. 
Din aceste notițe, noi estragem aici următsrele: 

La început, deii (regii din dinastia divină a Pelasgilor) împărţise între den- 
şii întreg pământul prin sorți și ei guvernai genul muritorilor după înțe- 
lepciunea lor, întocma ca şi conducătorii unor corăbii. Atunci Neptun (Po- 
sidaon) căpătase prin sorți ținutul numit Atlantis, pe care apoi l'a îm- 
părțit între cei dece fii ai săi. Partea cea mai bună a acestei șări, dânsul o 
dede lui Atlas, fiului s&ă mai mare, pe care l'a pus să fie rege peste cei alalți 
fraţi, €r pe aceştia i numise comandanţi de oști (dpxovras), dând fie-cărui 
domenii întinse şi-o putere de guvernare peste o mulțime mare de 6meni. 

3) În acestă naraţiune istorică, cum o reproduce Plato, nu tâte espresiunile grecesci 
corespund în mod esact înțelesului primitiv. Dacă vom analisa din punct de vedere critic 
textul grecesc al acestei descrieri, este forte ușor să ne convingem, că în traducerea gre- 
cescă a lui Solon s'aă schimbat nu numai forma originală a numelor personale (cea ce 
0 recundsce şi Plato), dar s'aă modificat sub influenţa ideilor mai nouă şi înțelesul pri- 
mitiv al mai multor termini geografici, Ast-fel vedem d. e., că în traducerea grecescă a 
lui Solon, Atlantis figureză ca vijsoc, adecă «insulă», fiind-că era situată dincâce de 
Oceanos (potamos); însuși fluviul Oceanos, care curgea pe lângă Atlantis, este confundat 
cu Oceanul de apus, din care causă este numit une ori zîhuţes, alte ori Ya)ussu (Cf. 
și Aristotele, De mundo, c. 3). De altmintrelea, terminul de vijsoş se aplica în timpurile 
mai vechi și la ținuturi, ce nu forma adevărate insule, cum era d. e. Ilehonâywqsos (Eu- 
stath. Comm. ad Dionys, 403), Spre a nu continua și mai departe cu aceste erori geogra- 
fice, noi am tradus aici terminul vijsos prin cuvintele «ţinut» şi «ţeră», întemeiânqu-ne în 
acestă privință pe textul lui Diodor Sicul, la care Atlantis figureză ca Jbpa, și nici de 
cum ca «insulă»,
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După numele lui Atlas, întreg ţinutul acesta şi apa cea mare de acolo sa 

numit «Atlantică». Regiunea acâsta era avută de tot feliul de minerale, ce se 

estrăgeaii din sînul pământului în stare solidă ori fluidă; cu deosebire însă 

sk scotea din minele de acolo un fel de aramă galbenă (aurichalcum), care în 

timpurile acele se considera ca metalul cel mai preţios după aur 1). Ținutul 

acesta mai era avut de tot feliul de lemne trebuinci6se pentru construcțiuni, 

&r pământul producea aci recolte abundente de două ori pe an. Întregă 

regiunea acesta era formată din câmpie, cea mai frumâsă din tote câm- 

piile, înzestrată cu tote darurile naturei, și încunjurată cu o corână de munți, 

ce descindeai până la apa mare. Prin estensiunea, prin mărimea şi frumu- 

seţea lor, muntii aceștia întreceai pe toți munții cunoscuţi până atunci. În 

acești munţi se afla o mare mulţime de sate avute, cu rîuri, lacuri și pășuni 

abundente, și cu tot feliul de animale blânde şi sălbatice. Câmpia era plană și 

privită de la mare, ea avea aspectul unui șes ridicat. În partea sa cea mai mare, 

câmpia acesta avea forma unui patrat lungăreţ cu direcțiunea de la sud-vest 

către nord-ost, aflându-se situată pe linia vântului de nord. Una din laturile 

acestui pătrat avea o lungime de 3000 stadii (540 chlm.), âr lărgimea de 

la mijloc, începând de la apa cea mare în sus, era de 2000 stadii (360 chlm.). 

În fine, perimetrul acestei câmpii avea o lungime aproximativă de 10.000 

stadii (1800 chlm.) 2). 

După cum resultă din aceste notițe geografice, teritoriul numit Atlantis 

a 

avea aceeaşi configarațiune ca şi țera de lângă Oceanos potamos, despre care 

ne spune Posidoniu, că avea forma unei praşcie; de asemenea ca și țera 

Geţilor, cum ne o întățişeză Strabo, ângustă la început, sâii în partea de 

apus şi deschisă spre nord-ost; în fine ca și figura geografică a ŢErii româ- 

nesci din timpurile nâstre, a cărei lungime de la Porţile de fer până la Marea 

negră este în liniă dreptă de 551 chlm., și care ne presintă o circumferință 

aproximativă de 1611 chlm.; fiind ast-fel aprâpe egală în formă şi în mă- 

rime cu ţera numită de cei vechi Atlantis. 

Manuscrisul lui Solon despre convorbirile, ce le avuse cu preoții din Sais, 

se termină ast-fel: În curs de mai multe secule, locuitorii acestei țări (A- 

tlantis) fiind conduși de cele mai nobile sentimente de dreptate au fost mo- 

deraţi şi înţelepţi: pentru virtute, ei desprețuiaă tote lucrurile lumesci. Însă, 

după ce partea divină a început să dispară .din ei și natura umană a învins, 

ei cădură în depravare și atunci Joe, deul deilor, care domnesce prin legi, 

1) Intr'o colindă românesca din j. Constanţa (colecţ. nâstră) se face amintire de același 

metal: «scaun de chier galbin, pe care șede D-dei». 

2) Platonis Critias (Ed. Didot, II. 255 seqq.).
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înțelegând, că un gen bun de Gmeni a devenit plin de r&utăți, a cugetat 
să le aplice o pedepsă, ca pedepsiți, ei să devină mai moderați 1). 

1) Din acestă ultimă parte a naraţiunii resultă așa dar, că din punct de vedere istoric 
aici nu pâte fi vorba de o dispariţiune scă submersiunc totală a ţerii ori a ținutului nu- 
mit Atlantis, ci numai de o inundare estraordinară, însă trecătâre. O proba în acestă 
privinţă, o avem la Diodor (III. 57), care ne vorbesce de unele tradițiuni istorice ale 
Atlanţilor (scă ale locuitorilor de lângă Atlas), culese mult mai târd.ă de timpurile cele 
depărtate, despre cari vorbiai preoţii din Sais. — În colindele religi6se ale poporului 

român s'aă mai păstrat încă până astă-di unele amintiri despre o rcversare estraordinară 
a apelor Oltului (Atlas, Alutus). Acestă catastrofă a căpetat în multe privințe un ca- 
racter mitic; ea aparţine așa dar timpurilor archaice. Din aceste colinde, noi reproducem 
următorele versuri: 

Alergat'ai, alergat, Cu ușa de alămâiă. 
Doi sfinţi împodobiţi, Cum ședea şi socotia 
Pân' pe Domnul Paă aflat Şi cetia vanghelia 
Intr'o chilie de tămâia, Cum să sece Oltul mare. 

(Bibicescu, Poesii pop. 237), 
Cf. Teodorescu, Poesii pop. 61: 

Oltul mic, mare a venit 

Și de mare, margini n'are. 
Despre Olt și Mureș mai avem încă următârele legende: «Bătrânii (din com. Gârla- 

mare, jud. Mehedinţi) povestesc, că Oltul și Mureșul ai fost doi frați de cruce. In- 
tr'una din dile plecând amândoi să-şi caute câte un loc de moșie, fiind-că fusese urgisiți 
de părinţii lor, ai ajuns până la o pădure în țera Ardelului, unde voind să mai odih- 
nescă, Mureșul a adormit, &r Oltul s'a sculat și a fugit spre Mărul roşu (Erytheia, cotul 
Dunării de la Rușava), Mureșul însă desceptându-se și vădend, că Oltul nu mai este, a 
credut că Vaii mâncat fârele selbatice şi a plecat plângând spre sâre-apune; mai târdiă 
aceşti frați s'aă găsit €răşi unul pe altul și ca fraţi ai format o împeraţiă mare; însă ei 
aă fost omoriţi de un vitez Făt-frumos, care a plecat după smeul cu 12 aripe (Boreas), 
care răpise pe logodnica sa.» Aceeași legendă ni se comunică din com, Sirinesa (j. Vâlcea) 
sub următârea formă: «Mureșul a fost frate de cruce cu Oltul, şi ei s'a luat la în- 
trecere, care va ajunge mai înainte la vărsare ori încotro. Oltul căutând mai drept s'a re- 
pedit numai la munţi, a zăbovit vre-o cât-va până ce i-a spart și în urmă ca un fulger 
s'a aruncat în Dunăre, dar Mureșul mai ocolind a rămas mai domol etc.x—După cum ve- 
dem, fondul comun al acestor două legende se reduce la timpurile, când basinul tran- 
silvan al Oltului şi al Mureșului formaă două lacuri mari, fără sE aibă vre-un loc de 
eșire. De altmintrelea chiar și numele Mureşului ne indică, că acest rii formase o- 
dată o apă stagnantă s€ă mârtă, morusa (Cf. Pliniu IV. 13 [27]: Morimorusa, hoc est 
mortuum mare). În aceleași timpuri se vede, că — în urma unor cutremure, extraordinare — 
s'a rupt şi catena munţilor de la Jiă: («Jiul mare a venit, căcă de mare, margini n'are». 
Burada, Călăt. în Dobrogea, 102), In fine merită să reproducem aici următoarea tradi- 
țiune poporală, pe care o aflăm la Margot (O viatorie, p. 52): «La porţile orașului (Cra- 
iova), mergând spre Jiul, se vede o mare baltă, numită Craiovița. Tradiţiunea pârtă,; 
că orașul era zidit în vechime în acel loc, că în urma unui mare cutremur de pământ 
fu cufundat cu totul, înnecat și apele bălții î-l cuprinseră»,
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După cum vedem ţra, ori ținutul, numit de autorii grecesci Atlantis, 

aparține regiunii geografice din nordul Thraciei. Istoria politică a rasei pe- 

lasge începe ast-fel la Carpaţi și la Dunărea de jos. 

Dacia cu munţii s&i cei înalţi, cu câmpiile sale mănsse, cu riurile sale 

cele multe și frumos curgătore, cu avuţiile sale cele făimose de aur, de argint 

și aramă, și în fine cu populaţiunile sale ospitale, religi6se, juste, viteze şi 

fericite, este ţera cea legendară a timpurilor preistorice. 

XXXV.—DOMNIA LUI URAN (OYPANOZ, MUNTEANUL). 

1. Urau, cel de ântâiii rege al locuitorilor de lângă 

muntele Atlas în Dacia, c. 6000 a. C.!). 

Cel de ântâiii rege, care a domnit peste ținuturile de lângă muntele Atlas, 

în nordul Istrului, a fost după tradițiunile vechi istorice Uran os (Munteanul). 

1) Despre epoca, în care au domnit cei de ântâiii regi ai dinastiei divine pelasge, avem, 

la diferiţi autori, diferite cronologii. Un deosebit interes ne presintă în acestă privință 

cronologiile egiptene, ce le aflăm la Manetho, Diodor Sicul, Herodot (Ii. 142) şi 

Plato (ed. Didot, II, 201. 251. 285), fiind-că cei de ântâiă regi din dinastia divină pe- 

lasgă, Uran și Saturn, domnise și peste Egipet. Ast-fel, preotul egiptean Manetho (sec. III 

a. C.) calculase o durată totală de 24.925 ani pentru cele trei dinastii divine, a deilor, 

semi-deilor și Manilor scă moșilor, cari domnise la început peste șesurile Nilului (Fragm. 

hist. gr. I[.:526 seqq.); şi dacă vom adauge la acestă cifră încă 5264 după Eusebiu pentru 

dinastiile următore, începând dela Menes până la Artaxerxe Ochus şi în fine alți 340 ani 

până în timpurile lui August, când s'a născut Christos, atunci vom ave un total de 30.529 

ani până la începutul erei n6stre. De asemenea scrie Diodor Sicul (1. 26), că preoții 

egipteni calculaă aproximativ 23.000. ani de la domnia S6relui (“os = Uran) până la 

trecerea “lui Alexandru cel Mare în Asia (334 a. C.). Însă, adeverata valre a acestor 

date cronologice nu se pâte stabili, fiind-că nu putem sci, nici chiar cu o probabilitate 

Gre care, ce durată avuse anul teologic în diferitele epoce ale istoriei vechi egiptene. 

Ast-fel, după unii cronologiști, anul vechiă egiptean din timpul domniei regilor divinisaţi 

ar fi fost de o di (Malalas), ori de o lună (Eusebiu şi Diodor); iar în timpul semi-deilor 

și al Manilor de 3 și de 4 luni (Pandor, Diodor, Syncellus). Va trebui ast-fel, pentru 

resolvarea acestei cestiuni complexe şi dificile, sE aflăm o altă cale, ca să ne putem 

da sema, cel puţin cu aproximațiune, de epoca în care domnise peste câmpiile. Nilului 

cei de ântâiii regi divinisaţi, Uran și Saturn. În primele timpuri ale istoriei egiptene, după 

cum ne spune Manetho, domnise peste Egipet trei dinastii divine succesive, a deilor 

semi-deilor şi Manilor, scă a regilor «nemuritori», după cari aă urmat apoi dinastiile umane 

scă ale regilor «muritori», cari încep cu regele numit Menes, Mena scă Manis. De la 

Menes până la Alesandru cel Mare, preoţii egipteni numeraii 5000 de ani. Acestă cifră 

resultă din datele, ce le aflăm la Diodor (I. 26. 44—45), că preoții egipteni calculaă 23.000
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Atlanţii (sâă locuitorii de lângă muntele Atlas, lângă Oceanos potamos), 
scrie Diodor Sicul, exceleză între tâte poporele vecine prin pietatea lor deo- 
sebită și prin ospitalitatea lor. Ei se glorifică, că deii (regii cei vechi divi- 
nisați) s'a născut la dânşii, şi anume povestesc: că cel de ântâiii, care a 
domnit la dânșii, a fost Uran; că acesta a adunat pe Smenii, ce trăiau risi- 
Piţi, şi i-a făcut să locuiescă în sate şi orașe; le-a interdis să trăiescă şi mai 
departe în fără-de-legi, după modul ferelor sălbatice; i-a învățat să cultive 
pământul și s& păstreze fructele, ce sunt bune de mâncare, și multe alte lu- 
cruri folositâre pentru vicța de tote dilele. Domnia sa se estinsese peste partea 
cea mai mare a lumii, mai cu semă în regiunile de apus și de medă-ndpte. 
Observând și studiând cu deosebită atenţiune cursul astrelor, Uran profeția 
multe fenomene, ce aveai 'să se întemple pe ceriit. EI a învățat poporul s& cu- 
nscă sistemul anului după cursul srelui şi a stabilit lunile fie-cărui an după 
cursul lunei și după anumite Gre din an. Din acestă causă, poporul de rând, 
care nu cunoscea mersul regulat al astrelor, admirând esactitatea, cu care se 

ani de la începutul dinastiei divine până la Alexandru cel Mare, din care cifră, 18.000 
ani aparținea esclusiv dinastiilor divine înainte de Menes. Acest Menes ori Manis, figu- 
rEză însă în istoria egiptână ca un mare legislator, ca unul care a regulat cultul deilor 
şi a întreprins expediţiuni în țări depărtate, astfel că, după nume, după modul săă de 
guvernare și după faptele istorice, ce i se atribue, Manis ne apare ca una și aceeaşi per- 
sonalitate cu Cronos scă Saturn, numit Manes la Pelasgii turseni din Lydia, Minos în 
Creta, deus Manes la Romani și Mannus la Arimii din Germania. În modul acesta vom av 
un total de 50004+332== 5332 ani de la Menes (pe care noi î-l considerăm ca identic 
cu Saturn) până la începutul erei creştine. Aceeaşi analogiă o. aflăm și în datele crono- 
logice ale lui Manetho. Monarchia dinastiilor umane, începând de la Menes până la finele 
domniei lui Nectanebo II (341 a, C.), cuprindea după preotul şi istoricul egiptean un 
total aproximativ de 6000 ani, după Eusebiu 5264 ani, adecă 5605 ani până la începutul 
erei creștine. Aprâpe acceaşi cifră o aftăm şi la egiptologii moderni. După Champollion 
(L'Univers, p. 269) cea de ântâiă dinastiă umană a Egipetului începe să domnescă pe la 
3867 a. C.; er după studiile cronologice ale lui Boeckh, Menes ar fi domnit pe la a. 5702 
a. C. (cf. Fragm. Hist, gr. Il. p. 600). Vom socoti așa dar începutul domniei pelasge în 
Egipct, cu aproximâţiune, pe la 6000 inainte de era creștină. Acestă dată se mai con- 
firmă și prin alt isvor, cu totul independent de cronologia egipteană. Turditanii din His- 
pania, un popor care emigrase în timpuri depărtate din părţile de răsărit ale Europei, 
aveaă după cum scrie Strabo (III, 1. 6) un codice de legi scris în versuri, vechii cum 
spuneai denșii de 6000 ani. Aceste legi ale Turditanilor, scrise în versuri, erai în tot 
casul identice în fond, și pote chiar în formă, cu legile cele scrise în versuri ale Aga- 
+hyrşilor de la Carpaţi, ori cu alte cuvinte, ele aparţineai la aceeași legislaţiune vechiă 
pelasgă, ce se atribuia lui Hermes, care trăise în timpurile lui Uran şi Saturn. Vom con- 
sidera ast-fel anul 6000 a. C. ca data cea mai verosimilă pentru începutul monarchiei 
divine pelasge.—Cf. Maspero, Egypte et Chaldce, p. 45.—Henri Martin, Opinion 
de Mancthon sur la dure totale de ses trente dynasties €gyptiennes.
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îndepliniaii lucrurile, ce le prevestia dânsul, și-a format credinţa, că acest profet 

are întru adevăr o parte din natura divină; €r după ce a încetat din vi€ță 

i-a atribuit onori divine, atât pentru meritele, ce le avea, cât şi pentru cu- 

noscinţele sale astronomice şi a aplicat apoi numele de Obpavâs (Munteanul) 

la ceriii, de o paite fiind-că cunoscea fârte bine r&săritul și apusul astrelor, 

cum şi alte fenomene ceresci, 6r de altă parte ca să înalțe meritele lui și 

toți să-l numescă rege pentru veciă 1). 

Despre Uran. se spune, că a avut 45 copii cu mai multe soții, dintre cari 22 

cu soția sa Titaea (Titana), mama Titanilor, care pentru meritele și înțelep- 

ciunea sa, a fost pusă după mârte între dei, dându-i-se numele de Gaea?). 

În timpul lui Uran, statul pelasg avuse, după cum resultă din legendele 

şi tradițiunile vechi, o organisaţiune puternică, politică şi militară, 

Cea de ântâii clasă a nobilimii o formai așa numiţi Titani, cu epitetul 

de yh&wor, pământeni 5); ayavoi, glorioși 4); și %eoi, divini 5), fiind-că după 

tradiţiuni, ei aparțineaii la familia cea puternică şi ilustră a dinastiei regale. 

O altă clasă a societăţii pelasge din timpurile aceste o formau mese- 

riaşii, cară se ocupaii de tot feliul de lucrări industriale (pyxavai 7joav î7” 

Epyots) şi cari figureză la Hesiod sub numele de Cyclopi€). 

Puterea militară a statului era representată prin Centimani, Exareyxetpes 1). 

După Hesiod, erai numai trei -centimani; fie-care centiman avend câte 50 

capete, înțelege căpitănii. Resultă aşa dar, că în primele timpuri ale domniei 

lui Uran, regatul săi se compunea numai din trei comandamente s6ă cir- 

cumscripțiuni militare, după cum și în timpurile dominațiunii romane, Dacia 

era împărțită în trei provincii administrative. 

Constituţiunea statului era teocratică. Tâte afacerile publice se conduceaili 

în numele divinității. Uran este un monarch absolut. El unesce în mânele 

sale întregă puterea politică, administrativă, judiciară, militară și sacerdotală. 

Opaves, ca nume personal, este un simplu apelativ geografic, ce derivă de la 

ăpos 5), cu sufisul ionic avos și cu înțelesul de <om de la munte» (Munteanul), 

1) Diodori Siculi lib, III. 56; VI. 2. 7. 

2 Diodori Siculi lib. III. 57. 

3) Hesiodi Theog. v. 697. — Cf. Mariană, Nunta, p. 107, 168, 325: boieri pămentesci. 

+) Hesiodi Theog. v. 632. 

5 Hesiodi Theog. v, 630. 

6) Hesiodi Theog. v. î39. In Odysseă însă, Cyclopii sunt păstori. 

) Hesiodi Theog. v. 150. 

s) Conexitatea numelui Obpuvăc cu obpoc, ăpos, munte, o recunoscuse și Grimm, D. N. 

I (1854) 319. Aristotele (De mundo, c. 6) derivă numele lui Uranus de la 6g0s (mar 

gine): Oăgavcd înbuws vahoduzy, nd z05 dpob stva râv ăvw.
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după cum și soția sa Gaea avea epitetul de peorâpa, adecă «Munteana». Tot 
ast-fel ne spune Diodor Sicul, că deii cei vechi aă fost 6meni şi că unii din 
aceştia ati primit numele lor de la regiunile peste cari domnise D), 

2. Uran sub numele de «Pelasgos». 

In tradiţiunile istorice, Uran, cel de ântâiă rege al rasei pelasge, ne mai 
apare și sub numele de Pelasgos (Ileăasy0$), 

Acest Pelasg, după o tradițiune de la Pausania, se distingea prin mărimea 
corpului stii, prin puterea și frumuseţea sa şi întrecea pe toți cei alalți mu- 
ritori prin darurile sufletului s&ă 2). 

La Eschyl, Pelasg este fiul Gaeei sc al Terrei 3); 6r poetul Asiu (e. : sec. 
VII a. Chr.) scrisese despre dânsul următârele versuri: Tera cea negră (ata 
u&Aaiwva) a născut pe Pelasg, cel asemenea deilor, pe munţii cei cu cul- 
mile înalte, ca să fie începătoriul genului omenesc» 2), 

Pelasg, cum ne spune Pausania, a fost cel de ântâiti, care a învățat 
pe 6meni să-şi construiescă colibe (naib6ac) spre a se apăra în contra 
frigului, a ploilor și a căldurii; tot el i-a înv&țat să-și facă haine cusute din 
piei de die, le-a interdis să se mai nutrescă şi în viitorii cu frunde verdi, cu 
buruieni și cu rădăcini, din cari unele, nu erati bune de mâncare, €r altele 
periculose sănătăţii; în fine, în ce privesce diferitele specii de ghindă, Pelasg 
le-a permis s€ întrebuințeze pentru mâncare numai ghinda de fag. 

În acestă tradițiune, după cum vedem, Pelasg are aceeași genealogiă, aceeași 
patriă şi aceleași caractere civilisatâre ca Uran, 

Pelasg este <asemenea deilor»; el este fiul Gaeei sâă al Terrei, născut pe 
munții cu culmile înalte; începătoriul genului uman și primul monarch al 
lumii vechi. Peste tot, are aceleași merite şi aceeaşi calificațiune ca Uran. 
După gramaticul Apollodor, Pelasg este strămoșul Titanilor 5), după 

cum la Hesiod, Uran este părintele Titanilor. 
După unii autori mai vechi 6), Pelasg este cel de ântâiti strămoș al Hyper- 

boreilor, de lângă muntele Atlas ?), după cum la Diodor, Uran este cel de 
întâji rege al locuitorilor de lângă același munte, Atlas 5). 

1) Diodori Sic. lib. VI. 2. 12. 

3) Pausaniae Graeciae Deser. lib. VIIL 1. 

5) Aeschyli Suppl. v. 842. 901. 

1) Pausaniae lib. VII. 1. 

5) Apollodori Bibl. lib. II. 8. 1. 

%) Schol. Pind. Ol. II. 28. (în Fragm. Hist. gr. IL, 387). 

") Apollodori Bibl. lib. I[. 5, 11. — 5) Diod. Sic. III. 56. 

NIC, DENSUŞIANU, 
58
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3 Domnia lu? Uran peste regiunile de răsări? 

si de nord ale Europei. 

Imperiul pelasg, întemeiat la Dunărea de jos, avuse încă în timpurile lui 

Uran o estensiune geografică considerabilă. 

După Diodor Sicul, domnia lui Uran se estindea mai cu semă peste păr- 

ţile de apus și de medă-nâpte ale lumii vechi ). 

După cât putem culege însă din tradiţiunile celor vechi, Uran domnise 

în Europa peste regiunile de la Oceanos potamos (Istru sei Dunărea 

de jos); peste plaiurile munților celor înalți, Oăpea popă, sâi Carpaţi ?), 

unde se afla centrul cel puternic, politic și militar, al imperiului pelasg; peste 

Pontos, considerat ca fiii al Gaeei sei Terrei 3); peste Scyţia, unde era 

adorat sub numele de Papaeus, «moș» 4), şi peste teritoriul cel vast al 

Germaniei, unde în timpurile lui Tacit mai era venerat sub numele de 

Tuisto deus, Terra editus?). 

Spre sud de Oceanos potamos, domnia lui Uran se estindea peste în- 

tregă peninsula Hemului. În Macedonia și în Thracia, Uran era venerat ca 

Zebs Oăpros 5) şi Zebg dvat, identic cu Jupiter Imperator al Romanilor. 

Jupiter Urius, scrie Eschyl, este marele începătoriii al genului ome- 

nesc, împărat (ăvaE) prin puterea sa propriă 7). 

Un vechii sanctuariiă, dedicat lui Jupiter Urius (încă din timpurile Argonau- 

ților), se afla pe țermurii Bosphorului thracic, la strîmtorile Pontului euxin ?). 

Aici trebuiaii să aducă sacrificii lui Jupiter Urius toți navigatorii, cari intraii 

cu vasele lor în Pontul euxin, ca să aibă vânt favorabil, după credinţa ge- 

nerală 9); însă în realitate, acest sacrificiu nu era de cât o vamă sii taxă de 

liberă navigaţiune şi comercii pe apele Mării negre. Pontul euxin aparținea 

în aceste timpuri imperiului pelasg de la Dunărea de jos. 

1) Diodori Siculi, |. II. 56. 

>) Hesiodi Theog. v. 129. 

3) Hesiodi Theog. v. 132. 

+) Hexodoti 1. IV. 59. La Herodot, Vesta (Terra) este soţia lui Papaeos, la Evhe- 

mer (Diod. VI. 2. 8) soţia lui Uran. 

5) Taciti Germ. 2. 

s) Dela oăgoc, in dialectul ionic, munte. 

?) Aeschyli Suppl. v. 589-594. 

8% Arriani Peripl. Pont. eux. c. 12. 

2 Grecii numiai v5pos vântul de munte, favorabil navigăţiunii; este acelaşi pe care po 

porul român î-l numesce «munteanul». Pe la a. 1863, Bolliac scria: <Am mai avut 0Câ-
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Despre Zebs Oăptes aflăm la Cicero o importantă notiță istorică, „ Acusând pe Verres, făimosul 
despoiătoriă al templelor din 
Sicilia, Cicero se esprimă ast- 
fel: «Ce? ai nu ai luat tu din 
templul lui Joe de la Syracusa 
Statuacea maireligidsăa 
lui Jupiter Imperator,pe 
care Grecii î-l numesc Uri os, 
o operă de cea mai escelentă 
frumuseţă. Cu câtă ondre era ve- 
nerat Jupiter Imperator în tem- 
plul săi, vă puteţi închipui, dacă 
vE aduceţi aminte, cu câtă pie- 
tate a fost respectată o statuă de 
aceeași formă și frumuseță, pe 
Care a adus'o ca trofeu Flami- 
niu din Macedonia şi a aședat-o 
în Capitoliu. În tâtă lumea erai 
cunoscute numai trei statue ale 
lui Jupiter Imperator, tâte trei 
lucrate în același gen și de cea 
mai minunată frumuseţă. Una 
din aceste a fost cea din Ma- 
cedonia, pe care noi o vedem 

astă-di aședată în Capitoliu; alta 
este statua dela strîmtârea 
Pontului euxin; ra treia 

se afla în Syracusa înainte 
de pretura lui Verres. Cea de 
ântâiă (statuă din Macedonia) 
a ridicat-o Flaminiu din templul, 
unde era aședată, ca s'o aducă 
în Capitoliu, adecă să o aşede în 

    

  
        
    

268. — O statuă presupusă a lui Jupiter Impe- 
rator (Urius), descoperită în ruinele de la 
Tindari pe costa septentrională a Siciliei, astă-di 
în museul de la Palermo, restaurată de sculpto- 
rul Villa-reale, — După Abeken, Di Giove im- 

peratore ossia Urio. Roma, 1839. 

Casa terestră a lui Joe. Aceea, care se află astă-di la intrarea Pontului euxin, 

siune a spune, că Urieșii ca şi Urus (bourul) nu însemneză alt de cât muntean, și vine de la vorba dorică Urios, de unde și urios an emos, vEntul muntean (Buciu- mulu, An. 1, p. 131).
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Sa conservat întregă şi neviolată până în dilele nâstre, pe lângă tâte r&s- 

bâiele, ce ai venit de la Pont, ori at intrat în marea acesta. A treia statuă se 

afla la Syracusa, pe care o adoraă nu numai cetățenii şi locuitorii Syracusei, 

dar mergeaii acolo și străinii ca s'o venereze, însă pe acesta a luat-o Verres 1). 

La Dodona din Epir, orașul cel sfânt al Pelasgilor din părțile meridionale 

ale peninsulei, Uran mai era venerat sub numele de eg dvat IleAaoyixos 

(Jupiter Imperator Pelasgus). 

În Iliada lui Homer, Achille ridicând ochii spre ceriti (o5pavăv sis), invocă 

pe Zei va IleXaoywăs de la Dodona, rugându-l să dee învingere trupelor 

sale în luptele ce le vor ave cu Troianii ?). Zeve ăvat IleXaoyibs era așa dar 

o divinitate identică cu Uranos ?); în deosebi însă după epitetele sale de âvat 

şi IleAaoywăs, el ne apare ca un strămoș divin al lumii vechi, identic cu 

Pelasg, pe care Eschyl î-l numesce dva€ Ileduoyăv şi «Domn peste 

munţii de la Dodona» 4, 

4. Domnia lui Uran peste Egipet. 

Romii, cei mal vechi locuitori pelasgi pe şesurile Nilului. 

După tradițiunile anticității, domnia lui Uran se estindea în părțile me- 

zidionale şi dincolo de Mediterană, pe șesurile Nilului. 

Încă din timpuri forte depărtate, triburile pastorale pelasge, în migraţiunile 

lor de la Carpaţi spre sud, ocupase și regiunile de medă-nopte ale Africei. 

Aceste grupe de păstori, avute și r&sboinice 5), transportase cu dânsele în 

Africa cele de ântâiii elemente ale civilisaţiunii preistorice; ele întemeiară aci 

cele de ântâiii sate și oraşe, construiră cele de ântâiă temple și oracule, 

5) Ciceronis c. Verr. 10. c. 67: Quid? ex aede Jovis religiosissimum simulacrum Jovis 

Imperatoris, quem Graeci Urion nominant, pulcherrime factum, nonne abstulisti?... 

Etenim tria ferebantur in orbe terrarum signa Jovis Imperatoris, uno in genere pul- 

cherrime facta: unum illud Macedonicum, quodin Capitolio videmus ; alterum 

in Ponti ore et angustiis, tertium quod Syracusis, ante Verrem praetorem, fuit. 

2) Homeri 1]. XVI. 232. 

3, Grecii, în timpurile mai vechi, încă adorase pe Uran ca supremă divinitate ce 

râscă; ast-fel se explică, pentru ce terminul de obpavăs, care la început avuse numai un 

înțeles etnic-geografic, ajunse la dânșii sinonim cu «bolta ceriului». 

2) Aeschyli Suppl. v. 327 şi 258. 

5) Păstorii de la Dunărea de jos mai umblaă înarmați și în timpurile lui Ovidiu 

(Trist. V. 10. 25); «sub galea pastor junctis pice cantat avenis». De asemenea aflăm 

următârele versuri întrun cântec poporal românesc: 

Și ciobani tot înarmaţi, De nu credi că sunt ciobani, 

Cu postavuri îmbrăcaţi, Ci chiar neaoşi Căpitani. 

(Alecsandri, P. p. 201).
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desecară mlaștinile Nilului, fertilisară o mare parte a deșerturilor și puseră 
ast-fel fundamentele celei de ântâiă vieţi politice în părțile acele. 

Acești locuitori primitivi ai Egipetului se numiai Romi 1), şi aparţi- 
neaii după credințele lor religi6se, după tradiţiunile și dialectul ce-l vorbiai, 
la familia cea vechiă și puternică a Arimilor din nordul Thraciei. 

Regii cei vechi ai Egipetului, ai fost, după cum spuneai preoţii egipteni, 
din nâm în nem Piromi, un cuvânt, care, după cum scrie Herodot, însemna 
în limba grecâscă <om onest și generos» ?). 

La început, terminul de Pi-Romis (Iliowpus) a fost numai o simplă de- 
numire etnică, unde Z; este un articul egiptean prepus ?). 

De la Pi-Romi, ori mai bine dis Pi-Ramt, derivă numele Pirami- 
delor, a vechilor monumente funerare ale regilor egipteni, pe cari Arabit 
le numesc mai corect, Hara m 1), adecă morminte arimice 5). 

Caracterul acestor monumente funerare nu este specific egiptean. In rea- 
litate, piramidele nu ne presintă decât format radițională, însă mai lux6să, a 
movilelor funerare pelasge &). 

Piramidele cele mai renumite se află la Gizeh, lângă Memphis, minuni, 
cari aă uimit anticitatea şi lumea din timpurile nâstre. 

1) Maspero, Egypte et Chaldee, p. 43. — Forma de Romi ni se mai presintă şi în nu- 
mele personale Xgâuos și Xpouios, ce le aflăm la Troiani şi la alte populaţiuni pelasge 
din Asia mică și Pelopones. (Homeri Ilias, II. 858; IV. 295, VIII. 275; XVII. 218; 
Odyss. XI. 286). In Italia aflăm de asemenea numele personal Romus (Dionys. 1. 72). 
Mai mulți regi egipteni din familia Romilor portă în inscripţiuni şi la autorii vechi 
numele de Rama-tu, Ramen, Ramen-ter, Ramen-ma, Ramesses, Armesses, 
Armais și Armacus (Fragm. Hist. gr. 11. 573—589). In listele regilor din Ethiopia 
aflăm de asemenea numele de Rhamâi, Remâ, Armâh şi Letem (Drouin, Les listes 
royales €thiopiennes, p. 50—53). Un vechii oraș din Egipet era numit “Pupoiry (ac.), 
cum scrie Steph. Byzantinul (v. “Eopobno):s), Pliniu (VI. 178.179) amintesce o localitate 
Aramam seci Aramun spre sud de Syene. În cartea I a lui Moise (c. 47. 11) cetim, 
că Iosif aședă pe părintele săă şi pe frații săi în partea cea mai bună a Egipetului 
în pământul Raamzes. Pliniu (VI. 35. 1) amintesce în Ethiopia orașul Rhemnia. 
In fine mai notăm, că după Steph. Byzantinul, Egipetul se numise în vechime şi “Eppox5puos, 
probabil o numire coruptă. Theophane face amintire în Chronografia sa, sub anul lumii 
6056 (555 d. C.), de “Epunytoves (Hermiones), o populaţiune din provinciele interidre ale 
Germaniei, 

:) Herodoti lib. II, 143. 

) Lepsius, Uber d. ersten âgypt. Gâtterkreis, p. 7. 
*) Paulş, R.-Encycl. VI (1852) p. 297: Haram ist der arab. Name fir Pyramiden, 
5) Ortografia cu v (nbpupic) şi etimologia de la gr. răp sunt greșite. In ritul funerar 

al Egiptenilor, focul n'a avut nici un rol. 

% O reminiscență despre acest gen de morminte o aflăm într'o invocațiune poporală
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Vechimea acestor piramide se reduce la timpuri forte depărtate. Cham- 

pollion le consideră anteridre epocei de 5000 a. C. 

Memoria vechii populațiuni din Egipet, numite <Romi», mai trăesce până 

astă-di în părțile de sus ale Egipetului. 

  

269. — Grupa piramidelor dela Gizeh (Memphis). Pe planul ante- 

rior sfinxul cei colosal Montu-Ra-Harmakhis în semi-profil. 

Ținutul cel frumos al Ethiopiei, numit Bogos, situat în apropiere de Marea 

roşiă, ne spune Reclus, a fost după tradițiuni locuit de Romi, cari sunt ce- 

lebrați și astă-di în cântecele de acolo ca nisce r&sboinici viteji și atât de 

îndrăsneți în cât aruncati cu lăncile lor în contra ceriului. Osemintele lor 

sunt acoperite cu morminte de petre, în cari, după cum se spune, sunt în- 

gropate tesaure, pe cari le pădesc spiritele cele rele », 

Descendenții acestei populaţiuni primitive a Egipetului mai pârtă și astă-di 

numele de Felahi, un simplu revers al numelui de Arimi sei Romi, cr 

caracterul acestor Felahi, după cum ne spun etnografii moderni, se resumă 

în trei cuvinte: ospitalitate și inimă bună 2). 

Cea mai vechiă dinastiă, care a domnit peste câmpiile Nilului, a fost, după 

listele monumentale și după analele preoților egipteni, a deilor sei a re 

gilor pelasgi divinisați. 

de la anul noă: Sâre, sâre, frăţidre! Nu resări pe munţi, pe codri, pe curţi zugrăvite, 

pe movili clădite, resai pe satul mieu. (Lupaşcu, Medicina Babelor, p. 25), 

2) Reclus, Nouv. Gcographie univ. t. X. p. 233: D'aprăs la tradition, Jardmirable con- 

tree qwhabitent aujourd'hui les Bogos (în Ethiopia) €tait la patrie des Rom, que les 

chants cel&brent encore comme des vaillants guerriers «si hardis quiils 

jetaient leur lance contre le cielz. Aceleași moravuri le aflăm la Geţi, cari arunca cu 

săgețile asupra ceriului când tuna şi fulgera (Herod. 1V. 94). 

2) Reclus, Nouv. Geogr. univ. X. 229,
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Pelasgii ai fost singurul popor al lumii vechi, căruia i s'a atribuit o ori- 
gine divină. În liada lui Homer, ei figureză sub numele de âto! Ileăaoyol 1), 
și întru adevăr, că în acele timpuri primitive, ei aii meritat acest nume, 

pentru inteligența lor estraordinară, pentru calităţile lor morale și fisice, cari 
se păreau că au în sine ceva divin; în fine, pentru acțiunile și operele lor 
întru adevăr grandi6se şi uimitâre 2). 

In amintirea dominaţiunii glori6se a acestor triburi pastorale, Faraonii Egi- 
petului, purtaă, încă din timpurile lui Osiris, ca insemne tradiționale ale suve- 
ranității lor: cârligul de păstorii și sbiciul boarilor 3), după cum aceleași 
insemne le mai p6rtă și astă-di stăpânii turmelor și ciredilor de la Carpaţi 4). 

Cel de ântâiii rege din dinastia divină, care a domnit peste Egipet, a fost, 
după cele mai vechi liste monumentale, Montu sei Mentu5). Este același 
nume, care în teogoniile grecesci ne apare sub forma de Uranos, adecă 

Munteanul. 

LEgănul acestei tradițiuni istorice a fost Theba din Egipetul de sus, re- 
ședința străvechiă a lui Montu și a dinastiei divine, orașul cel mai avut și 
mai mare al lumii vechi. Theba, după cum ne spune Homer, avuse 100 

de porţi. Pe fie-care pârtă puteai să €să de o-dată câte 200 de 6meni cu cai 

şi care de ră&sboiii scii peste tot 20.000 luptători. 

Thebanii, la început popor pastoral, consideraii oile (berbecii) ca sfinte €) 

şi spuneaii tot-o-dată, că ei sunt 6menii cei mai vechi de pe fața pămân- 

1) Homeri Il. X. 429. — Odyss. XIX, 177. | 

2) La numele regilor ethiopeni se adăugea înainte cuvântul Ze (Drouin, p. 15). 

Același exemplu ni se presintă în Arabia, unde la numele principilor homeriţi se 

mai punea o particulă specială: Dzz, Dau, Dhu şi Du (ibid. p. 3. 33). In tot casul, avem 
aici numai forme vechi dialectale din lat. deus, rom. <deu» și «dzeu». Ethiopenii, ne spune 

Strabo (XVII. 2, 2) adora pe regi ca dei. O tradiţiune română ne mai Spune: La 
Jidovi (semiţi), care era mai bogat, acela era D-dei. I-și făcea chipul de pâtră sc de 
metal și toţi se închinată la dânsul. (Cest. ist. II. c. Mârlean, j. Constanţa). 

3) Pierret, Le Panthcon €gyptien, p. 58. 

1) Alecsandri, Poesii pop., p. 201: 

Ce-am vădut la Oprișanul, E! în curte a intrat, 
Nam vădut nici la Sultanul, De zebrea a aninat 
Că el are în câmp la sâre Un cârlig de împărat, 
Mii şi sute de midre... Cu petre scumpe lucrat, 
Oprișan din Stoenesci Ce lucesce ca un s6re 
Cu averi împărătesci, Intr'o di de sărhătore. 

5) Lepsius, Uber den ersten âgyptischen Gătterkreis (Berlin, 1851) p. 15: fast alle mo- 
numentalen Listen (stellen) die Gâtter Mentu (Month) und Atmu (Tum) an die 
Spitze der Reihe. Cf, ibid. p. 17, 

€ Herodot,"II, 42. — In Moldova, ț&ranii români consideră şi astă-di dia ca sfântă.
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tului, că ei aă inventat filosofia și ati adus în ordine anul și lunile 1). Este 

aceeași tradițiune, pe care o aveai și locuitorii de lângă muntele Atlas, sei 

din părțile de nord ale Istrului. 

Montu, cel de ântâii domn al Egipetului, mai avea şi epitetul de Ra, 

rege, 2), și era înfățișat cu sabiă strâmbă, cu busdugan, cu arc și săgeți ?); 

el purta așa dar armele naționale ale Pelasgilor din nordul Istrului şi în par- 

ticular ale Dacilor 4). 

Pe vechile monumente egiptene mai aflăm personificată și patria lui Montu, 

sub numele de Ka, Kai și Tera, cuvinte identice cu Gaea și Terra 

din legendele greco-romane. 

Ast-fel pe o columnă de altarii din timpurile dinastiei a VI-a, ce se pă- 

strâză în museul de la Turin, divinitatea Kai figureză cea de ântâii în or- 

dinea deilor mari, cari aii domnit peste Egipet 5), după cum în teogoniile 

grecesci, Gaea să Terra este mama cea mare a deilor, dev pĂTmp, şi 

tot-o-dată soția lui Uran. 

Montu-Ra sâii Uran, «regele sudului și al nordului», mai figureză în istoria 

vechiă a Egipetului cu diferite alte numiri și epitete, ce staii în legătura 

de aprâpe cu legendele grecesci și cu tradiţiunile istorice din părțile de 

nord ale Istrului. 

3) Diodori Siculi lib. I. 50. 

2) Este greșită opiniunea lui Maspero: Ra... signifiait soleil, rien de plus (Etudes 

d. myth. II. 7). — În limba Țiganilor (numiți Egipteni în diferite țeri), rây sâă raya în- 

semneză domn, Herr, seigneur (Wlislocki, Die Sprache d. transs. Zigeuner, p. 114. — 

Vaillant, Gramm. de la langue romanne, p. 124). După cum la Greci, numele de Ura- 

nos fu aplicat la ceriă, tot astfel la Egipteni, Ra a fost identificat cu s6rele. 

3) Pievret, Le Pantheon €gyptien, p. 43.—Cf. Maspero, L'Egypte et Chaldee, p. 101. 

4 Memoria lui Uran, sub numele de <Raiă împărat», o aflăm şi în tradiţiunile po- 

porale române: «Se dice, că Raiii împăratul a fost cel de întâiă împărat pe faţa pă- 

mântului> (Cest. ist., c. Bogdănesci, jud. Tutova). 

5) Lepsius, Uber d. ersten âgypt. Gâtterkreis, p. 29: in einer . .. Darstellung des G&t- 

terkreises, die ich hier anfiihren will, wird derselbe Gott (Ka oder Kai) nochmals ge- 

nannt, und zwar an der Spitze der ganzen Reihe. Es findet sich auf einer granitenen 

Altarsâule in Turin . .. auf diesen (Gott Kai) folgt der oberăgyptische Atmu; hinter 

diesen werden zwei andere Gâtter Tera und Terer, die auch in anderen Gâtterlisten 

an derselben Stelle vorkommen, hinzugefiigt.—Este de notat, că în legendele egiptene, 

Pământul scă Terra figureză ca divinitate masculină (cf. Pierret, Le Pantheon, p. 53): 

Forma Caia în loc de «Gaea» ni se mai .presintă şi astă-di în regiunea Carpaţilor. In 

Bănat, din jos de orășelul Moldova nouă, unde Dunărea intră în pasul Porţilor de fer, 

se mai vede și astă-di în mijlocul fluviului o stâncă cu o figură particulară, numită de 

popor Baba Caia, un simulacru primitiv al Gaeei divinisate.
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În cele mai vechi liste monumentale și în papirele egiptene, Montu să 
Uran ne mai apare sub numele de Tum, Tumu!), Atmu, Atumu?, 
la Plato Thamus 2), âr în listele ethiopene Tomâi +). Reședința cea ve- 
chiă a lui Tum se afla în țările de medă-npte. Vântul de nord venia de la 
Tum %). La Manetho, Montu este numit Helios (Sol, sdrele) 6), şi era onorat 
în teogonia egipteană cu titlul de Mă, un cuvânt, ce nu este egiptean (lat. 
avus, rom. moș) 7). 

Montu-Ra sei Tum mai avea în tradițiunile preoților egipteni și numele de 
Harmaku si în formă grecescă Harmachis, Armakhis, Harmais și 
Armais 8), adecă «Arimul», <Armanul». Parmakhis portă pe fruntea sa 
diadema sudului şi a nordului ?) 

Sfinxul cel colosal de la Gizeh, tăiat în stâncă naturală, cu figură de 
om și cu picidre de lei, ne înfățișeză imaginea lui Harmakhis sei Montu, 
și conţinea, după tradițiunea ce ne o comunică Pliniu, mormântul să 10), 
În inscripțiunea de pe stela Meternich se spune, că «picidrele leului» sunt 
picidrele lui Montu»> 11), 6r în alt text religios aflăm cuvintele: <Ah ! ima- 
gine a lui Montul Oh! leule!» 13), 

) Pierret, Le Panthcon €gypt. 39. 112, Maspero, Etudes de myth. et d'arch. egypt. 11 281. 
2) Lepsius, ibid., p. 31: die beiden Gâtter MentuundAtmu... (bedeuten) nichts 

anderes als eine Spaltung dieses Gottes in seine zwei Hauptphasen, die aufgehende und 
die untergehende... Sonne. 

3) Platonis Phaedrus, c. 59.—In forma Atmu în loc de Tamu (Thamus), noi avem 
numai o simplă dislocare a vocalei a, întocma ca în numele regilor ethiopeni: Asgad și 
Sagad, Asfar şi Safar etc. (Cf. Drouin, p. 50—52); la Egipteni : Armesses şi Ramesses. 

1) Drouin, Les listes royales &thiopiennes, p. 50, liste B. 
5) Pierret, Le livre d. morts, p. 300. 525. 
6) Despre identitatea lui Helios cu Montu ss Uran, mai avem și unele fântâni gre- 

cesci, fârte vechi. La Hesiod, titanul Hyperion «ste fiul Uran, er la Homer același 
Hyperion este fiul lui Helios (Odyss, XII. 263). 

1) Intr'un fragment, ce ne-a rămas de la Ioan Antiochenul, estras, după cum se vede 
din o listă mai vechiă a lui Manetho, se amintesce, după Helios, un rege egiptean cu 
numele de Sâs. Lepsius constată, pe basa monumenteior egiptene, că forma esactă a 
acestui nume în textele grecesci a trebuit să fie Mâs (Uber d. ersten âgypt. Gotterkreis 
p. 14). Insă acest cuvânt se vede a fi fost numai un titlu particular al lui Helios, er nici 
de cum numele unui rege deosebit, după cum resultă şi din împrejurarea, că în Vetus 
Chronicon şi la Eusebiu acest cuvânt a fost omis cu totul, €r Syncellus l'a substituit prin 
grecescul Agathodaemon stă pe românesce Bun şi Bunic (moș, lat. avus, manes). 

2) Pierret, Le Panthcon Egypt. 95, 112.—Maspero, Etudes, |. 257. 11. 448.— Brugsch, 
Hist. d'Egypte, I. (2-e €dit.) p. 57.—Grebaut, Hymne î Ammon-ra, p. 12. 

3) Pierret, Le livre d. morts, p. 40. — 0) Plinii, lib. XXXVI. 17. 
) Pierret, Pantheon. p. VII. — 1) Maspero, Etud,, IL. 452: Ah! image de Mentu!... 

Oh! lion!
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În fine, preoții egipteni ai mai considerat pe Tum ca identic cu Am mo n, 

omul cel avut de turme, onorat ca dei suprem al Thebei, căruia i-au atri- 

buit și epitetul de <Altaika» 1) (originar de la muntele Atlas?) 

În vechia teologiă egipteană, Montu, Tum, Harmakhis, Ammon, ne apar ca 

una şi aceeași personalitate și ne presintă din punct de vedere istoric și 

dogmatic același tip și aceleași caractere ca Uran în teogoniile grecesti. 

  

270. — Sfinxul cel colosal dela Gizeh, tăiat în stânca viă, representând figura lui Mon- 

tu-Ra-Harmakhis (Uran), cu pântecele şi picidrele de leu, desvălit?pentru a ştsa! 

Gră, în a. 1886, de sub masele cele enorme de năsip, ce se adună în continuă în jurul 
piramidelor de o lungă serie de secule. — După Maspero, Egypte et Chaldce, p. 249.2) 

Montu-Tum-Harmakhis- Ammon este «<eșit din pământ» (din Terra), o ex- 

expresiune identică cu '7pyews a autorilor grecesci, și «Terra editus» la Tacit. 

EI este: domnul domnilor, regele deilor, părintele părinților, puterea pute- 

rilor, marele deii, stăpânul ceriului, al pămentului şi infernului, a! apelor, al 

1) Pierret, Le livre d. morts, p. 569. 

2) După Pliniu (36. 17) circumferința capului peste frunte era de 102 (30 m. 17 cm.); 

lungimea corpului de 143'(42 m. 29 cm.), €r inălțimea de la pântece până în vârful ca- 

pului de 62” (18 m. 33 cm.) Din corpul de leu al statuei, astă-di nu mai există de cât 

forma generală. Despre acest vechii monument istoric, Maspero scrie: Des mamelouks 

fanatiques lui ont mutil€ le nez et la barbe ă coups de canon; la teinte rouge qui 

avivait les traits s'est effacee presque partout. Et pourtant, Pensemble garde jusque 

dans sa detresse une expression souveraine de force et de dignite. Les yeux regardent 

au loin devant eux avec une intensit€ de pensce profonde, la bouche sourit encore, la 

face entigre respire le calme et la puissance.
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munţilor, începutul formelor, autorul Smenilor, creatoriul tuturor 
speciilor de animale, autorul pășunilor pentru animale și 
al plantelor nutritive pentru 6meni; el domnesce peste două re- 
giuni scii lumi, peste medă-di (sud) şi peste mâdă-n6pte (nord). Unul 
din însemnele suveranității și puterii sale era «sbiciul> IX 

5. Detronarea lui Uran. 

Uran, după cum ne spun tradițiunile grecesci şi feniciene, a fost detronat 
şi alungat din imperiu de către fiul săi mai mic, numit de Greci Cronos și 
de Romani Saturnus. 

Causele detronării sale ai fost, după cum resultă din teogonia lui Hesiod, 
de o parte neînțelegerile, ce exista între dânsul şi soția sa Gaea sâii Terra, 
er de altă parte ura, ce o avusese Uran asupra Titanilor, a fiilor săi 
născuți din Gaea, pe cari i aruncase în închisori suterane în cât gemeau 
sinurile pământului de mulțimea lor. 

După instigaţiunile Gaeei, scrie Hesiod, Saturn, cel mai tînăr dintre Titani, 
atacă pe neasceptate, în timpul nopţii, pe tatăl săi Uran, i tăiă genitalele 
cu o sabiă strâmbă de oțel, din care causă, acesta și încetează din vicţă 2). 

Aceeaşi tradiţiune o aflăm în scrierile cele sfinte ale preoţilor fenicieni, 
atribuite lui Sanchoniaton. Preotul și analistul Sanchoniaton trăise, după cum 
spuneai unii, înainte de timpurile troiane, și compusese — pe basa isvârelor 
feniciene, egiptene și a altor elemente vechi — o istoriă a Fenicianilor, scrisă 
cu multă sîrguință și iubire de adevăr, pe care apoi în sec. II d. Chr. a tra- 
dus'o în limba grecescă Herenniu Philo din Byblus 3). 

Despre detronarea lui Uran, Sanchoniaton scria următârele: Uran, avuse o 
soră cu numele Gaea, pe care o luase în căsătoriă, Er cu aite femei avuse 
o mare mulțime de copii. Din acestă causă Gaea, cuprinsă de gelosiă, după 
mai multe neînţelegeri, se despărți de Uran, însă cu tâte acestea, densul o 
primia adese ori în casă la sine. Când însă Uran cercă să ucidă pe Titani, 
sei pe fii născuţi din Gaea, acâsta ceru ajutoriul trupelor armate, ce le avea la 
disposiţiune, și se opuse la tâte încercările sale. Mai târdiă însă, după ce Sa- 
turn ajunse la maturitate, acesta î-și propuse să-şi r&sbune asupra tatălui 

1) Pierret, Le livre d. morts, p. 247: Je suis Toum, auteur du ciel,.. . sorti de 
la terre ... . qui enfante les dieux, — Ibid. p. 48: Pere des dicux. 

2) Hesiodi Theog. v. 154 seqq, 

*) Philonis Byblii fragm. 2 din Phoenicum Historia (în Fragm. Hist. gr. III. 567),
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s&u pentru injuriile, ce le făcuse mamei sale, și ast-fel, ajutat de secretariul 

săă Hermes Trimegistul (de trei ori marele), începu r&sboiul cu Uran, pe 

care-l alungă din împărățiă şi ocupă scaunul domniei. Însă, după un timp 

Gre care, Uran, esilat din imperiul săi, trimise pe ficele sale Astarte, Rhea 

și Dio la Saturn, ca s&-l pierdă prin înșelăciuni şi mijlâce ascunse. Însă, Sa- 

turn le cuceri inimile prin dragoste și blândâță și le luă în căsătoriă. Uran 

inventase și un fel de petre ce aveai spirit (Aldo. Euyuxoi), numite Bae- 

tulia, pe cari le fabricase cu deosebită înțelepciune 1); și apoi încercă un noi 

răsboiă cu Saturn. Însă în anul al 32-lea al domniei sale, Saturn prinse pe 

tatăl sei Uran într'un loc 6re-care mediteran, unde-i pregătise anume curse, 

şi-i tăiă genitalele. Sângele curgându-i în isvâre și în rîuri, spiritul s&ă se 

despărți de corp. Acest loc, ne spune apoi Sanchoniaton, a fost mai târdiii 

consecrat lui Uran. 

6. Uran în legendele şi tradițiunile poporului român. 

La poporul român s'aă păstrat încă până astă-di unele tradițiuni fârte vechi 

despre cei de ântâii regi ai rasei pelasge, cari domnise la Carpaţi și Du- 

nărea de jos. 

Unele din aceste tradiţiuni sunt cuprinse în colindele religicse, ce se cântă 

la sărbătorile Crăciunului și în prima săptămână a anului noi; 6r alte amin- 

tiri le aflăm în cântecele eroice poporale, numite şi «cântece bătrânesci». 

În colindele religiâse (ce nu sunt decât imne festive ante-creștine), acești 

monarchi glorioși din timpurile peiasge, ne apar ca personalități divine, 

ca semi-dei scoboriţi din ceri, cari domnesc de o-dată peste pământ și 

peste ceriu, 

“Aceste colinde ai fost la început opera colegielor de preoți și teologi și 

ele ai devenit poporale numai în cursul timpurilor. Aprâpe în fie-care din 

aceste colinde religidse se răsfrâng cestiunile dogmatice ale teologiei vechi 

) Pliniu (XXXVII, 51) încă face amintire de o specie de petre din clasa cerau- 

nielor sei fulguritelor, cari se întrebuința la espugnarea cetăților și a flotelor 

(quae nigrae sint et rotundae, sacras esse, urbesque per illas expugnari et classes, 

easque betulos vocari). Se pare însă, că numele de Barzbira, ce-l aveai aceste petre 

«cu spirit> (explosive), destinate anume pentru răsbâie, se reduce la un cuvânt vechiă 

pelasg de aceeași formă cu rom. «bătăliă». In evul de mijloc, terminul acesta era forte 

usitat în țările romanice. La Adamantius Martyrius aflăm batualia, quae vulgo battalia 

dicuntur (Diez, E. W. 1. ed. 1853, p. 49).
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pelasge. Spiritul și forma solemnă, în care sunt redactate, ne arată tendința, 
ce se urmăria cu aceste cântece: de a desvolta sentimentele morale ale po- 
porului și de a intemeia un cult religios pentru anumite personalităţi, cărora 
li se atribuise onori divine. 

Una din aceste colinde conţine următârele versuri: 

Când sa coborit Dacă se 'nsera, | 
Domnul pe păment Domnul că pleca 
Sate a răsădit | Sus la drumul mare, 
Hotare a împărțit. Unde a căpăta 
Domnul împărția Cină şi lumină, 
Până se 'nsera. Sălaș de odihnă 1). 

Esaminând acum cu tâtă atenţiunea elementele istorice ale acestei vechi 
colinde poporale, noi aflăm aici aceeași tradițiune despre originea societăţii 
omenesci, pe care o avuse și locuitorii de lângă muntele Atlas: că Uran 
adunase pe Gmenii ce trăiaii risipiţi și i făcuse să locuescă în sate și în 
orașe, că dânsul i-a învățat s€ cultive pământul, ori cu alte cuvinte, le-a 
împărţit hotare. 

Memoria lui Uran (s. Munteanul), a celui de ântâiti rege tradiţional de la 
Dunărea de jos, se mai -celebreză în o datină festivă poporală din ajunul 
anului noă. 

În oraţiunea solemnă, ce se reciteză cu ocasiunea acestei serbări poporale, 
Uran ne apare sub numele de «Toma cel bogat», după cum în istoria egip- 
teană, Uran s6ă Montu mai are și numele de Thamus și Tum. 

Cei de ântâiă regi ai timpurilor pelasge aii fost păstori, stăpâni de turme, 
de ciredi şi de herghelii admirabile. 

«Toma cel bogat» din tradiţiunile române î-și petrece vi€ţa sa prin munţi; 
el cutrieră văile, luncile și câmpiile cu turmele, cu ciredile și cu hergheliile 
sale cele minunate. Ca insemne, Toma pârtă un «sbiciti de foc înfocat», simbol 
al autorității şi cârrauirii sale pastorale. ' 

În regiunile cele muntâse ale Bucovinei, acestă festivitate poporală în 
memoria şi în ondrea lui «Toma cel bogat> se petrece în următoriul mod: 
sătenii, tineri și bătrâni, cari voiesc să-şi petrâcă în ajunul anului noi după 
obiceiul strămoșesc (să sărbătorescă Vergelul), să string în aceeași sâră, 
îndată ce se întunecă, la casa unui țăran mai avut și cu trecere în sat. Sem- 
nalul ce adunare se dă cu buciume şi cu trâmbiţe pastorale. Pe masă se 

ascerne o faţă albă curată, peste care se aştdă un ciub&raș cu apă ne- 

începută; €r junii și fetele, cari iait parte la acestă serbare, pun fie-care câte 

1) Din Valea Hațegului. (Gazeta Transilv. Nr. 282 din a. 1892),
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un s&mn în vasul cu apă, inele, mărgele, cercei, bani, cuţitașe ș. a. Apoi se 

începe sorocirea. Unul din săienii mai isteți, numit vergelătoriul (profetul) 

ținend în fie-care mână câte o vergea verde atinge cu ele incetişor vasul 

cu apă şi reciteză următârele versuri: 

Cine trece și petrece? Î-şi alege doi cai tari 

Jrodia Dâmne! Şi după vin se pornesce 

Trece Toma cel bogat, Către slugi așa grăiesce... 

Cu bici de foc înfocat, Acum dragii miei ficiori... 
Văile cu oile, Anul vechii ia se sfârsesce 

Pârtă Toma cârmele, Şi cel noi ia se ivesce, 

Luncile cu juncile, Mergeţi măi, tăiați un boi, 

Pârtă “Toma vacile; Că-ci mâni este Anul noi 

Vacile î-s bune fârte, Şi fripturi bune făcând 

Toma pâte să le porte; Să bem vinu! gâlgăind; 

Prin tâte câmpiile Semnele din acest vas 

Pârtă Toma oile; Să vă fie tot de tras, 

Oile sunt mari ca boi, De tras sorţi de bucurie 

Lui Toma stă după oi. __ Din anul, ce o să vie; 

Toma umblă tot pe munți Scâte-un semn și-mi spune drept: 

Alegându-și tot cai iuți; Mâne, care an încep? !) 

Dintra lui herghelii mari 

După ce se termină cu recitarea acestor versuri solemne, un băiat de 

10—13 ani scâte un s&ămn din vasul cu apă și vergelătoriul profețesce celui 

care la depus, ce fel de noroc are s&i aducă prima di din anul noii. Apoi 

se repetâză aceeași ceremoniă. Vergelătoriul atinge de nui vasul cu ver- 

gelele, se reciteză aceleași versuri, se scâte al doilea semn şi vergelătoriul 

profețesce celui care la depus, ce fel de noroc are să-i aducă diua de 

Boboteză din anul care vine, și se urmeză ast-fel până se scot tâte semnele 

din vasul cu apă, făcându-se pe rând amintire de tâte sărbătorile mai în- 

semnate de peste an, cari ati să aducă fericire, prosperitate și bucuriă pentru 

toți, și în particular pentru cei cari ati venit s& afle destinele noului an 2). 

Întreg spiritul acestei serbări tradiționale are un caracter istoric fârte 

vechiii. 

«Toma cel bogat», a cărui memoriă se celebreză în versurile de mai sus, 

*) Marian, Sărbătorile la Români. 1. 53 seqq. — Șezătorea (Fălticeni), II. 209. 

2) În formula orațiunii poporale de mai sus, vedem, că se invâcă după fie-care vers 

«lrodia Dâmna» stii <Arodia Dâmna». Este personificarea generaţiunii sti 

rodirii universale, pe care Hesiod o amintesce sub numele grecisat de "Fpos (Amor), ce 
urmeză imediat după Chaos, de o-dată cu Terra, însă fără să aibă vre-o legătură 

genealogică.
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ne apare ca un strămoș venerat. El este un păstoriii legendar, avut, care 
învață pe Gmenii săi să cunâscă, când se începe anul noi, cari sunt sărbă- 
torile mai însemnate de peste an și profeţesce evenimentele fericite pentru cei 
ce depun sorți în vasul tradițional cu apă neîncepută, simbol al prosperității 
şi divinaţiunii. 

Este aceeași reminiscență, pe care o aveai într'o vechime depărtată și lo- 
cuitorii de lângă muntele Atlas seă Oltului: că Uran, care domnise peste 
ținuturile aceste, i învățase s& cunâscă întreg sistemul anului, şi că dânsul 
le profeția multe lucruri din cele ce aveaă să se întâmple pe ceriă ?). 

În ritul acestei serbări poporale mai aflăm încă unele elemente impor- 
tante din cultul cel vechiă al lui Uran. 

La Dodona din Epir, Uran era adorat sub numele de Zevc dvakt IleAwo- 
Yixes. Aci, el avea un templu străvechiă și un oracul făimos. La templul 
acesta, scrie Aristide, se afla dou& columne. Pe una era aşedat un vas 
de aramă, €r pe a doua era figurat un băiat ținând în mâna drâptă un sbiciă 
cu sfori subțiri de aramă. Când ventul sufla, sforile cele flexibile de aramă 
se puneai în mişcare și atingeaii vasul, care răsuna timp îndelungat 2). Aceste 
vibraţiuni ale vasului se interpretat apoi ca r&spuns pentru cei ce consultati 
oraculul de acolo. Aceleași elemente le aflăm şi în serbarea datinei poporale 
din ajunul anului noii: vasul, pruncul, atingerea, sunetul și r&sunetul vasului; 
în fine o amintire în textul oraţiunii, de «biciul de foc înfocat». 

Preoţii și profeţii de la Dodona se numiaă ropodpot 3) seu după cum scrie 
Strabo ropăpovpo: 4), €r dâlul, lângă care se afla sanctuariul de la Dodona, 
se numia Tomaros, numiri, a căror origine, după 'cum vedem, se reduce 
fără îndoi€lă la cultul cel străvechiă al lui Uran sub numele de Toma 5), 

Cu totul sub alt aspect ni se presintă acești strămoși glorioși ai ginții 
pelasge în cântecele eroice ale poporului român. În colindele religiâse, ei 
ne apar ca personalităţi sfinte; în cântecele eroice însă, cari sunt opera cântă- 
reţilor lumesci €), ei aă un caracter, mai mult profan, mai mult istoric de 
cât teologic. 

Aici, ei sunt înfățișați ca omeni doritori de gloriă, cu patimi și cu slăbi- 

1) Diodori Sic. lib. III. 56. 

:) Steph. Byz. v. Au3âvm. 

3) Homeri Odyss. XVI. 403, 

> Strabo, Geogr. lib. VII. 7. 11.. 

*) Misiunea, pe care o trimeteai Hyperboreii de ia Dunărea de jos, ca să ducă 

daruri din recoltele lor la templul lui Apollo din Delos, încă trecea mai Ântâiii pe la 

Dodona (Herodot, IV. 33). 

*) La Hesiod (Theog. v. 95) ăvâges ântâsi (viri cantores). 3
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ciuni omenesci. Ei se iubesc, se desprețuesc şi se luptă unii cu alții. Ei 

petrec de regulă la mese mari, în ospețe şi veselii, de unde apoi plecă îndată 

la r&sbâie, ori în aventuri amorâse. 

În aceste cântece tradiționale române, personalitatea lui Uran ne apare sub 

numele de Toma Alimoş, «Toma al lui Moş» săi «Toma Lumoș» (lui 

Moş) 1), după cum în orațiunea solemnă, ce se reciteză în ajunul anului noi, 

el este numit «Toma cel bogat»; €r în tradițiunile egiptene «Thamus», 

<Tum»> și «Moş» (p. 937). 

Toma al lui Moș este un «voinic nalt la stat, un vit€z cum n'a mai stat». 

El are turme de oi, ciredi de vite și erghelii de cai, așa de multe, în cât 

pasc tote erbile și beaii tote apele pe unde trec, 

În aceleași cântece eroice, cari ne vorbesc despre Toma al lui Moș, 

Saturn figureză sub numele de Manea, după cum el este numit Manes, 

fiul Gaeei, în tradiţiunile istorice ale Pelasgilor turseni din Asia mică 2); Me- 

nes, Mena sâi Manis în Egipet 2), Minos în Creta 4), Mannus la 

Arimiă din Germania 5) și Manes ori Manes deus în cărțile cele sfinte ale 

Romanilor 6. Mai notăm, că în aceste poeme populare române, Manea mai 

1) In anticitatea preistorică, întemeiătorii dinastiilor eraă onoraţi cu titlul de 

moşi și veneraţi cu un cult religios. Troianii considerai pe Joe (înţelege Uran) ca 

«moş» al lor (Jove Dardana pubes gaudet avo. Virg. Aen. VII. 220.) Latiinii cei 

vechi adora ca «moși» (ex ordine avorum) pe Italus, Sabinus, Saturnus (Virg. 

Aen. VII. 177; VL. 891). Scyţii veneraii pe Uran sub numele de Papaeos = moș (gr. 

mămmos, lat. pappus); în limba macedo-română «papauş», moș bătrân (Deiametra, Dict. 

mac.-rom., 162). In Egipet, a treia dinastiă divină, a fost, după Manetho, a Moșilor 

sc Manilor (Fragm. Hist. gr. II. 526), o numire, care de altmintrelea se refere la fa- 

milia întregă a regilor dei, cari domnise în timpurile primitive peste șesurile Nilului. În 

tradiţiunile grecesci, Uran sub numele de Jupiter Urius încă era considerat ca «înce- 

pătoriul genului omenesc», adecă moș. În poesia tradițională română, epitetul de «moș» 

î-l are şi D-qeă (Ene, Ene Scaloene, Du-te la Moş D-qei! — Cest. ist. j. Vlașca). În 

limba română moş, pl. moşi, corespunde la forma vechiă latină maios, maioses 

în loc de maior, maiores (Festus,p. 472: & pro Slittera saepe antiqui posuerunt). 

:) Herodoti |. 1. 94; IV. 95.—Dionysii Hal. |. |. 27. 

3) Herodoti |. II. 4. 99.—Plutarchus, De Isid. et Osirid.—Diodori |. [. 45, 

4) Legislatoriul tradițional al Pelasgilor din Creta. Imperiul săă se estindea și în păr- 

ţile de nord sâă extreme. Cf. Plato (ed. Didot) 1. 623. — Diodor, V. 84. 2. — lden- 

titatea lui Saturn cu Minos din Creta mai resultă şi dintr'o odă a lui Pindar (Olymp. II- 

136), unde în loc de Minos și Rhadamanth figureză ca judecători pe cea laltă lume 

Saturn şi Rhadamanth. 

5) Vedi p. 207—208. 

£) In teologia egiptenă se numia Manu partea cea muntâsă a regiunii divine unde 

apunea sdrele (Pierret, Livre d. morts. 48).
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este numit «înșelătoriul Domnilor», după cum Cronos sâii Saturn are în teo- 
goniile grecesci epitetul de <astut» sc «înșelătoriti» (âyxvhopijrms, versutus). 
Toma al lui Moș este un vitez din Tera de jos, adecă din părțile de 

răsărit ale Tă&rei românesci 1), €r Manea domnesce peste părţile de apus şi 
este numit «stăpânul Jîilor». 

Venim acum la rapsodia poporală română, ce ne descrie lupta lui Manea 
cu Toma al lui Moş, şi care ni se presintă ca una din cele mai frumâse și mai importante poeme tradiționale. 
Manea încunjurându-și moșiile găsesce erbile păscute și apele b&ute de 

turmele cele numerâse ale lui Toma; î-l atacă pe neasceptate şi-l taiă cu 
paloșul pe la furca peptului, pe la încinsul brâului, 

Textul acestei poeme după versiunea din Bănat 2) este următoriul. Pentru 
completare, noi reproducem aici Și variantele mai importante, ce ne sunt 
cunoscute 2). 

La gropanul cu cinci ulmi, 
Cu cinci ulmi dintr'o tulpină, 
Tăbărit-a, nimerit-a, 
Voinic Toma Alimoșş, 
Ficior din ţera de jos... 

Var. 1. Şedea Toma Alimoș, 
Boeriii din ţera de jos. 

> 2. Şede Toma Alimoş, 
Nalt la stat, mare la sfat 
Și vitez cum n'a mai stat, 

>» 3. Săvai Toma d'Alimoș, 
Săvai din ţra de jos. 

>» 4. Dal de Toma d'Alimoș, 
Sava din ţera de jos: 4, 

> 3. Nemerit, mi-au tăbărit 
Ș'incă (Şincă?) Toma d'Alimoș. 

1) ung. Havas-Alfsld, Țera muntenescă de jos. 
) Corcea, Balade pop., p. 15. 
3) Cf. Teodorescu, Poesii Pop. p. 581. — Alecsandri, Poesii POp.. p. 72. — Tocilescu, Materiale tolkl. p. 38. — Alexici, Texte din lit. Pop. rom. Î. 34. — Arbore, Basarabia, „P. 186. — Bugnariu, Musa Someșiană, p. 94. — Rădulescu-Codin, Din Muscel, p. 263— 267. — Caranfiliu, Cântece pop. p. 21. — Calendaru ist. și pop. pe a. 1860. Bucu- | resci, p. 149. 

1) Aici Sava (var. Savai Săvai) ne apare numai ca un simplu titlu al demnității suve- | rane și corespunde la terminul grecesc czBacrăs, venerat, lat. augustus.-—Eschyl (Choeph. | 157) încă întrebuințeză cuvântul sEfag ca un titlu onorific ce se da regelui: +53... câ?uc 6  dsonora (audi, venerande rex), Același cuvânt se mai presintă și ca nume propriu. Sabus, fiul lui Sancus, în tradițiunile italice este intemeiătoriul ginții Sabinilor (Dionys. II. 49. — Sil. VIII, 424). In inscripțiunile egiptene Saturn încă figureză sub numele de Seb, NIC, DENSUŞIANV, 

60
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Tot ședea, câtu-mi şedea, 

Șincă f6mea ajungea... . 

Și-începea de a se gosta... 

Şi din gură așa dicea: 

«Mult mi-ar păre mie bine 

S'am un voinic lângă mine, 

Să beau un păhar de vin, 

Că n'am la cine s&-închin. 
Inchinare-ași, închina, 

Inchinare-aşi armelor, 

Armelor şi bâtelor, 

Armele sunt fere reci, 

Băgate în lemne seci, 

Nu pot ca să-mi mulțumescă, 

Nu pot nimic să-mi vorbescă. 

Inchinare-aşi, închina, 

Inchinare-ași murgului, 

Murgului și soţului; 

E] are urechi de audit, 

N'are gură de vorbit. 

Inchinare-ași, închina, 

Inchinare-ași frundelor, 

Frundelor şi crengilor.» 

Var. z. «Inchina-voii codrilor, 

Ulmilor şi fagilor, 

Bradilor, paltinilor, 

Că-mi sunt mie frăţiori» 

» 2. «Inchina-voiii ulmilor, 

Urieșii culmilor, 

Ce sunt gata să-mi răspundă 
Cu fremă&t voios de frunde 

Şi 'n vă&zduh s'or clătina 

Şi mie s'or închina.» 

Vântul mare abura, 

Crengi!e se aplecau, 
Frundele se scuturau, 

Lui păreau că-i mulțămiau. 

Var. 1. kr ulmii când audia 

Polele şi le lăsa, 

Virfurile le apleca 

Și lui Toma mulțumia. 

Armele din loc eşia, 

Eră calul recheza. 

Plosca la gură punea...



1) Cf. pag. 940. 
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Er cu ochii se uita, 
Ce vedea, tare-i plăcea, 
Un voinic, el î-mi vedea 
Și pe el î-l cunoscea, 
Că era voinicul Manea. 

Var. 7. Tocma (Toma?) Manea al câmpiilor, 
Stăpânul Jiîilor, 
Stăpânul moșiilor, 
Drăgăstoșul fetelor, 
Iubitul nevestelor 1). 

>» 2. Săvai Mane al câmpiilor... 
Inșelătoriul Domnilor. 

La Toma î-mi ajungea, 
Bună diua, că i da 
Și din gură-l dosădia: 
<Tomo din ţera de jos, 
Cin' pe tine te-a adus, 
Au negre păcate a mele, 
Au dile scurte a tale?» 

Var. 7. «Măi Toma cu turmele, 
Tu apele mi-ai b&ut 
Și ierbile mi-ai păscut.» 

> 2. «Ce ne calci moșiile 
Și ne strici fânețele ?» 

Dar Toma așa-i grăia: 
«Ei tu Maneo, frate Maneo, 
Lasă-te tu de mânie, 

Vină 'n câci la veselie, 
Se bem un păhar de vin, 
Că n' am cu cine se 'nchin». 
Dar Manea. ..,.. 
oana. aşa dicea: 

«Dacă ți-așa drag de mine, 
O să viu eu lângă tine, 
Tu cu plosca se închini, 
Ochii la min! se nui ţini». 
Şi Toma î-l asculta, 
Că lui frică nu-i era, 
Plosca la gură punea 
Şi cu ochii nu căta; 
Eră Manea se punea 
Săbidra î-şi trăgea, 
Peste f6le î-l lovia, 

Măţişorele-i vărsa. 

)
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Var. 1. Manea stânga-și întindea 

Să ia plosca și s& bea, 

Er cu drepta ce-mi făcea? 

Paloş mic că resucea, 

Pântecele-i atingea. 

» 2. Manea cu stânga lua, 

Cu drepta se înarma, 

Paloșul din sin scotea 

Şi așa bine-l învârtia 

Și așa bine mi-l chitia, 

Că pe Toma mi-l tăia. 

Pe la furca peptului 

La încinsul brâului, 

» 3. Co mână plosca-mi ţinea, 

Cu alta ageru-și trăgea !). 
» gq. Când ssrili îndisară, 

Pi Toma că mi-el oboră. 

Şi unde fuga că-mi da? 

Sub cea ripă surupată 2), 

Unde-a mai scăpat odată. 

Şi săracu de Toma 

La maţe se stobodia 

Şi începea de le strîngea 
Şi în f6le le băga 

Şi cu cârpa le lega, 

Către murg așa dicea: 

«Murgule, murguțul miei, 

Ascultă-m& ce-ţi dic ei: 

Vină tu până la mine, 

Ca să mE& suiii ei pe tine, 

După Manea să me iau... 

Că mi-a scurtat dilele 

Şi m'a tăiat muieresce, 

Dar loiă tăia voinicesce». 

Murgul î-l înțelegea, 

Pân' la Toma î-mi venia, 

Puţinel îngenunchia, 

1) Hesiod, după cum resuită din Theogonia sa (v. 178—182), încă avuse cunoscinţă 

de o variantă din acest cântec poporal, fiind-că unele versuri ale sale se văd a fi numai 

o simplă imitațiune după cântecul bătrânesc, reprodus mai sus. Cu deosebire cuvintele: 

ptEaro ep | autaț, de&repij 88 mahâplov Ehhafev âprmy, | prag, xapxupodowa (se în: 

tindea cu mâna stângă, er cu drepta prindea paloșul cel grozav, lung și cu dinți ascuțiți) 

arată împrumutarea făcută dintr'un text poporal. 

2) Mantele Pregleda sc Pregreda de asupra Isvernei (România, 3. Mehedinți). 

Cf. p. 717.
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Toma pe el se suia, 
După Manea se lua. 
Unde Dâmne-l ajungea, 
In dâu& î-l despica, 
Mort acolo i-l lăsa 
Și 'napoi că se 'ntorcea, 
La gropan că ajungea 
Şi din gură așa dicea: 
<Murgule, murguțul mieu, 
Acuși mă prăpădesc eu. 

„Var, z. «Murgule, murguţul miei, 
Vai, trăi-te-ar Dumnedeă, 
Lângă mine, ca se stai, 
Vedi la nâpte c'oiii să mor». 

» 2. «Şi ca gândul să mă duci 
Colo'n zarea celor culmi, 
La gropana cu cinci ulmi». 

Daca ei m'oiă prăpădi, 
Cu copita tu s&-mi rasci 
Și-o grâpă tu să-mi faci, 
Cu dinţii în ea s& mă tragi, 
Ventul mare o abura, 
Multă frundă o pica, 
Pe mine m'a astruca».... 
Puţină vreme trecea, 
De loc Toma că muria. 

- Şi murguţul se punea, 
Cu copita reschira, 
Puţină grâpă făcea, 
Cu dinţii în ea-l trăgea, 
Ventul mare abura 
Multă frundă că pica, 
Pe Toma î-l astruca 2), 

Var. 1. Sufletul că-și dedea, 
Codrul se cutremura, 
Ulmi şi bradi se clătina, 
Fagi şi paltini se pleca, 
Fruntea de i-o recoria, 
“Mâna de i-o săruta 
Şi cu fremăt î-l plângea. 

1) În varianta publicată de Rădulescu-Codin, rolurile sunt schimbate. Aici Toma 
Damolschi taiă pe Manea, 6r pe Manea cel căqut î-l învălesc frundele de ulmi. Tra- 
dițiunea sub forma acesta era cunoscută şi vechilor Egipteni. Pierret, Le Panthcon €gyp- 
tien, p. 54: Seb (Saturn) est souvent figure couche ă terre, tous les membres cou-: 
verts de feuillage.
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După cum vedem, noi avem aici aceeași tradițiune vechiă, pe care o 

aflăm și în teogonia grecâscă. ” 

După Hesiod, Saturn, cel <astut>, atacă n6ptea pe Uran și-i taiă geni- 

talele cu un paloş sâi sabiă strimbă dințată (ageră). Tot ast-fel în tradi- 

ţiunea română, Manea, '<înșelătoriul |Domnilor», atacă, pe neasceptate pe 

Toma al lui Moș cu un paloș sâit «ager», i taiă pântecele și apoi fuge la 

ripa surupată, unde a mai scăpat o-dată. 

| În cântecul bătrânesc de mai sus, Toma al lui Moș este «ftăţiorul co- 

drilor, al bradilor şi ulmilor», după cum la Hesiod, Uran este frate cu 

«Munţii cei înalți» (Obpea paxpă). Toma al lui Moș înceteză n6ptea din vicţă, 

ca şi Uran, ori pe când apune sârele ), după cum Tum (Montu s€ ii Uran) 

din teologia egiptenă era numit și «s6rele ce apune» ?). 

In teogoniile vechi grecesci şi în poema poporală română caracterele sunt 

aceleași și scena se petrece în același mod. 

Pe Toma, când închină, î-l salută, şi lui i mulțămesc culmile munților cu 

arborii lor cei urieşi și cu vântul cel mare; €r când el înceteză din vicţă, 

se clătină codrii, se plâcă şi-l plâng ulmii, bradiă, fagii și paltinii cu Îr€- 

mătul lor, €r vântul cel mare i-l acopere cu frundele lor. 

Aici Toma al lui Moş are ceva măiestos şi divin. EI este o personalitate 

superidră tuturor eroilor anticitații. 

In acestă poemă eroică, Toma are caracterele simbolice ale lui Zeul ăvat 

Iledzoyixăs de la Dodona, întocma ca în ceremoniile serbării poporale din 

ajunul anului noi. 

La Dodona, cel mai vechiii rit de profețiă era, de a observa și asculta 

frem&tul frundelor şi al crengilor unui fag oră stejariii înalt (9qYăs) 2), după 

cum aceleași manifestări simbolice ni se presintă și în poema eroică de mai 

sus. Peste tot acţiunea vântului era principiul divinațiunii de la Dodona. 

1) Arbore, Basarabia, p. 187. 

2) Despre identitatea lui Toma al lui Moş cu Tum scă Montu din Egipet, mai 

avem o reminiscență importantă. In varianta publicată de Corcea (Balade, p. 20) se mai 

spune la fine, că Toma avuse un frate în ţera turcescă, care venind a ridicat ose- 

mintele lui Toma de la Gropana cu cinci ulmi, pe cari apoi le-a dus și înmormântat 

cu mare pompă la un sat mare din țera turcescă. Pheba din Egipet, reședința lui 

Montu, Tum sâă Thamus, se numia de Egipteni, după cum ne spune Plato (Phaedrus, 

c, 59), peţăin mâhe, adecă orașul mare, un nume, ce se vede a fi identic cu «satul 

mare» din cântecul poporal românesc. In limba vechiă românescă, cuvântul, «sat> se aplica 

şi la oraşe. (Cf. Alexici, Texte. 1. 169). 

3) Herodoti 1. II. 55. — Homeri Odyss. XIV. 327; XIX. 29. — Aeschyli Prom. v. 

832. — Sophoclis Trach. v. 171.
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XXXVI. — DOMNIA LUI SATURN (KPONO3). 

1. Domnia lui Saturn în Euroza. 

Despre domnia lui Saturn asupra lumii vechi, tradițiunile locuitorilor de 
lângă muntele Atlas, spuneai, după cum scrie Diodor, următerele: 

După mârtea lui Uran, puterea suverană asupra imperiului a trecut la 
fica sa Basilea (lat. Regina), care luase în căsătoriă pe fratele săi mai mare 
Hyperion. Însă, Hyperion încetând din vi€ţă, ceilalți fii ai lui Uran împăr- 
țiră între dânșii imperiul părintelui s&ă. Între acești fii se distingeaii cu 
deosebire Atlas şi Saturn. Atlas primi regiunile de lângă riul Oceanos 
(Istru), er Saturn, care luase în căsătoriă pe Rhea, sora sa a doua, a dom- 
nit peste Sicilia, Libya, Italia şi mai cu sâmă. peste regiunile de 
la scăpătat, îv 10lg ps Comepav 6nois 1), înțelege părţile de apus ale 
muntelui Atlas, numite de cei vechi Hesperia 2). 

În timpul domniei lui Saturn, ca şi în timpurile lui Uran, centrul politic și 
militar al imperiului se afla în părțile de nord ale Istrului, în regiunile mun- 
telui Atlas, st ale Daciei vechi, 

La Homer și la Hesiod, Saturn este înfățișat ca rege al Titanilor, 
sei a! nobilimii celei vechi și puternice de la Oceanos potamos 3). 
Zalmoxe, filosoful și legiuitorul cel mare al Geţilor, a fost, după tra- 

diţiunile grecesci, unul și același ca Saturn 4, 
Pliniu face de asemenea amintire de un civilisator al lumii vechi, numit 

Dokius, filius Caeli (Dacianul, fiul lui Uran), care după cum resultă 
din acestă genealogiă nu pote să fie altul decât Saturn. 

Intregă peninsula Hemului, deși probabil se afla împărțită în mai multe 
state mic, aparţinea din punct de vedere politic imperiului pelasg. Saturn, 
după cum scrie Philo, dăruise ficei sale Athena regatul Atticei 5). Sărbă- 
torile lui Saturn, numite Cronia, erai celebrate cu deosebită ondre în tâtă 
Elada, mai cu sâmă însă în Athena €). 

1) Diodori Siculi III. c. 57—61. 66; V.66.3. 

2) Cf. Ovidii Metam. IV. 618: Constitit Hesperio regnis Atlantis în orbe. 
2) Homeri Il. VIII, 479; XIV, 203. 279, XV, 225. — Hesiodi Theog. v. 851. — Apollonii 

Rhodii Arg. 1. 507. — Apollodori Bibl, 1. 1. 4. 

1) Mnaseas în Fragm, Hist. gr. II]. 153. 23. 

5) Philonis fragm. 2, în Fragm, Hist. gr. III, 569. 

6 Macrobii Sat. ]. 7 la fine.
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Suveranitatea lui Saturn se estindea și asupra Germanilor. In cântecele 

lor istorice, după cum scrie Tacit, Germanii celebrau pe Tuisto, <deus 

Terra editus» (Uran) și pe fiul săi Mannus (Saturn), ca întemeiători ai 

națiunii. 

Francii, popor de origine germană, adora, după cum scrie Gregoriu din 

Tours pe Saturn 1). Saxonii vechi de asemenea. Hengist, unul din ducii 

triburilor saxone, cari debarcase în Britannia (c. 445), se exprimă astfel către 

regele Vortigern: «noi adorăm divinităţile părinților noștri, pe Saturn și 

pe ceilalți dei, cară guvernâză lumea» ?). 

Gallii şi alte națiuni apusene, scrie Dionysiu din Halicarnas, sacrificau 

"lui Saturn victime umane 3). 

Marea de nord sâi înghețată se numia de geografi vechi Marea lui Sa- 

turn, Kpâvios 'Oueaves, Kpevios mâvros, Mare Cronium 4). 

2. Domnia lui Saturn peste Africa de nord. 

Saturn, întocma ca Uran (Montu), domnise şi peste Egipet 5). 

In listele monumentale ale regilor egipteni, Saturn figurâză sub numele 

de Seb €), un nume, ce corespunde la forma vechiă latină Sabus. 

La Manetho însă, care scrisese istoria Egipetului în limba grecescă, Sa- 

turn este numit Cronos. 

În alte tradiţiuni istorice, Saturn, ca rege al Egipetului, ne apare sub nu- 

mele de Manis, Men, Menes, Min, €r în textul unei inscripțiuni 

din Theba Mena, după cum sub același nume, Saturn figureză și în tra- 

dițiunile istorice ale Pelasgilor din Creta, din Lydia, la Hyperborei, la 

Germani și în cântecele eroice tradiționale ale poporului român. 

Acest Manis seă Mena era considerat de preoții templelor din Memphis 

ca începătoriul dinastiilor umane în Egipet; ca un rege r&sboinic, care con- 

dusese oștirile sale în afară de frontierele Egipetului și se făcuse renumit 

prin gloria faptelor sale 7). Manis sci,Mena a fost cel de ântăiti, care a ese- 

1) Gregorii 'Par. II, 29—33. 

>) Galfredus Monemut., lib. VI. ed. 1587, p. 43, ap. Grimm, D. M. 116. 

3) Dionys. Hal. I. 38. 

1) Ptolem. Geogr. I. 1. — Plinii |. 1V, 27, 4; 30. 3. — După Apolloniu Rhodiu (IV. 

323) însă, Marea lui Saturn se afla în regiunile, unde Istrul se despărția în două ramuri, 

scii pe şesurile Ungariei de astă-di. Cf. Orph. Arg. v. 1081. 

5) Diodori Siculi lib. I. 13. 

8) Lepsius, Uber d. ersten ăgypt. Gâtterkreis, p. 11 şi 30, 

1) Diodori Siculi IL. 45. — Fragm. Hist, gr. Il. 539 (540).
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cutat lucrări colosale pentru canalisarea Nilului; el a organisat Egipetul din 
punct de vedere militar, a învăţat pe locuitori să adoreze pe dei, a introdus 
sacrificiile şi a întemeiat o nouă capitală în Egipetul de jos, Memphis!), 
în limba ebreă Manufi, la Arabi Manuf2), o numire, ce ne indică pe un 
rege Manu, ca fundatoriă al acestei reședințe. 

Pe continentul de nord al Africei, domnia lui Saturn mai cuprindea și terito- 
riul cel vast al Libyei 3), de la frontierele Egipetului până la Oceanul de apus. 

Incă înainte de estensiunea dominațiunii romane în Africa, Saturn era 
divinitatea principală a populaţiunilor supuse Carthagenei. Unii dinire Car- 
thagineni, scrie Plato, sacrifica pe fii lor lui Saturn +), 

Cultul și religiunea lui Saturn rămaseră dominante în Libya și după cu- 
cerirea Romanilor. | 

În Mauritania, în Numidia şi în Africa proconsulară, Saturn era adorat 
ca o vechiă divinitate națională: sub numele de dominus şi domnus Sa- 
turnus 5), unde titlul de <«dominus» ni se presintă numai ca o simplă remini- 
scenţă istorică despre domnia glori6să a lui Saturn peste Africa de nord €). 

Probabil, că în timpurile aceste ale lui Uran și Saturn, ati fost strămutați 
și stabiliți în dosul Mauritaniei aşa numiții Getuli, despre cară scrie Isidor, că 
emigrase din ţinuturile Geţilor, fiind transportaţi cu corăbiile peste mare 7). 

3. Saturu domnesce peste Asia, 
(Chaldeii şi originile Sczinzei astronomice). 

I 

Saturn domnise și peste Fenicia. 
In templele feniciene se păstrase până în timpurile lui Adrian, o colec- 

țiune despre sciința lucrurilor ceresci şi despre legile ce guverneză lumea, 
numită Sanchoniaton, scrisă, după cum spuneai preoții templelor, de Taaut, 
din ordinele lui Saturn, şi întregită cu alte comentarii pesteridre. 

1) Herodoti |. II. 99. 

*) Pauly, R. E. ad voc. Memphis. 
3) Polemonis Iliensis fragm. 102 în Fragm. Hist, gr. Il. 148. — Diodor, III. 61. 
*) Plato, Minos. c. 5. — Diodor, V, 66. 5; XIII, 86.3; XX, 14.— Dionysii Ha]. |. 38. 
5) C.I. L. VIII. nr. 8452. 8461. 9329. Cf, nr. 6353: ex im perato domini Saturni. 
€) In inscripțiunile latine ale Daciei ni se presintă fârte adeseori titlul maiestatic de 

«Dominus» pentru împărații romani, de la L. Sept, Sever și până în timpurile lui Gal- 
lien (C. 1. L. vol. II. nr. 858, 875, 877, 884, 950, 1062, 1063, 1129, 1343, 1602). 

7) Isidori Orig. 1. IX. 2. 118. |
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Aceste cărți vorbiaă cu un deosebit respect, despre vicța și faptele lui 

Saturn, ca rege al Fenicici. 

Fenicienii numiaă pe Saturn E11), un nume pe care-l aflăm și în cărţile 

lui Moise, aplicat la suprema divinitate a Ebreilor 2) 

Ebreii, scrie Tacit, celebraii diua a șeptea, în ondrea lui Saturn 3), după 

cum spuneai unii, 

Epitetul de Sabaoth, ce se atribue maiestăţii divine în testamentul ve- 

chiă, încă nu se pâte esplica din limba ebreă 4). 

Autorii anticităţii consideraii acestă denumire ca identică cu Sabazius?). 

Însă amendoue formele aceste, «Sabaoth> şi «Sabazius», derivă din Sabus 

şi Seb, numele lui Saturn. 

! N 

În aceste timpuri, domnia politică a rasei pelasge se întindea și dincolo 

de Fenicia, peste Eufrat și Tigru, până în regiunile cele mai depărtate ale 

Asiei orientale. 

Regatul Babiloniei, întemeiat pe şesul cel fertil al Mesopotamiei de 

jos, forma în timpurile lui Saturn o parte integrantă din imperiul pelasg. 

Ca întemeiătoriă al acestui regat, cei vechi amintiait pe un așa numit 

Belus €), care colonisase părțile de jos ale Eufratului și Tigrului și a fost 

cel de antâiă, care încunjurase Babilonul cu muri ?). 

5) Philo Byblius, Phoen. Hist. în Fragm. Hist. gr. INI. 562 seqq.—Cf. Dio d. II. 30.3. 

2) Isidori Orig. |. VII, 1. 3: Primum apud Hebraeos Dei nomen El,dicitur. — Nume 

incontestabil pelasg. Vechiul întemeiătoriii al Troiei a fost după Homer llos. 

3 Taciti Hist. |. V. 4. 

4) După Hieronym (Epist. 136 ad Marcellam), cei 70 de interpreți aă tradus cuvântul 

Sabaoth prin Aquila exercituum. — Isidori Orig. |. VII. 1. 7. Quartum nomen 

(Dei) dicitur Sabaoth, quod vertitur in Latinum exercituum. 

5) Val. Maximi Fact. mem. I. 3. 2: C. Cornelius Hispallus praetor peregrinus... Chal- 

daeos abire ex Urbe atque Italia jussit... Idem, qui Sabazii Jovis cultu simulato 

mores Romanos inficere conati sunt, domos suas repetere coegit. 

6) După cărţile cele sfinte ale Fenicianilor, Belus a fost fiul lui Saturn I şi frate cu 

Saturn II (Philonis Byblii Phoen. Hist. fragm. 2. 21. 

7) Unul din cele mai vaste orașe ce aă esistat, încins cu un zid, lat de 50 coți și înalt 

de 200 coți (Herodot, 1. 178—185). La mijlocul cetăţii se afla curtea regală, vastă și 

puternică, în altă parte templul cel renumit al lui Belus, construit în formă patrată; 

având fie-care lature o lungime de câte 2 stadii. Din mijlocul templului se înălța un 

turn, lat și lung de câte un stadiu, pe care erati clădite alte 8 turnuri, unul peste altul.
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Coloniile cele vechi ale Babiloniei, ne spune Diodor Sicul, atit fost luate 
din Egipet 1). În tot casul însă, acestă notiță istorică a lui Diodor se ra- 
portă numai la clasele de jos ale populațiunii, compuse din elemente de di- 
ferite popâre subjugate, din sclavi de răsboiă şi din triburi semitice, stră- 
mutate pe șesurile Babiloniei, pentru esecutarea lucrărilor publice, pentru 
munci agricole şi meserii. | 

Încă până târdiii în timpurile istorice, numărul sclavilor publici şi parti- 
culari la popârele de origine pelasgă a fost enorm de mare, și acestă mul- 
țime imensă de colonii de sclavi şi de lucrători, formate din triburi și po- 
pore învinse, unele târite din părțile meridionale, altele din nordul estrem, 
aduse apoi mestecarea limbelor şi ruina civilisaţiunii pelasge nu numai pe 
teritoriul Chaldeei, Feniciei și al Egipetului dar și în Elada 2). 

În ce privesce însă clasele superidre sci privilegiate ale Babiloniei, a preo- 
ților, militarilor, proprietarilor de moşii și păstorilor, aceste le formaii 
încă de la început numai Titanii și Giganţii, cuceritorii cei vechi ai 
acestei regiuni, veniți din părţile de nord ale Istrului. Aceştia representati 
pe adevărații cetățeni. Puterea politică şi militară, precum și administra- 
țiunea cultului public se aflaii în mânile lor. 

Giganţii, cari ai locuit pe teritoriul Babiloniei, scrie Alexandru Po- 
Iyhistor, aă fost prăpădiți de D-deă prin diluviu din causa împietăţii lor, 
Er cei cari ai putut scăpa din catastrofa acâsta au construit apoi turnul 
Babilonului, care în urmă distrugându-se, Giganţii s'a împrăsciat 3). 

De asemenea scrie istoricul Thallus, că Belus cu Titanii, stabiliți pe 
teritoriul Babiloniei, a dat ajutoriă lui Saturn în r&sboiul ce-l avuse cu Joe 4). 

Resultă așa dar, că regatul Babiloniei, în cele mai vechi timpuri ale esi- 
stenţei sale politice, a fost guvernat de Titani, şi că acest regat constituia 
de fapt numai un stat vasal, supus autorității suverane a dinastiei divine. 

În timpurile lui Saturn, imperiul cel vast al rasei pelăsge era în mare 
parte guvernat prin regi provinciali. Teritoriile supuse suveranității dinastiei 

Acesta era făimosul turn al Babilonului. In partea de nord a cetăţii se afla pira- 
mida cea grandi6să, scă Morniântul lui Belus, care deși este distrusă presintă însă și 
„acum o formă gigantică și face o impresiune puternică. 

1) Diodor. Sic, |. 1. 28.1, 

*) Despre sclavii din Seyţia şi Elada aflăm unele notițe la Herodot (VI. 83; IV. 1—4). 
Heloţii din Sparta ai fost de asemenea prisoneri de r&sboiti. Despre sclavii domestici 
ai Chaldeilor amintesce Berosus (fr. 3), er despre sclavii Germanilor Tacit (Germ. 25). 

3) Alex. Polyhistoris fr. 3 și 4. 
*) Thalli fr. 2, în Fragm. Hist. gr. III. 517.
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divine eraă prea depărtate de centrul imperiului, ca ele să pâtă fi cârmuite 
de la metropolă. 

Acești regi provinciali, ca representanți ai puterii esecutive, eraii de regulă 
aleși din aristocrația cea vechiă a Titanilor, să din membrii familiei dom- 
nitâre. Ast-fel în regatul Babiloniei, Saturn avea ca locuţiitoriă pe Belus, 
(fi, ori nepot al săi), în Egipet pe Thoth, considerat ca identic cu Her- 
mes sei Mercuriu 1). In Italia guvernsză Janus sub dependenţa lui Saturn, 
&r peste regatul Atticei domnia fica lui Saturn, Athena. 

III 

Locuitorii cei mai vechi ai Babiloniei erai numiți de Orientali Chaldei 
(Xd5o, Xa3ator). 

Aceşti Chaldei nu aparțineaii rasei semitice 2) Ei formati de fapt numai 
resturile nobilimii celei vechi și resboinice, a Titanilor și Giganţilor, cari 
cucerise în timpurile lui Uran și Saturn Mesopotamia de jos. Mai târdiă 
însă, sub numele de Chaldei se înțelegea numai clasa preoților, cari se ocupat 
cu observaţiunile și profeţiile astronomice. Acestă sciință se moscenia la 
Chaldei din n6m în nem ca o tradițiune familiară. Fiul o învăţa de la părintele 
stii și el era ast-fel în stare de a cunosce tâte secretele acestei filosofii, fără să 
i se ascundă ceva. Chaldeii aplicaă cu deosebire observaţiunile lor astro- 
nomice la cele 5 stele, numite planete, cărora, afară de sâre şi de lună, ei 
le atribuiaii cea mai mare influență asupra pământului şi a Gmenilor, și pe 
cari ei le numiati stele tâlcuitâre ale voinței deilor, Între aceste planete, cea 
mai mare considerațiune o avea Saturn, pe care î-l numiaii Heliu, și care, 
după cum spuneai dânşii, prevestia fenomenele și evenimentele cele mai 
multe și cele mai mari *). După doctrinele Chaldeilor, sufletul omului este 
nemuritori 4), o credință vechiă, al cărei legăn î-l aflăm la Hyperborei 5), la 
Geţi și Daci €). Doctrina nemuririi sufletelor nu era de origine semitică; ea 
nu ne apare nici chiar în legile lui Moise. 

1) Philonis Byblii fragm. 2. 
2) Cartea II-a a Regilor, 18. 26. — Isaia, 36. 11. — Daniel, 1], 4. 
*) Diodori Siculi 1. II. c. 29—31. — Censorini De die natali, c. 8. 
1) Pausanias, 1. IV. 32, 
54 Platonis Axiochus (ed. Didot. îl. p. 561). 
€) Horodoti lib. 1V. 94.
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În ce privesce patria cea vechiă a Chaldeilor, tradițiunile grecesci spu- 

neaii, că ei locuise mai înainte în ținuturile Barbarilor 1); După altă notiță 

istorică, ce o aflăm la Cicero, Chaldeii eraii originari din Caucas 2), înțelege 

însă aici Caucasul din timpurile preistorice, sistemul cel vast de munți din 

nordul Dunării de jos 3). 

Din punct de vedere istoric, legănul sciințelor astronomice a fost în re- 

giunile Barbarilor din nordul Istrului. “ 

Uran, cel de ântăiii rege al locuitorilor de lângă muntele Atlas, ne spune 

Diodor, se ocupase timp îndelungat cu observarea fenomenelor ceresci; el 

cunoscea adânc cursul astrelor și profeția multe lucruri din cele ce aveaă 

să se întemple pe ceriii 4). 

Alte tradițiuni și legende atribuaiii începuturile astrologiei lui Atlas, re- 

gelui celui făimos din țera Hyperboreilor, despre care scrie Diodor 5), că 

avuse cunoscințe esacte de mișcările astrelor, că a fost cel de ântăiii, care 

a considerat lumea fisică ca o sferă, din care causă anticitatea își formase 

opiniunea, că întreg universul se radimă pe umerii lui. 

După cum ne spune istoricul arab Abulfaragiu, Chaldeii, când făceaii 

rugăciunile lor, se întorceaii cu fața către polul nordic $), care, după cum scim, 

se "mai numia <Ursa Getică» și «polus Geticus», şi era representat pe pă- 

mânt prin columna de pe muntele Atlas 7). 

1) Steph. Byz. v. Xahdator. 

2) Ciceronis Div. I. 19. 

3) Unul din regii cei vechi ai Chaldeilor, păstoriă, anterior cu patru generaţiuni dilu- 

viului celui mare al lui Xisuthru, purta numele de Daos, adecă «Dacul» (Abydeni 

fragm. 1). 

1) Diodori Siculi lib. III. 56. 3. 

5) Diodori Siculi III. 60.2. — Ales, Polyhistoris fr. 3 (in Fragm. Hist. gr. III. 212): 

"Exhrvas 38 Ever zâv "Arhavra e5pjutva ăorpohoiay. — Isidori Orig. libr, III, c. 24. 1. 

% Dupuis, Origine de tous les cultes, ]. 14. 

1) Din punct de vedere etimologic, numele Chaldeilor (gr. Xalâato: şi Xihto) ne 

apare în strînsă conexitate cu numele muntelui Atlas şi al rîului numit de Herodot 

Atlas (lat. Alutus, rom. Olt). In diferite idiome din părţile de nord-vest ale Asiei, aurul 

| se numesce altun (Schrader, Sprachvergleichung, p. 247, 253), un cuvânt, care a esistat 

o-dată și în limba metalurgilor pelasgi din Europa (Cf. Pliniu, XXXII. 21). Diferiţi 

munți și deluri din regiunile Carpaţilor pârtă numele de Aldea (Cf. Marele Dicţ. 

geogr. v. Alghia). In Transilvania se dice haldină şi holdină la grămedile de petre 

rele, scose din minele de aur. Tot în regiunile aceste ale Transilvaniei mai aflăm şi nu- 

mele familiare de Găldău, adecă lucrătorii la minele de aur, după cum din forma cea 

vechiă alt (altun) s'a născut și germanul Gold. Strabo (XII. 3, 19) ne spune de ase- 

menea, că lucrătorii de la minele cele renumite din Alybe se mai numiai și Xohsator,
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Lângă muntele Atlas esistase, încă din timpurile primitive ale istoriei, 

şcâla cea renumită a astrologiei. 

Hercule, după cum ne spun istoricii grecesci, Herodor și Diodor, învățase 

astrologia şi arta divinațiunii de la titanul Atlas 1). 

Despre studiul și învățământul sciinței astronomice la Daci ne vorbesce 

şi lornande: că Diceneu, unul din marii preoți și filosoti ai Geţilor, le 

desvelise acestora tâte secretele astronomiei, le esplică cele 12 semne ale 
y 4 

zodiacului, cum î-și urmeză planetele cursul lor prin semnele aceste, cu cât 

globul de foc al sârelui este mai mare de cât pămentul, cum cresce și 

scade luna; el îi înv&ță să cunâscă numele celor 344 de stele și prin ce 

semne trec cle, când se apropiă şi când se depărteză de polul ceriului, în 

cursul lor de la răsărit spre apus 2). 

În tot casul, acest Diceneu (la Strabo Decaeneos) aparține unei epoce mult 

mai depărtate de cât timpurile lui Boerebista ?). 

O mare parte din monetele cele vechi ale Daciei, anteridre domina- 

țiunii romane, sunt acoperite de simbole astronomice 4), ca și când era 

acesta de la Carpaţi ar fi fost pusă o-dată sub protecțiunea religiunii astrelor. 

Ceramica preistorică a Daciei ne presintă de asemenea unele urme 

fârte semnificative despre cultul astrelor în părțile aceste. 

Cele mai multe fragmente din acestă ceramică, cu simbole astronomice, 

se găsesc mai cu semă în pescerile Carpaţilor, cari se văd a fi fost destinate 

întrun timp ore care oraculelor poporale și superstițiunilor astrologice. 

Resultă așa dar, ca forma originală a numelui Xahâaio: a fost “Ahâaiot, unde X ţine locul 

unei simple aspiraţiuni ca în yhaiva = hatva, Xhagbs = huge. În definitiv, numele „Xo)- 

daio. ne apare la Orientali ca un simplu apelativ geografic pentru Jocuitorii de la muntele 

Atlas, ori mai corect Altas. Acestă origine a numirii Xahâz?o se mai confirmă şi prin 

faptul, că Titanii de la muntele Atlas ai fost cei mai vechi locuitori ai Babiloniej; în 

fine, că mai esistă şi astă-di în (cra Făgărașului de lângă vechiul Atlas, o mulțime de 

nume familiare boieresci Aldea. 

1) Herodori Heracl. fragm. 24 în Fragm. Hist. gr. II. 34.— Diodori Siculi |. IV. 27- 

2) Jornandis De Goth. orig. 11. Qui (Diceneus) omnem pene philosophiam eos (Getas) 

instruxit,.. theoricen demonstrans, signorum duodecim, et per eam planetaru” 

cursus, omnemque astronomiam contemplari edocuit; et quomodo lunaris orbi$ 

augmentum sustinet, aut patitur detrimentum, edixit: solisque globus igneus quantui 

terrenum orbem in mensura excedat, ostendit: aut quibus nominibus, vel quibus signis 

in coeli polo vergentes, aut revergentes CCCXLIIII stellae ab ortu in occasum praeci- 

pites ruant, exposuit. (Cf. Strabo, VII. 3. 11). 

3) <Diceneus» este un apelativ geografic de la Dicia, cum se mai numia Daci 

autorii vechi. Saturn încă era numit Dokius (Pliniu, VII. 57). 

1) A se vede mai sus pag. 749. 754. Ă 

a la



    

    

  
-— Fragmente din ceramica preistorică a Daciei cu ornamente astronomice. Pe iele fragmente (nr. 2—5), stelele sunt representate prin buburuze, €r radele lor prin trasuri oblice, mplute une-ori cu un ciment alb. Pe fragmentul nr. 5, stelele sunt împărțite în constelațiuni prin ii convergente formând unghiuri ascuţite în partea de jos (hexagone). Alte ornamente ce ni se Fesintă pe fragmentele aceste sunt: calea albă (via lactea), formată din linii paralele punctate, flu- ul ceresc, cloșca cu puii și s6rele ce răsare 1). 

!) După Teutsch, Prâhist. Funde aus d. Burzenlande, p. 190 (nr. 1.2. 3), —Teglăs, Ujabb bar-  
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In fine mai aflăm și astă-di în limba şi în credințele poporului român 

unele elemente tradiţionale fârte importante din sistemul de cunoscințe al 

astronomiei şi astrologiei vechi. 

Cu deosebire nomenclatura stelelor şi a constelațiunilor la poporul român 

este în mare parte aceeași pe care o aflăm în literatura grecă și romană. 

Din acâstă terminologiă astronomică 1) notăm aici următorele: 

Numiri vechi 

1. Stele principale: So/, Luna (nova, 

flena). 

2. Ursa, ursa minor. 

Ursa FHyperborea ?). 
Ursa Getica 5). "Apuros, i 

Plaustrum, Blaustrum minus, Geti- 
cum plaustrum (Claudian. B. G. 269). 

Septemtriones (dela frio, bou de plug). 

Hyperborei triones. 
Septem boves. 

__Lycaonia  Arctos, Lycaonius axis. 

Ursa mare, considerată ca fica lui Ly- 

caon (Ovid. Fast. III. 793; Trist, III. 
2. 2.) 

Polus. Geticus polus (Martial. IX. 46). 
Cardo coeli, mundi; columna, viwv 
(steua polară). 

Indienii numesc constelaţiunea Ursei 
Marea de aur. Pe sfera Ebreilor fi- 
gureză aici verul sălbatic (al Eryman- 
thului). 

3. Boofes, bubulcus, arcturus, arclophy- 
iaz. La Arabi aramech. 

4. Draco. 
5. Taurus. La Chaldei fauro, la Syrieni 

thauro, la Arabi altaur şi thaur. La 
Perşi și Indieni g/ao. 

Numiri poporale românesci 

Sorele, luna (nouă, plină). 

Ursul mare, mic. Acestă numire lipsesce 

la Germani şi Slavi. 

Carul mara şi carul mic; cel din urmă mai 

având numele de Pluguşorul şi grapa. 
Şepte boi. 

Lupul, steua din urmă a Carului mare. 

Srâlpul (stcua polară, cea din urmă a Ca- 

rului mic). 

Impărat 4). 
Tâgâra, Tagâra 5)La Arabi, Taagel5) este 

Saturn. 

Văcariul. 

Bălaurul, smeul. 

Taurul, gonitoriul. 

langok, p. 53 (nr. 4). — Hampel, Alterth. d. Bronzezit în Ungarn, p. LXXXVIII (pr. 7. 

8). Fragmentele nr. 5 și 6 aă fost descoperite de noi în pescerea lui Iorgovan de la 

Băile Mihadiei (Bănat), cu ocasiunea săpăturilor ce le-am făcut acolo, în vara a. 1907, 

1) Otescu, Credințele poporului român despre cer șistele. Bucureşti, 1907.— Densuşianu, 

Cestionar istoric. Răspunsuri. Partea II (colecţiune inedită). 

3 Lucani Phars. 1. V. 23, 

3) Statii Theb. 1, IV. 422. 

1) Reședința divinității supreme se afla pe polul nordic, sei pe osia hyperboreă, susți- 

nută de muntele Atlas (Lucan. I, 53; 1V. 72; V, 4. — Stat. Theb. VII, 650.— Cicero. 

Div. Î, 12), 

5) După Otescu, în com. Uscaţi, j. Nemţu. 

"$) Inlimba Țiganilor din Transilvania şi România, thâgâr scă tagar însemneză: Fuhrer, 

Kânig, empereur (Wlislocki, Die Sprache d. transsilv. Zigeuner, p. 123.—Vaillant, 

Gramm. de la langue rommane des Sigans, p. 130).
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6. Pleiades (Ihacddec, Ilmiddec), șepte fice 
ale titanului Atlas şi ale nimfei Pieione. 

La Homer tHymn. 7.7) înranâgo (cari 
umblă pe șepte căi). 
Gallina cum ullis suis, 

7. Hlyades (de la ds, porc, scrofă), fari/i. 
Cium, Suculae (sucula, scrofă tenără). 
Stcua mai mare numită de Ptolemeu 
hypocirros. 

8. Lucifer, stella Weneris. 
Jlesperus, Vesperus, Vesper. 

Pe monumentele mithraice din Dacia, 
Lucifer (Pbosphorus) şi Hesperus, ca 
şi deul Mithra, care sacrifică taurul, 
sunt representați în costume de pă- 
stori daci, 

9. Îyra (lui Hermes). Stua principală din 
acestă constelaţiune este numită de 
Arabi zega şi al-nesr al-wâbi, o nu- 
mire alterată din o formă vechiă po- 
porală, ce o aflăm astă-di la Români, 

10. Cefheus. La Arabi Ciobanul cu oile, 
înfățișat cu încingătâre şi căciulă (tiara); 
stcua de asupra umărului stâng se nu- 
mesce aderaimin, alderamin. 

11. Gemini. 
12. Cancer. 
13. Virgo. 
14. Libra (fr. Balance), 
15. Arcitenens. Centaurus, Chiron. La A- 

rabi a/-rami.. 
Posiţiunea Centaurului este sub con- 
stelațiunea Cântariului sâi a Librei, 
care la cei vechi representa simbolul 

» justiţiei. Centaurul Chiron avea de ase- 
menea caracterul înțelepciunii şi justi- 
ției. Originea numirii acestei conste- 
laţiuni, Ktvcavpos, la autorii grecesci, 
se reduce fără îndoiclă la o formă 
vechiă poporală, ce corespunde la 

NIC, DENSUŞIANU, 
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Găina,găinuşa, cloşca cu pui; neogr. nodha, 
La Romancii din Graubinden clotschas. 
La Sârbi P/asici, 

Pe planisferul egiptean al lui Kirker, a- 
cestă constelațiune este representată de 
asemenea prin o cloșcă cu pui. Tot ast-fel 
o numiaă Ebreii și Arabii. Adevărata eti- 
mologiă a cuvântului Ilhedăes se reduce, 
nu la &nă 05 nheiorov (pluralitate), cum 
scrie Isidor, nici la msi, a naviga, cum 
cred unii, ci la o formă vechiă poporală 
din aceeași rădăcină cu lat, Zullus, fr. 
Boulet, prov. polet, după cum acesta re- 
sultă şi din numele de Enrandpo, ce-l a- 
flăm la Homer, cuvânt, care la început avuse 

” semnificațiunea de «șepte pui», dar nu de 
şcpte drumuri». In limba latină vechiă 
Bor == puer, de unde pullus (p. puellus), 

Porcil, scrâfa cu purcel. 

Lucefărul de diminătă, lucefărul boilor, 
Luctfărul de stră, stiua ciobanului, lu- 

cefărul cailor. 

— 

Vaca. Mai are și numele Ciobanul cu oile. 

La Români, Ciobanul cu oile se află în 
constelațiunea Lyrei, 

Gemenii, Frații. 

Racul, 

Fecidra. 

Cântariul, 

Arcaşul. Răsboinic roman. 

61
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16. Scorpius. Scorpia. . 

17. Caper, hircus, capricornus. Tapul, cornul caprei. 

18. Aguarius, fusor aquae. Vărsăloriul. 

19. Vultur. Jovis ales. ” Pulturul. Vulturul Domnului. 

20. Falx. Cosa. 

21. Perseus. In acestă constelaţiune seafiă  Căpăzina. 

22. 

şi caput Medusae. 
Cassiope. Sella, solium, sedes rega- 

lis, Ypovos. 

Scaunul lui D-deă. 

23. Ara, altare. Mundi templum. Mănăstirea, un nume a! Cassiopei. 

24. Leo. Leul. Gavădul mare, calul. 

25. Pegasus, Equus gorgeneus, fontis Mu-  Gavădul mic 1). Putul cu sghiab. 

26. 

sarum înventor. 

Auriga, cu stelele Capra și Hoedi?) * 

Orsilochus (cel de ântăiii, care a inven- 

tat carele). 

Vizitiul. Una din aceste stele Capra, alte 

trei mai mici Jedi. 
Trăsura. Carul lui D-qeii. 

Sphaereus. Sfredelul. 

27. Corona, corona boreaks. Cununa ceriulii. 

28. Anguifer, anguitenens, Ophiucus. Şerpele. 

29. Pisces. Pescii. 

30. 

31. 

32, 

33, 

Orion (Arion), Orionis baltheus. Ba- 

culus Iacob. 

Canis magnus, canis siderius. Sirius. 

Canicula, canis parvus. La Greci Pro- 

cyon (care precede Cânele mare); de 

unde la Romani Anfecanis. 

Area. Seneca (Qu. Nat. 1. 2): tales splen- 

dores (circulos circa solem), Graeci 

Areas vocavere, quia fere terendis fru- 

gibus loca destinata sunt rotunda. 

Brâul lui Arion. Cingălorea regelui (era: 

iului). Zoiagul. Plugul. 

Cânele mare. Porcariul. (Transilv. Boian). 

Cânele mic. Luctfărul porcilor. Porcariul 

este «Cânele mare». 

Areă, numele unei constelațiuni la popo- 

rul român (Hasdeu, Etym. m. II. 1638). 

34. Cetus. Chitul. 

35. Axis coeli. Hyperborei axes ?), Osia, împrejurul căreia se învârtesce ceriul. 

36, Circuli (zonae) coeli. După Isidor 4)  Crângurile ceriului. In limba română, cu- 

ceriul avea 5 zonae sei circuli, cari se 

deosebiaii prin temperatura lor. Cel 

de ântăii se numia ăpxrzis (de medă- 

nâpte); al doilea Yeptwoc rpontxis (de 

vară), al treilea “fjuepwbc (de di) etc. 

vântul crâng, ca termin de astronomiă 

poporală, are diferite semnificaţiuni. 

In prima liniă, sub crâug se înţelege prefa- 

cerea sei schimbarea timpului în bine sei 

ră: «s'a schimbat crângul în secetă», 

«merge crângul spre vară», «s'a mărit crân- 

gul dilei» 5). 

1) In dialectul sicilian, cavâddu și cavâdd însemnâză equus, cal (Mortillaro, Diz. 

sicil.-ital,, 1876, p. 209. — Roccella, Vocabolario d. lingua parlata în Piazza Armerina, 

1875. p. 79.) 

2) Varro, R. R. Il. 3. — Vitruv. IX. 6. 

3) Stat, Thebaid. XII. 650. 

1) Isidori Orig. î. IN. 43, 1.. 

5) Densușianu, Răspunsuri la Cest, ist. II, (Colecţiunea nâstră).
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37. Poli sunt circuli qui currunt per axem,.. 
sunt axium cycă (Isid. Orig. III. 36), 

38. Polus (steua polară). Vitruviu (X. 6): 
stella quae dicitur folus elucet circa 
caput maioris septentrionis, 

39. Candidus circulus, lacteus circulus, 
ubxhos pahatulog. 

40. Circulus pluvialis, coelestis arcus. 

41, Circuli circa solem (Seneca, Qu. Nat. 
I. 2). 

42. Stellarum numeri. După Seneca, Gre- 
cii (Pelasgii) ai dat numeri stelelor cu 
1500 ani înainte de timpurile sale '). 

La Ausoniu (Parent. 1V. 17) coe/i nu- 
meri. 

43. Commeles, altă formă latină cometa ; gr. 
xopii, ns. 

963 

Crâugul, clugul să crugul ceriulii se mai 
numesce osia împrejurul căreia se învâr- 
tesc ceriul, sdrele, luna și stelele. 

Crângul ceriuluă se mai numesce steua 
polară, după care se conduc nGptea că- 
lEtorii. ” 

Crângul ceriului se mai dice la calea albă 
de pe ceriă. 

Numele de crângul ceriului se mai aplică 
și la curcubeii, un cuvânt compus cubeu. 
Acestă formă este vechiă; B/Bi/ arcus, 
pluet hodie (Plaut. Curcul. I. 2). Purpureus 
pluvias cur bibit arcus aquas (Propert. 
II. 5. 32). 

Cercăn. Comp. lat. circen, circinus; span. 
cercen. 

Numărul stelelor ?), 

Stea comată. (Teodorescu, P. p. 21). 

După cum vedem din esemplele, ce le reproducem aici, numirile stelelor 
și ale constelaţiunilor, așa cum le aflăm la poporul român de la Carpaţi 
sunt anteriore anticității clasice; și aceste numiri ne mai probeză tot-o-dată, 
că terminologia astronomică greco-romană se întemeiază pe o nomenclatură 
poporală mult mai vechiă. 

- Contemplarea ceriului a fost încă din cele de ântâiă timpuri ale civili- 
Saţiunii omenesci o trebuință indispensabilă a vieţei pastorale și agricole. 
Numirile de Car, Plug, Boi, Taur, Vacă, Porci, Găinușă, Cioban cu oile, 
Cânele, Berbecele, Capra, ledii și Calul sunt probe evidente, că păstoria și 
agricultura aii fost puse în timpurile vechi sub patronagiul constelațiunilor 2). 

1) Seneca, Qu. Nat. VII. 25: Nondum sunt anni mille quingenti, ex quo Graecia... 
stellis numeros et nomina fecit, 

:) Marianu, Nunta, p. 454: El ne-a trimes pe crângul ceriului. .. pe numerul 
stelelor, pe lumina luceferilor.—Ibid. p. 481: Și ne-a trimes înainte, să călătorim ferbinte 
pe numărul stelelor.— In alte variante românesci, în loc de «numărul stelelor», aflăm 
espresiunile «clipirea», «<clipetul» și <lumina stelelor», de unde resultă, că stelele au fost 
clasificate şi numerotate, după lucirea scă mărimea lor, încă din cea mai depărtată ve- 
Chime. Acesta o confirmă de altmintrelea și notița de mai sus a lui Seneca. 

.. 5) Marianu, Mitologia daco-română (Albina Carpaţilor, III. p. 104): In sera de Sf. Vasile 
(Anul noi), ţeranii es afară și se uită la stele și lună, ca din lucirea și posițiunea lor să 
cunscă cum va fi anul viitori.
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Aceste numiri poporale române mai aii o istoriă a lor cu totul particu- 

lară; ele ni se presintă numai ca resturi din o vechiă sciință astronomică, 

dispărută de la Carpaţi. 

Vechii preoți și filosofi ai Daciei, pe lângă studiile și doctrinele lor despre 

nemurirea sufletelor, se mai ocupau tot o-dată și cu sciința despre feno- 

menele ceresci, despre natura astrelor şi influența lor secretă asupra vieţei, 

a fericirii și nefericirii omenesci. 

Astrologia de la Carpaţi nu are origine exotică. Ea era numai o parte 

din sistema teologică de la Dunărea de jos. 
Si 

După credinţele ce le mai aflăm și astă-di la țăranii români de la Carpaţi, 

fie-care om capătă la nascerea sa o stea, şi până când steua acesta lucesce 

pe bolta ceriului, până atunci trăiesce şi individul, €r când i cade steua de 

pe ceriă, atunci se curmă și firul dilelor sale 1). Sorele e steua din D-deii, 

&r luna st&ua Maicei Domnului 2). Stelele mai mari sunt ale Gmenilor mai 

mari, ale împăraţilor şi domnilor. Când se ivesce pe bolta ceriului o stea 

cu câdă sei comet, e un semn, că s'a născut un om mare, ori că va fi 

răsboiii 3). 

Unele stele principale, în număr de 9, sunt considerate ca sfinte, şi sunt 

invocate în descântecele poporale sub numele de «stele logostele», ori «stele 

gostele», ca să dea ajutoriii la steua omului 4). Invocarea lor se face de 

regulă Sâmbăta, în diua lui Saturn (Sabus). 

Divinaţiunea din observarea stelelor a avut o-dată un rol însemnat la 

Carpaţi. Acest mod de profeţire se mai numesce și astă-di în limba popo- 

rului român «căutarea în stele> și «cetirea pe stele» 5), precum mai esistă 

şi astă-di în regiunile aceste profeți poporali, fermecători şi ghicitori, cari 

sciii să citescă pe stele, să desvălescă secretele trecutului şi ale viitoriului, 

pentru cei ce vin să consulte sciința lor tradițională astrologică *). 

1) Marianu, Nascerea la Români, p. 62. 

2) Sezătoarea (Fâlticeni), I, 232; II, 192, 

2) Şezătoarea, I. 233. — Cf. Pliniu, Il. 6 și 23.. 

4) Marianu, Vrăji, p. 36. 39. 40. — Familia, a. 1892, p. 122. 

5) Albina Carpaţilor, a. LII. 363. — Marianu, Vrăji, p. 3. 

€) Intr'un vechiă descântec românesc, numit <Numărătorea cea mare», ce se rostesce 

la patul unui bolnav pe mârte, se face amintire de: un Om mare (Uran), care a făcut 

o biserică mare, pe câmpul mare, cu 9 uşi cu 9 altare, cu ferestrele spre sfântul sâre, cu 

9 turnuri, cu 9 turnurele, ca se caute la stele (Şezătoarea, ]. 177. — Sevastos, Po- 

veşti, p. 81.—Reteganul, Colecţiunea msă, P. II, 272, în Bibl. Acad. rom. — Colecţiunea 

nâstră inedită), Este așa dar vorba aici de un vechiă templu, destinat cultului sideral.
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IV 

In timpurile lui Saturn, imperiul rasei pelasge sci arimice se estindea 
şi dincolo de Tigru, peste Assyria, Persia, Bactria și celelalte regiuni ale 
Asiei vechi. 

Despre domnia lui Saturn peste continentul cel vast al Asiei locuite, aflăm 
la un vechii cronicarii byzantin următorele : 

<Am mai fost şi altul de o statură gigantică, Saturn, fiul unui Coelus 
și al Vinerii, care a avut sub stăpânirea sa Syria, Persia şi cele lalte 
regiuni ale Orientului. Acesta, ajungând la o putere mare, și-a estins 
domnia sa peste mai multe popsre și a fost cel de ântâiii, care a introdus 
arta de a guverna și modul cum pot fi subjugate alte popâre. Acesta a 
fost cel de ântâiă, care a domnit peste regatul Syriei (Assyriei) în curs de 
56 ani, şi făcând începutul cu Syria și-a întins stăpânirea sa peste întregă 
Persia. Soţia sa a fost Semiramis, pe care Assyrienii o numiaă Rhea, 
de la care dânsul a avut doi fii... pe unul Joe și pe cel-alalt Ninus. Pe 
fica sa a chemat-o Junona, pe care a luat-o în căsătoriă fratele săi Picus, 
numit și acesta Joe... Acest Jupiter Picus, fratele lui Ninus, a ţinut regatul 
Italiei» 1). 

Primele începuturi pentru cucerirea Assyriei se făcuse de Chaldeii din 
Babilonia în timpurile lui Saturn 2), din care causă, Assyria se numise mai 
înainte Chaldea 3). 

Ca întemeiătoriii al dinastiilor assyriene figureză la cei vechi Belus, re- 
gele Babiloniei, fratele lui Saturn. 

Elementele arimice formase şi aici clasele dominante. O parte însemnată 
din populaţiunea acestei țări pârtă la Ptolemeu numele de Garamaei 4), la 
Stephan Byzantinul Choramnaei, forme corupte din numirea cea vechiă 
de Aramaei. În acestă privință Strabo scrie: «Aceia, pe cari noi i numim 

1) Anonymi Chronologica (în Ioannis Malalae Chronographia. "Ed. Bonnae, 1831, trad, 
lat. p. 17): Exstitit et alius giganticae staturae, Coeli cujusdam et Veneris filius, 
Saturnus.. .dictus, qui Syriam, Persidem, reliquasque Orientis regiones 
Sibi subiectas habuit, Hic, cum ad potentiam magnam esset evectus, imperioque suo 
multos subjecisset, primus regnandi modum, aliosque sub jugum mittendi ostendit, Qui 
cum Syriae regno primus per annos LVI potitus fuisset, Persidem sibi omnem facto 
a Syria initio subjecit. Uxor huic fuit Semiramis, apud Assyrios Rhea appellata etc. 

:) Abydeni fr. 11 şi 12 (Fragm. Hist. gr. IV. 283—35). 
3) Xenoeratis Chronica, in Frag. Hist. gr, IV. 530. 

*) Ptolemaei Geogr. lib. VI. 1.
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Syrieni, Syrienii i numesc Aramaei» 1).Er în testamentul vechii sub nu- 

mele de Aram se înțelegea Syria, Assyria, Mesopotamia şi Palestina, 

În religiunea cea vechiă a Assyrienilor mai aflăm şi unele urme impor- 

tante despre cultul divinităților de la Dunărea de jos. 

Ninive, capitala cea vastă a regilor assyrieni, se afla situată în faţă cu 

delul, ce pârtă şi astă-di numele caracteristic de «Mossul. 

Pe acestă înălțime, care formase în timpurile vechi numai o suburbe a 

Ninivei, s'a descoperit în seculul trecut o serie întinsă de sale cu păreți 

acoperiți cu ornamente archaice. După forma, după înţelesul şi aplicațiunea 

sa geografică, cuvântul <Mossul» aparține limbei poporale, ce se vorbesce 

și astă-di în nordul Dunării de jos. In regiunile Carpaţilor, diferite înălțimi 

mai portă și astă-di numele de Moșul2), lat. avus. Ele aă fost odată 

consecrate divinității supreme 3), numite de Scyţi «Papaeos», adecă «moșul». 

Vechii Assyrieni adorai pe un așa numit <Ramman», ca divinitate a feno- 

menelor meteorologice, identic cu Harmakhis al Egiptenilor și cu Jupiter 

(Ruminus) al Romanilor, care, după cum scrie Enniu, representa vântul, norii 

și apa de plâie 4). După numele și după caracterul săi de fecundifate, deul 

Ramman al Assyrienilor corespunde la vântul de primăvară, numit o-dată 

la Carpaţi Roman și Romon 5). 

„Sistemul religiunii assyriene era de origină chaldaică. 

O inscripțiune romană, descoperită în ruinele de la Sarmizegetusa, amin- 

_tesce pe lângă Belus şi o vechiă divinitate syro-assyriană cu numele de 

Manavat ). Este aceeași personalitate legendară, pe care Tursenii din 

*) Strabon. LI. 2. 34. 

2) Lipszky, Repert. loc. r. Hung. II. 95. —Spezialkarte d. oest-hung. Monarchie, 

M. 1: 75,000. — Marele Dict. geogr. al României, v. Dealul. 

3) Ptolemeu (IV. c. 7) amintesce un Mâovhov ăxpoy unt Eumâptov lângă Marea roşiă în 

Ethiopia. — Cf. Riese, Geogr. lat, min. p. 59. 

1) Varro, L. L. lib. V. 65. 

5) Marian, Poesii pop. rom. [. 116. — Pompiliu, Balade pop. 81. — In o colindă din 

Transilvania (Gazeta, nr. 273 a. 1895), Rouăriţa Romani apare ca dina rourării (Au- 

rora). Alte colinde din Zam aă de asemenea refrenul Răoriță Romoniţă (Col. nâstră). 

2) Arch.-epigr. Mitth. VI. 109: 
DIIS . PATRIIS + 

MALAGBEL - ET BEBELLAHA 

MON + ET BENEFAL » ET MANA 

VAT - P- AEL : THEIMESII VIRAL 
COL TEMPLVM FECIT SOLO ET 

INPENDIO SVO . . -. . . . 

Belus a fost adorat mai târdiă de populațiunea semită a Babiloniei ca Domnul ce- 

riului și al luminei. In inscripțiunea de mai sus, Malag, corespunde la epitetul grecesc
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Asia mică o numiaii (Manes fiul Terrei), Indienii Manu, Egiptenii Mena, 
Cretenii Minos, Germanii Mannus, și care ne apare în cântecele tradiționale 
române sub numele de Manea-Vodă, despre care vom vorbi mai târdiii, 

Saturn mai avuse sub stăpânirea sa Persia şi cele alte părți ale Orien- 
tului, după cum ne spune cronica anonimă byzantină. 

Acestă domniă a dinastiei divine (arimice) asupra Asiei mari, autorii gre- 
cesci din timpurile mai târdii, o atribuise Scyţilor. 

În fond, însă, noi avem aici numai una și aceeași tradiţiune istorică, 
Scyţii, se numise în timpurile mai vechi <Aramaei», &r originea lor se 

reducea, la regina Echidna, din ţâra «Arimilor», lângă Oceanos potamos. 
Scyţii, scrie Diodor Sicul, după ce supuseră mai multe popâre dintre 

Scyţia și Nil, î-și întârseră armele lor asupra Asiei; ocupară Media, Syria 
şi Assyria, pe cari le colonisară; apoi î-și întinseră dominaţiunea lor mai 
departe până la Oceanul oriental!) 

Aceeași tradiţiune o aflăm și la Trog Pompeii, că Scyţii ai cercat în 
trei renduri să domnescă peste Asia, că ei aă întemeiat imperiul Parthiei 
şi al Bactriei şi că Asia a rămas tributară Scyţilor timp de 1500 ani 2, 

La aceeași epocă depărtată trebue să reducem şi cuvintele lui Herodot, 
că Scyţii din Europa ati domnit o-dată peste Asia întrâgă 2). 

pethigtos, ce-l avea Joe la Fenicieni (Philo, fe. 2. 8), însă probabil, că înțelesul primitiv 

al cuvântului <Malag»> st fi fost peţălos, ptyas, mare. Bebellahamon represintă aici 

nu pe Belus Hammon, cum aiă credut unii, ci pe unul din fiii lui Belus, numit Belus scă 

Babylon (Cf. Al. Polyhistor, Abydenus și Philo), oripe Belbanu, un rege al Assyriei 
din timpuri forte obscure (Berthelot, Gr. Encycl. III. 339), același nume cu Bălaban 
din cântecele eroice române, despre cari vom vorbi mai la vale. Benefal este Bin scă 

Ben, divinitatea fenomenelor atmosferice, identic cu Ramman. Împrejurarea, că Mana-vat 
(Saturn) figureză aici în locul al 4-lea, nu modifică întru nimic cestiunea istorică. Un 
csemplu analog ni se presintă în «Cartea morților» a vechilor Egipteni, unde Montu 
sei Mentu (cel de ântâiă in lista deilor mari) este amintit numai în locul al 9-lea (Pierret, 
Livre d. morts, p. 434). 

1) Diodori Sic. |. 1. 43. 

2) Jastini lib, II. 3: Imperium Asiae ter quaesivere... Parthicum et Bactria- 
num imperium ipsi (Scythae) condiderunt... Asiam perdomitam vectigalem 
fecere... His igitur Asia per mille quingentos annos vectigalis fuit. — Despre domnia 
lui Saturn (numit de Chaldei şi Zerovan) asupra Mediei şi Bactriei aflăm încă ur- 
mătârele la Moses Chorenens. Hist. Arm, 1. 5: Sibylla Berosiana ... haec dicit: Ante 
turrim ac priusquam generis humani sermo multiplex factus est... Zerovanus (Sa- 
turnus), Titan (Atlas) ac Japetosthes (Japethus) principatum terrae tenuere.... 
quem (Zerovanum).... Bactrianorum regem, fuisse dicit, qui fuit Medorum 
principium ac deorum pater etc. (Fragm. Hist. gr. II. 502). 

3) Herodoti lib. 1. 104; VII. 12,
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Poemele și cărțile cele sfinte ale Persiei, Bactriei și Indiei sunt pline de 

reminiscenţe istorice despre domnia dinastiei arimice peste regiunile de acolo. 

Saturn, sub numele de Manu și Manuspitar, este representat în cea 

mai vechiă tradițiune indiană (Veda) ca o personalitate de origine di- 

vină, ca părintele-moș și regenăratoriul rasei umane distruse prin diluviu. 

Manu a fost cel de ântâiă, care a introdus sacrificiile pentru dei, cel de 

ântâiui legislatoriu și organisatoriu al societății omenesci. O vechiă colec- 

țiune de legi scrise a Indienilor 2), pârtă la dânșii numele de «Cartea legilor 

lui Mânu (Manava-Dharma-Sâstra). Aceste legi conțin tot ce privesce pur- 

tarea civilă și religi6să a omului, şi sunt considerate ca instituțiuni divine. 

Astă-di este grei de a determina, până unde se întindea imperiul arimic 

în Asia; însă dacă vom av€ în vedere monumentele vechi ale literaturei 

asiatice, putem să afirmăm, că autoritatea politică a lui Saturn se întinsese 

peste tâte regiunile locuite ale Asiei vechi, și ast-fel ne putem esplica tra- 

dițiunile grecesci şi feniciene, că Uran și Saturn domnise peste lumea în- 

tregă, adecă peste Europa, Asia şi Africa de nord. 

4. Răsboiul lui Saturu cu Osiris. 

Saturn, după ce ajunse acum stăpân peste partea cea mai mare a lumii 

vechi, avu să susțină două r&sbâie lungi și seriose, unul cu Osiris, care 

se proclamase ca rege al Egipetului şi altul cu fiul s&ă, Joe, r&sbâie, ce 

avură consecințele cele mai fatale pentru s6rtea imperiului pelasg. 

Osiris, numit de Greci şi Dionysos 2), era de origine African din Ethiopia. 

Tatăl sâii, după cum susținea densul, a fost Ammon (Uran), regele Libyei 

și al Egipetului ). 

După unele tradițiuni, Osiris a fost crescut la Nysa din Arabia, 6r după 

alți autori la Nysa de lângă fluviul Triton în Libya, unde densul primise 

o instrucţiune îngrijită în tâte ramurile sciințelor vechi. 

Despre r&sboiul lui Saturn cu Dionysos-Osiris aflăm la Diodor urmă- 

târele notițe: 

Saturn, după ce ocupă regatul lui Ammon, plecă cu trupele sale asupra 

1) Panthier, Les livres sacres de V'Orient. Paris, 1843. 

2) Herodoti lib. II. 144. — Diodori Sic. lib. 1. 11. 

5) Diodori Sic. lib. 1. 15. 6; III. 68 şi 70. — In inscripțiunea de pe mormântul lui My- 

cerinus, Osiris este coelitus-oriundu's (Bunsen, Fragm. H. gr. Îl. 551). — În «Livre 

d. morts» (ed. Pierret, p. 23), Osiris este născut din Tum (Ammon s. Uran),
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lui Dionysos-Osiris, care se proclamase la Nysa ca fi legitim al lui Ammon ! şi unde-și adunase o armată numer6să, compusă maj ales din elemente afri- cane. După o luptă înverşunată de amândouă părțile, Saturn fiind rănit Şi în- vins se retrase cu trupele Titanilor în locurile, pe cari le stăpânise Ammon mai înainte, âr Dionysos-Osiris luând cu sine pe Titanii, ce-i făcuse pri- sonieri, se întârse la Nysa. Aici, dânsul se proclamă ca «deii» (rege peste Egipet); apoi ceru de la Titanii, pe cari i făcuse captivi, să-i depună jură- 
mântul, că-i vor presta servicii militari credinci6se, ca să p6tă îndeplini opera 
începută, și plecă din noă cu trupele sale asupra lui Saturn și a celor alalți 
Titani, cari se aflat la orașul lui Ammon, zâhe "Apowvioy sei Theba. 

Saturn, cu trupele Titanilor, întâmpină pe Dionysos-Osiris înaintea zidu- 
rilor cetății, însă fu învins şi de astă-dată. Peste nâpte, Saturn cercă să dea 
foc orașului și apoi fugi. Însă Osiris prinse pe Saturn și pe Rhea şi-i liberă 
numai după ce dânșii î-l adoptară ca fiă, cu drepturile de moscenire asupra 
imperiului 2). 

5. Resboiul lui Saturn cu FYoe. 

(Titanomachia). 

Pe când Saturn se afla acum în etate înăintată (Saturnus senex) şi obosit 
de espediţiunile sale multe 3) și prin țeri depărtate, ca să întemeieze 0 sin- 
gură monarchiă peste întrâgă lumea vechiă, același guvern, aceleași legi 
şi aceeași religiune, și se introducă în tâte părțile imperiului beneficiile 
agriculturei, dânsul avu să susțină cu fiul s&ă Joe un r&sboiă lung și înver- 
Șunat, în timp de 10 ani, care apoi se termină cu detronarea sa și cu di- 
strugerea totală a nobilimii celei vechi pelasge, a Titanilor. 

Causele acestui r&sboii at fost, după tradițiunile grecesci, de o parte 
neînțelegerile ce esistat între Saturn și soția sa, Rhea, &r de altă parte se- 
veritatea lui Saturn față de clasa cea puternică a Titanilor, cu ajutorul 
cărora, dânsul detronase pe Uran, dar pe cari i aruncase €răși în închisori 
subterane, fiind-că aceşti Titani, eraă tot-de-una în conspirațiune, tot-de-una 
voiau să fie denșii stăpâni asupra tronului. 

1) Diodori Sic. |. III. 71—72. 

1) Pierret, Le livre d. morts, p. 116: Je suis Osiris, qui a enferme son păre Seb 
(Saturn) avec sa mere Nout (Rhea). — lbid. p. 213: Il est Osiris, Paîn€ des cinque dieux, 
heritier de son pere Seb. — Ibid. p. 397: Osiris... premier fils de Seb. 

*) Philo, Phoen. Hist. fr. 2. 24. — Tertullianus adv. Gentes, c. 10.
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PI 

Însă mai mult de cât generațiunea cea superbă a Titanilor, a contribuit 

la desfășurarea acestor funeste evenimente discordiele familiari. 

Saturn, după cum ne spun cei vechi, fiind prevestit din partea oraculului, 

că unul din fii să i va lua domnia cu puterea 1), cercase în repeţite rânduri 

să ucidă pe copiii, pe cari i născuse soţia sa, Rhea. 

Însă, pe lângă tâte precauţiunile sale, hotăririle destinului se împlinesc. 

Rhea, simțindu-se însărcinată pentru a ș6sa ră, ca să scape acum de 

furiile lui Saturn, fuge în insula Creta și aci, într'o pescere, numită Dicte, 

dânsa nasce în ascuns pe Joe, pe care-l încredințâză nimfelor, scii munte- 

nelor de acolo, ca să-l crâscă și Cureţilor să-l păzescă. 

Ajungând însă la maturitate, Joe î-și propune să-şi răsbune asupra tatălui 

săi pentru violențele comise -asupra Titanilor și a fiilor săi proprii. Ast-fel, 

densul chiamă în ajutoriu pe Centimani (conducătorii oștilor), pe Cyclopi, 

măieștri în tot felul de lucrări mecanice, cari i fabricară fulgerele și tu- 

netele și liberâză din închisori pe Titanii nemulțumiți cu domnia lui Saturn. 

Probabil însă, că partea cea mai numerbsă a trupelor sale era compusă 

din elemente adunate de prin ţările meridionale, unde dânsul a fost educat 

și unde-și câștigase deosebite simpatii. 

În primul r&sboiii, Saturn este învins și silit a se retrage la Ianus în Italia, 

un regat, ce se afla sub dependenţa imperiului pelasg. 

Tradiţiunile italice, cele mai vechi, vorbesc despre Saturn cu un deosebit 

respect. El este înfățișat ca civilisatoriul acestei țări. El învaţă pe locuitorii 

Italiei să cunâscă bunătăţile agriculturei și introduse aici cele de ântâii 

legi de origine divină 2). 

Însă, după un timp re-care, Saturn dispare d din Italia. 

Indignat de revoluţiunea, ce se ridicase în imperiu, Saturn chiamă din 

noii pe Titani în arme, cerând să-i dea tot ajutoriul, ca să se alâgă întro 

“parte, care este sârtea destinului 3). 

1) Hesiodi Theog. v. 463. seqq. — Apollodori Bibl, 1. 1. 5. — Diodori |. V. 70. 

2) Virgilii Aen. VIII. 319: seqq;: 

„venit Saturnus..., 

Arma Jovis fugiens, et regnis exsul adermtis. 
Is genus indocile, ac dispersum montibus altis 

Conposuit, legesque dedit ..,. 

Cf. Tertull., Adv. gentes, c. 10.—Isid. Orig. XIV. c. 4. 183.—Macrobii Sat.1. 7? 

3) Ovid. Fast. III. 796: 

Saturnus regnis ab Jove pulsus erat. 

Concitat iratus validos Titanas in arma; 

Quaeque fuit fatis debita, poscit opem. 

Cf. Hygini Fab. 150.
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Saturn rămase însă şi de astă dată învins. EI fu prins, pus în lanţuri 1) 
şi închis în pescerea, sc adâncimea cea întunecâsă, numită în fântânile 
grecesci Tartaros, &r în papirele egiptene Tatu. 

În acest r&sboiă, după cum ne spune istoricul Thallus, Belus, regele Ba- biloniei și al Assyriei, a dat ajutoriă lui Saturn şi s'a luptat cu Titanii din regatul săii în contra lui Joe şi a celorlalți aliați cu Joe 2). 
Poemele grecesci ne înfățișeza acest răsboiii ca o comoțiune generală, 

a Gmenilor muritori, a Gmenilor dei şi a tuturor elementelor naturei, 
Vuietul r&sboiului, scrie Hesiod, se înalță până la ceriii, Joe asverlia în 

continuă din Olymp cu fulgerele sale, pământul se cutremură și începu să 
urle, focul cuprinse pădurile cele imense, Oceanul (Istrul) și Pontul cel vast 
clocotiau, caosul întreg se aprinse și se părea, că ceriul sa amestecat cu 
pământul 5). 

Aceeaşi icână o aflăm la poetul Quintus: că ceriul î-și vărsă asupra Ti- 
tanilor tâtă puterea focului s&u; pământul se aprinse și flacările încinseră 
de tâte părțile pe Titani; fluviul cel vast al Oceanului începu să clocotâscă 
din adâncimile sale, isvârele secară şi peria tote animalele, pe cari le nă- 
scuse pământul 4). 

Locul, unde se petrecuse aceste evenimente estraordinare ce r&sboii, a 
fost, după cum resultă din tradiţiunile şi legendele vechi, lângă Oceanos 
potamos (Istru), în apropiere de muntele Atlas 5), pe teritoriul Daciei vechi. 

Cetele Titanilor învinse se retrag spre apus în regiunea cea muntâsă, nu- 
mită Tartaros *), la Egipteni Tatu 1), unde sunt Porţile de fer, la Ho- 
mer ctârjpetat bau 8), în papirele egiptene « Porta Ser» ), unde sunt munții 

1) Cicero, N. D.1L. 24: vinctum autem Saturnum a filio Jove. — Ibid. II. 25. — 
Plato, Euthyphro, c. 6. 

*) Thaili fragm. 2, in Fragm. Hist, gr. Ul. 517. 
3) Hesiodi Theog. v. 678 seqq. 
*) Quintus, Posthomer. V, 104; VIII, 461 seqg. 
5) Hesiodi Theog. v. 746. — Hygini Fab. 150. 
6) Homeri II. XIV. 279.—Ibid. VIII. 481.—1bid. Hymn, Apoll. v. 335—6. — Hesiodi 

Theog. v. 721. . 

?) Pierret, Le Livre d. morts, p. 62: les âmes qui sont dans Tatou. — Ibid, p. 134: 
Je (le defunt) vis dans Tatou. — Ibid. p. 61: Osiris entre dans Tatou. 

5) Homeri II. VII. 13—15: fivo îe âgragoy spe, | ie pă, pt Aădatov dd 
Xhâvoc tc Begetipov, | flu atâmpetat me nat, 

) Piervet, Le livre d. morts, p. 58: La porte Ser est celle ou le dieu Shou (Atlas) 
soulăve (le ciel). — Ibid. p. 242: la porte qui conduit ă Tatou. — La Claudian (sec, 
IV), în poema despre resbelul cu Geţii, Ferratae portae (v. 237)



972 MARELE IMPERIU PELASG. 

cei înalți, Ripheii, după cari sârele trece în altă lume geografică, a întu- 

nerecului sâii a nopții 1). 

În sînul acestor munți, «acoperiți cu ceță şi cu păduri întunecâse», ce- 

tele cele glori6se ale Titanilor cercă să mai susțină ultimele lupte de apă- 

rare, dar ele sunt învinse și copieşite de trupele lui Joe și de flacărele 

pădurilor aprinse. 

Acestă grupă de munți, numită de cei vechi «Tartaros» și «Tatu» se vede 

a fi citadela cea puternică, formată de culmea de apus a Cernei, unde trei 

verfuri principale mai pârtă și astă-di aceleași nume: unul Tatul?), altul 

Tătoiă (fem.) şi al treilea Tătar 3), o formă vechiă dialectală în loc de 

«Tatăl şi «Tătân». 

Memoria acestor evenimente preistorice, petrecute în acâstă regiune, se mai 

păstreză până astă-di în o mulţime de legende, tradiţiuni şi cântece b&trânesci 

ale poporului român. 

Istoricul Dio Cassiu, care trăise în sec. Il d. C., amintesce și dânsul de o 

pescere de pe teritoriul Geţilor, numită Keipyy (ac.), vastă şi puternică 4), unde 

dice dânsul, se retrăsese Titanii, bătuţi de dei, după cum spuneaă legendele 5). 

Acest răsboiii se termină cu distrugerea desăvârșită a nobilimii celei vechi 

şi ilustre a Titanilor €), numiţi deo Lirijves 7), genus antiquum Terrae 

şi Terrae filii 8), ceea ce, de altmintrelea, se vede că a fost și planul 

coalițiunii meridionale, fiind-că Titanii și Giganţii, pusese pe cele lalte popore 

'sub jugul celei mai grele robii, după cum spuneai cei vechi. 

Autorii grecescă atribuiră lui Joe epitetul onorific de Liravoxrâvos, OMo- 

ritorii al Titanilor 9), şi întreg r&sboiul acesta fu celebrat în literatura vechiă 

grecâscă, sub numele de iravopaxia, ca o învingere divină asupra acestei 

rase puternice și arogante. 

O parte din Titanii, credincioși lui Saturn, ai fost închiși de vii în pe- 

1) Orphei Argon. v. 1123. —- Hesiodi Theog. v. 748. — Homeri Odyss. XI. 14. seqq. 

2) Espunere de motive la Convenţiunea de delimitare. 1887, p. 253-—257. 

s) Generalkarte v. Central- Europa, 1: 300.000, foia «Orsova», — Specialkarte d, 

oesterr.-ung. Mon. 1: 75.000, foia «Korniareva». 

„« 4) Rără îndoială o pescere din sinurile cele adânci ale munţilor de la Cerna. Cf.: 

Spineanu, Dicţ. geogr. jud. Mehedinţi, p. 67: Cerna... isvoresce... dintr'o pescere, 

5) Dionis Cassii Hist. rom. |. 51, c. 26, 

€) Despre etimologia cuvântului Trey de la «tătân», cu înțelesul de părinte, a se vede 

p. 714. —La Piaut (Men. 5. 2. 101), apelativul Titanus încă însemneză b&trân, moș. 

7) Bomeri 1]. XIV. 378-279. | 

8; Virgilii Aen. VI. 580. — Servius, ibid. 

% Howmeri Batr. v. 282.
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scerile, sci adâncimile cele întunecâse, numite «Tartaros». Er acei, cari 
putură să scape de mânia noului stăpânitor, emigrară și se risipiră prin di- 
ferite părți ale lumii de apus. 

Numele lor genealogic, de Titani, adecă din rasa s&t din familia Tita- 
nilor, ne mai apare și în epoca romană și până târdii în evul de miljoc, prin 
diferite regiuni ale Italiei, Galliei, Dalmației 'şi Pannoniei 1). 

Despre locul, unde a fost înmormântat Saturn, tradițiunile celor vechi nu 
sunt destul de clare. După unele amintiri, ce le aflăm la Homer şi He- 
siod, Saturn a fost aruncat sub pământ lângă Oceanos potamos 2), ori a 
fost închis de viii, dimpreună cu cei-lalți Titani, în prăpastia scă caverna 
cea enormă și întunecâsă, numită Tartaros 3). 

În fine, mai aflăm o tradițiune la Hesiod, şi care ne înfățișeză pe Saturn 
petrecând în insulele fericite de la Oceanos potamos, unde dânsul 
„domnesce peste sufletele eroilor decedați 4). 

Cea mai renumită, între aceste insule fericite, a fost, după cum scim, 

Leuce, sei «insula Şerpilor» de lângă gurile Dunării, numită și «locuinţa 
sufletelor», sedes animarum 5), unde, după cum spunea poetul Arcti- 

nos €), a fost adusă şi înmormântată cenușa lui Achille 7). 

1) După Ravennas (ed. Parthey, p. 292), Alpii de langă Marea gailică se mai numiaă şi 
Montes Titani (var. Tytani). Acești munţi erai locuiți de Liguri, între cari avuse un 
rol principal așa numiții Deciates (var. Decietes, Dicaei). Cf. Florus, lib. II. 3.—Un 

Tetenius este amintit pe o inscripțiune din Dalmația (Lucius, laser. Dalm. p. 25),— 

un Tatinos pe o monetă ante-romană din Gallia (Mionnet, Descr. d. med, Suppl. t. 

1. 161). — În Ungaria, diferite familii vechi purtaii numele nobilitar de Teten (Tathun). 
Wenzel, Cod. Arp, cont. VI. 457. 1228: Comitem Petrum... de genere The- 
then et totam generationem suam.—-Fej6r, Cod. dipl. X. 4. 419. 1405: Sigismundus Rex 
Hungariae pro familia Teten arma gentilitia concedit. — Fejâr, ibid. V. 2. 534. -1279: 

villa Tathun. — Cf. Cod. dipl. patrius. II. 125—127. 1373. 

:) Homeri Il. XIV. 204. 

5) Homeri Il. VIII, 482; XIV, 274 seqq. — Hesiodi Theog. v. 851. — Aeschyli Prom. 

vinct, v. 219. — Apollonii Rh. IL. 507. 

*) Hesiodi Op. v. 169. — Pindari Olymp. II. 136. 

5) Avieni Descr. orb. v. 724:--€) Homeri Carmina, (ed. Didot) p. 583. 

7) După Philochor (fr. 184), Saturn ar fi fost înmormântat în Sicilia (Sela). O 

simplă confusiune geografică. Aici, terminul de Sen este pus în 'loc de Optvaxlo, să 
Tpwvangia. La Homer însă, Optvaxim vijsos este o insulă de la Oceanos potamos. (Odyss, 
XI, 107; XII, 127; XIX, 275). La Apolloniu Rhodiu (LV. 84), nâvros rptvâxptog este marea, 

unde se varsă brațul de răsărit al Istrului (cel de apus curgea în marea ionică). La ace- 

lași Apolloniu Rhodiu (IV. 310), delta Dunării (Peuce) este numită rpuțiwxis, adecă 

triangulară.
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XXXVI. — DOMNIA LUI TYPRHON. 

(SETH, SET NEHES, NEGRU SET). 

1. Resboiul lui Osiris în contra lui Typhon. 

După detronarea lui Saturn, liniscea internă a marelui imperii pelasg se 

turbură din noă şi un noi r&sboiii mult mai violent, și mai întins se începe 

între fii lui Saturn pentru domnia lumii vechi. 

Saturn avuse, după tradițiunile vechi, trei fii 1), cari însă pârtă în teogo- 
niile vechi diferite numiri. Unul din aceștia e numit de autorii grecesci 
Typhon 2), de Egipteni Set 5), &r în tradiţiunile religidse ale Persiei și 
Bactriei Ahriman. Al doilea fiii a fost Osiris, numit de Greci și Dio- 
nysos, un African, de origine obscură, însă adoptat de Saturn cu drepturile 

de moscenire asupra imperiului. În fine, al treilea fiii a fost Joe, crescut 

şi acesta în țările meridionale. 

R&sboiul, ce-l purtase Osiris și Joe în contra lui Typhon pentru stăpânirea 

lumii vechi, pârtă în literatura vechiă grecescă numele de Gigantoma- 

chia, sei lupta cu triburile cele superbe și feroce ale Muntenilor Gugani, 

dypta qbăa Liyăvrwy 4), de lângă Oceanos potamos. 

Despre aceste evenimente depărtate, cari ni se presintă ca începutul unei 

noue fase în istoria civilisațiunii omenesci, noi avem două tradițiuni: una 

egiptenă, care ne înfățișeză pe Osiris ca învingătoriul și distrugătoriul Gi- 

ganților, şi alta grecâscă, în care tâte victoriile și tote onorile sunt atri- 

buite lui Joe, nu lui Osiris. 

Fie-care din aceste două versiuni ne presintă date importante, geografice 

şi istorice; cari se completeză în multe privințe unele cu altele. 

Noi ne vom ocupa aici mai ântâiii cu versiunea egiptenă scii cu râsboiul 

lui Osiris în contra lui Typhon, numit în papirele și în inscripțiunile egip- 

tene Set. 

După detronarea lui Saturn, părțile de nord ale imperiului pelasg răma- 

seră de fapt în stăpânirea lui Typhon, a cărui reședință se afla în țera 

1) Homeri Il. XV. v. 187. 

) Philonis H. Ph, fr. 2. 21. — Plutarchi De Is. — Diodori 1. [. 13. 21. 

3) Plutavchi De Is. c. 41: mov Topâva 8 si Atyărnzot xahodatw, 

*) Homeri Odyss. VII. 59-60. Batr. v. 285,
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Arimilor 1), spre nord de Oceanos potamos (Istru), de unde și numele să 
de Ahriman 2) la populaţiunile Persiei și ale Bactriei. 

Peste Egipet însă, usurpase domnia, un aventurier african, numit Osiris, 
care la început susținea, că este un fii natural al lui Ammon (Uran) 3), &r 
mai târdiă spunea, că este fiul cel mai mare al lui Saturn și că acesta i-a 
transmis densului întregă moscenirea imperiului 4, 

Despre espediţiunea lui Osiris în Asia şi în Europa pentru cucerirea lumii 
vechi aflăm la Diodor Sicul următârele date, culese de la preoții egipteni: 
Osiris, cuprins” de dorința, ca să-și câştige prin binefacerile sale o gloriă 
neperit6re, strînse o armată numerâsă cu intențiunea să călătorâscă prin tâtă 
lumea locuită și să învețe peste tot locul genul omenesc să planteze viţa de 
viă, să cultive grâul și orzul, a căror bunătate, spunea, că o descoperise 
dânsul şi soția sa Isis. După ce pregăti ast-fel tâte cele necesare pentru es- 
pedițiune, Osiris încredință administrațiunea regatului soţiei sale sis, căreia i 
dede de consiliariii pe Hermes, €r în calitate de comandant militar pe 
Hercule. Apoi punându-se în mișcare cu trupele sale, trecu din Egipet în 
Ethiopia, de aci în Arabia şi înaintă până la marginile cele locuite ale In- 
diei. Din India se întârse la cele-lalte popâre ale Asiei, trecu peste Hel- 
lespont în Europa, supuse Thracia și Macedonia, şi în urmă e] se întârse 
în Egipet aducând cu sine darurile cele mai frumâse, pe cară le primise de la 
pop6rele subjugate. În memoria acestei espedițiuni, după cum spuneaii unii, se 
afla la Nysa din Arabia ridicată o columnă cu următârea inscripțiune: «Tatăl 
miei a fost Saturn, cel mai tânăr dintre toți deii, er ei sunt Osiris, regele 
acela, care a condus oștirile sale în tâte regiunile până în ţinuturile cele 
nelocuite ale Indienilor și de acolo către părțile Ursei, până la isvârele rîului 
Istru, şi de aci mai departe în cele-lalte părți ale pământului până la Ocean. 
Et sunt, după etate, fiul cel mai mare al lui Saturn... Nici nu este vre-un 
loc în lume, unde să nu fi ajuns eu, și am împărțit tuturor bunătăţile, pe cari 

însu-mi le-am descoperit 5). 

Osiris cucerise aşa dar, după tradițiunile vechi, nu numai Thracia și Ma- 

cedonia, dar și regiunile centrale ale Europei, până la Oceanul de apus. 

1) Homeri 1]. 1. 783: siy "Apipote, 2 gasi Toowtoc Epueva: edvăc, 

) Dupuis, Orig. d. tous les cultes, IV. 410; Typhon est incontestablement !' Ahriman 

des Perses. 

3) Pierret, Le Pantheon cgypt. p. 23. 107. 

1) Pierret, Le livre d. morts, p. 213: Osiris, Vaîn€ des cinq dieux, heritier de son 

ptre Seb. — Cf. ibid. p. 83. 395. 488. 

5) Diodori Siculi 1. Î. c. 17 și 27.
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În textele religidse, el este numit adesea ori: «Domn al regiunii de sud 

și al regiunii de nord». El are două reședințe, una «în țera meridională» 

și alta <în țera septentrională» 1). Sub acestă numire din urmă însă, papirele 

egiptene înțeleg, nu Egipetul de jos, ci părţile de nord ale imperiului pelasg 2). 

Espediţiunea lui Osiris în Europa avuse caracterul unei formidabile in- 

vasiuni de glste africane și asiatice. Din aceste elemente semi-s&lbatice, 

Osiris î-și formase colonii numerâse prin țările, pe cari le cucerise, adevă- 

rate garnisne permanente, destinate să inspire terdre și ascultare celor 

învinşi. Apolloniu Rhodiu scrie în acestă privință, că un dre-care (Osiris), 

plecând din Egipet, a cutrierat întregă Europa şi Asia, și încredințându-se în 

puterea și în numărul ostașilor săi, a colonisat o mulțime de orașe, dintre 

cari unele mai sunt locuite și astă-di, er altele nu, fiind-că din timpurile 

acele a trecut o lungă serie de vâcuri» 3). 

În Europa însă, espedițiunea lui Osiris întâmpină o resistență mult mai 

puternică și mai resolută de cât în provinciile cele vaste ale Asiei. 

Aici se ridicară în contra lui Osiris triburile arimice de la Dunărea de 

jos, cari nu voiaii să-l recunâscă, nici ca fii al lui Saturn, nici ca Domn 

legitim peste imperiul pelasg. 

«Egiptenii», scrie Diodor Sicul, «povestesc, că în timpul reginei Isis ati 

esistat aceia, pe cari Grecii i numesc Giganţi, şi că aceștia sunt repre- 

sentați în templele egiptene cum i bate Osiris> 4). In tot casul însă, acest 

triumf arogant al lui Osiris se raportă numai la primele succese ale espe- 

diţiunii sale în Europa. 

Tradiţiunile istorice ale Germanilor, estrase din fântâni vechi grecesci, 

amintesc de asemenea de Osiris sub numele de Oserich 5), despre care spun, 

că el moscenise domnia peste nordul întreg de la tatăl săi Hertnit (Terra 

editus?), că densul întreprinsese o espedițiune asupra ţerei Urieşilor (Geţilor), 

pe când domnia peste aceștia Melias 6), adecă Nehes Set, Negru Set, nu- 

mele lui Iyphon la Egipteni. 

In fine, mai aflăm la Tacit o notiţă istorică, că o parte din triburile ger- 

1) Pierret, Le livre d. morts, p. 444: Osiris dans la region du Sud, Osiris dans la 

region du Nord. — Ibid. p. 445: Osiris dans sa demeure de la terre meridionale, Osiris 

dans sa demeure de la terre septentrionale. 

2) Cf. Grebaut, Hymne ă Ammon-Ra, p. 7: Ammon-Ra, seignâur des trânes des deux 

mondes, residant dans Th&bes. 

3) Apollonii Rhodii IV. v. 272 seqq. 

1) Diodori Sic. I. 26. 

5) Grimm, Die d. Heldensage, Gâttingen. 1829, p. 139. 180. 

6) gr. pthas, ep. peihos, negru.
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mane ale Svevilor făceaii sacrificii divinității Isis. Originea acestui cult egip- 
tean în țările germane se reduce fără îndoi€lă la timpurile lui Osiris 1). 

Însă Typhon, crescut în tradițiunile vechi arimice, un caracter superb, 
cutezătorii, r&sboinic și cu pasiuni energice, se considera ca singurul mo- 
scenitoriă legitim al lui Saturn, şi nu putea suferi ca un bastard, cum numia 
dânsul pe Osiris 2), să domnescă peste imperiul părintelui său. 

În timpurile aceste, forțele cele mai escelente ale imperiului pelasg, no- 

bilimea cea vechiă a Titanilor, se stinsese. Unii perise în espediţiunile și jup- 
tele cele multe ale lui Saturn, 6r alții se risipise prin diferite țări, în cât acum 
singura putere de r&sboiă a imperiului pelasg o forma generaţiunea Gi- 
ganţilor, a triburilor celor feroce de la Oceanos potamos, munteni, cari 
prin făptura lor cea înaltă şi prin puterea lor întreceaă cu mult figurile 
cele mijlocii şi pigmeice ale indigenilor africani. 

În contra acestei invasiuni meridionale se ridică acum Typhon cu tri- 
burile Giganţilor. 

Osiris este învins și silit a se retrage peste Istru, &r Typhon î-l urmăresce 
cu cetele călărețe ale Giganţilor până în Egipet. 

Textele religi6se egiptene ne spun, că Osiris şi alți aliaţi ai săi se trans- 
formară în animale, îndată ce vădură că Typhon străbătuse cu oştirile 
sale în Egipet 3); o simplă alusiune Ja figurile de animale, sub cari era în- 
făţișate divinităţile osirice. 

În fine, Typhon prinse pe Osiris și-l tăiă în bucăţi 4, ceea ce, după cum 

ne spune Suida, a căusat o mare jale Egiptenilor, cari at celebrat apoi în 
tâte timpurile memoria acestei sfășiări 5). 

După tradiţiunile egiptene, Osiris a fost ucis de Typhon în Egipet. După 
tradițiunile române însă, despre cari vom vorbi mai la vale, tăiarea lui 

Osiris s'a întâmplat pe teritoriul din nordul Istrului de jos 8). 

*) Taciti Germ. c. 9: pars Suevorum et Isidi sacrificat. 

) Plutarehi De Is. c. 19. 54. — Lepsius, Uber d, ersten ăgypt. Gâtterkreis, p. 53. 
3) Pierret, Le livre d. morts, p. 78. 

1) Diodori 1. 1, 21; III, 62, 6. — Macrobii Somn, Scip. 1. 12. — 5) Suidas, v. ”0oepre. 
€) Unii din preoţii egipteni atribuiaii acestă espediţiune lui Sesostris stă Sostris, 

un rege, a cărui personalitate şi cronologiă până astă-di nu s'a putut fixa. După Malala 
(i. 1), Sesostris a trăit în timpurile lui Hermes. El a fost așa dar un contemporan al 
lui Saturn și Typhon, și ast-fel identic, din punct de vedere cronologic, cu Osiris. După 
Herodot (IL. 103), Justin (11. 3) și Strabo (XV. 1, 6), Sesostris a fost cel de ântâiă rege 
egiptean, care a subjugat tâte popsrele Asiei, pe la cari ajunsese, apoi din Asia a trecu 
peste Hellespont în Europa, a supus pe Thraci şi pe Scyţi. Însă, după textele religiâse 
egiptene, cea de ântâiă espediţiune în Asia și Europa se atribue lui Osiris și pe acestă 

NIC. DENSUŞIANU, 62
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Typhon restabilesce acum din noi autoritatea imperiului pelasg în Africa 

de nord și domnesce peste Egipet, în curs de 29 ani, ca un rege legitim 

din dinastia divină. În acest timp, el construesce, lângă delta Nilului, în partea 

despre Arabia, una din cele mai vaste fortificațiuni ale Egipetului, numită 

în teologia egiptenă Abaris și Cetatea lui Typhon, cuo periferiă de 

de 10.000 jugere (1000? = 46 chlm.), după cum spunea Manetho 1). Acestă 

fortificațiune cu dimensiuni atât de gigantice era destinată pentru retrage- 

rea armatei și a populațiunii pelasge în casul unui noii r&sboiii cu indigenii 

africani. 

Din Egipet, Typhon trece apoi cu cetele Giganţilor în Asia, ca să pe- 

depsescă .aici pe clienții lui Osiris și elementele cele turbulente, cari se 

aliase cu gltele africane în contra domniei pelasge. El cuceresce Palestina, 

înființeză regatul Judeei și întemeiază capitala numită Ierusalim 2). 

Despre espedițiunea Giganţilor în Palesiina amintesc și cărțile cele sfinte 

ale Ebreiior. Profeții leremiă și Ezechiel 3) amenință pe Ebrei cu invasiunea 

cea teribilă a unui popor ce vine din fundul medănopții, numit «prădă- 

toriul ginţilor» şi «domnii pământului». Regele acestora, Gog din țera Magog, 

va năvăli asupra Ebreilor cu Gstea sa cea frumâsă de călăreți, înarmați cu 

arcuri, săbii, coifuri, scuturi și paveze. Ei vor lua cu dânșii ca aliați pe 

popsrele Libyei şi Ethiopiei; locuitorii orașelor şi cetăților vor fugi de vuietul 

călăreților şi al arcașilor; apoi vor cutriera pământul în triumf şi vor duce 

pe Ebrei în captivitate. 

Poetul Maniliu amintesce de răsboiul lui Typhon pe teritoriul Babiloniei 4). 

Din Babilonia, Typhon înainteză victorios peste Persia, străbate apoi 

în Bactria î) și devine atot puternic peste Asia. Regii cei noi se plecă 

la picidrele sale. Typhon ajunge acum cu o mână la răsărit şi cu alta la 

gloriă a sa se întemeieză întreg sistemul religiunii osirice şi mândria națională a Fa- 

'raonilor egipteni. Mai notăm aici, că după Val. Flac (Argon. V. 418), Sesostris a fost 

cel de ântâii, care a venit cu r&sboiă asupra Geţilor, însă, înspăimântat de înfrângerea 

oștirii sale, el se întârse repede la Theba pe țErmurii Niiului, însoțit numai de puţini ai săi. 

:) Josephus c. Apion. L. 26. — Numele acestei cetăţi nu este egiptean. Un Abaris, de 

naționalitate Hyperboreu, ne este cunoscut ca un profet celebru al lui Apollo. Virgiliu 

(Aen. IX. 344) încă amintesce de un Abaris, ostaș în armata lui Turnus. 

2) Ast-fel trebue să ne esplicăm tradițiunea de la Plutarch (c. 31), că Typhon a născut 

pe Hierosolymos și Judaios. 

3) Cartea lui leremia, c. 4 şi 6. Cartea lui Ezechiel, c. 38. 39, 

1) Manilii Astron. IV. 580. — Ovidii Fast. IL. v. 462, 

5) La acestă moscenire vechiă cugetaă și Romanii. Propertii |. Ul, el. 1. 15: Multi, 

Roma, tuas laudes annalibus addent. Qui finem imperii Bactra futura canant, — 

Cf. Statii Silv. |. IV. 1. 40,
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apus, după cum scrie Apollodor. El cucerise din noi întregă lumea vechiă. 
Terdrea ce o răspândise Typhon cu Giganţii la popsrele, cari se plecase 

domniei ilegitime a lui Osiris, a rămas legendară la Egipteni și Ebrei, la 
Perși 1) și la Greci. 

El este inimicul cel mai înfricoșat al popsrelor meridionale de rasă nepe- 
lasgă, un r&sbunătoriă sever al tatălui săi şi al nobilimii celei vechi, a Titanilor. 

După uciderea lui Osiris, se formâză în contra lui Typhon, o nouă coa- 
liţiune a popdrelor meridionale. Isis, sora și nevasta lui Osiris, ajutată de 
fiul s&i Horus și de seminţiile meridionale, inimice rasei pelasge, se ridică, 
ca să răsbune mârtea lui Osiris şi să recâștige domnia imperiului 2), 

În acest răsboiii, Horus a fost rănit de Typhon la un ochiă 3). După alte 
tradițiuni, el a fost ucis de Titani (Giganţi) +). 

Despre 'Typhon, se spune, că a fost învins, prins și legat, însă Isis l'a 
pus €răși în libertate 5). Se începe apoi un not răsboii, în care Typhon a 
fost învins, alungat, ori ucis €). | 

Însă, cu totul altmintrelea ni se presintă faptele după monumentele vechi 
egiptene, și anume: că Horus nu a putut să detroneze pe Typhon, că după 
jupte multe şi îndelungate s'a stabilit în urmă între Typhon și Horus o 
frățietate intimă, ast-fel, că denșii împărţiră imperiul lumii vechi în două ju- 
mătăţi, Set seă Typhon domnind peste regiunile de nord, &r Horus peste 
cele de sud ?). 

Ii 

Cu răsbdiele lui Osiris şi Horus în contra lui Typhon se începe în ţările 
meridionale o revoluțiune generală în contra dominaţiunii și civilisațiuniă 
vechi pelasge. 

1) În religiunea națională a Persiei și a Bactriei, întemeiată de Zoroastru, Typhon, sub 
numele de Ahriman, este înfățișat ca principiul r&ului și al întunerecului, care se află 
în luptă continuă cu Oromazes, deul binelui şi al luminci. EI este representat sub formă 
de hbălaur, care a încercat să se măsure cu ceriul, 

:) Diodori 1. |. 21. 

3) Plutarchi De Is. c. 55. — Piervet, Livre d. morts, p. 252, 281, 299. 338, 3485, 
1) Diodori 1. 1. 25. 6. 

5) Lepsius, Uber d. e. âgypt. Gătterkreis, p. 55. 
€) Diodori 1. I, 21, 3; 88, 4. 

1) Maspero, Etudes, IL. 329: si] y a un fait connu des Egyptologues... c'est le lien 
de fraternite €troite qui attachait Horus ă Sit dans les temps fort anciens... ]ls se 
partageaient le monde par moiti€s... et les deux moities d'Horus et de Sit... 
constituaient le royaume entier du Pharaon, c'est-ă-dire le monde entier.—Cf, Lepsius, p, 
51. — Pierret, Le Pantheon €gypt. 49,
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În timpurile aceste, Egipetul, Fenicia, Palestina, Chaldea, Assyria şi Media 

conţineau o imensă populațiune servilă, formată din rase subjugate și din 

elemente de origine obscură, adunate de prin nisipurile deșerturilor și din 

diferite ţinuturi sălbatice. | 

Aceste colonii de sclavi, particulari şi publici, erai de regulă întrebuințate 

pentru desecarea lacurilor și a mlaștinilor 1), pentru canalisarea rîurilor, des- 

chiderea drumurilor, fortificarea orașelor, construirea palatelor, templelor, 

turnurilor, piramidelor 2), şi transportarea aparatelor de răsboiii, în fine pentru 

servicii păstorale și munci agricole. 

Vechia monarchiă arimică, întocma ca şi familia vechiă pelasgă, se carac- 

terisa numai prin stăpâni și sclavi, 

În textele religi6se egiptene, Osiris și Horus ne apar numai ca represen- 

tanții raselor subjugate din Egipet, din Libya, Ethiopia și Arabia. Ei voiau 

să libereze populaţiunile indigene de opresiunea aristocrației pastorale.pelasge. 

Pe al doilea plan însă, Osiris şi Horus voiaii să smulgă din mânile iui 

Typhon sceptrul dinastiei divine şi se aducă la val6re supremaţia elemen- 

telor de sud asupra rasei celei superbe, lux6se și despotice din părțile de nord. 

Acâsta este causa, pentru care Osiris trece din Egipet în Ethiopia, €r de 

aci în Arabia şi în cele-lalte provincii meridionale ale Asiei, ca să revolteze 

mai ântâiii ţinuturile mai depărtate de centrul imperiului; apoi din Asia, 

el se întârce asupra Europei, urmat de o mulțime imensă de elemente străine, 

ca să ocupe scaunul cel vechii și glorios al dinastiei divine ?). 

De o-dată cu domnia lui Osiris peste Egipet se începe aici şi persecu- 

țiunea divinităţilor, moravurilor și a claselor dominante pelasge. 

În locul lui Uran (Montu) şi a lui Saturn (Seb), Osiris se prociamă în 

Egipet ca suveran al tuturor deilor. În locul religiunii celei vechi pelasge, 

preoții lui Osiris propagă și înalță religiunea primitivă a seminţiilor indigene 

africane, o superstițiune stupidă, care adora divinităţile sub forme de ani- 

măle 4), care proclamase ca principiu, că după încetarea din vi6ță a cor- 

1) Herodot (II. 4. 99) scrie, că în timpul domniei lui Mena (Saturn), Egipetul, afară 

de districtul Thebei, era numai un lac. 

) La piramida lui Cheops, după cum scrie Herodot (Il, 124), lucraiă pe fie-care trimestru 

câte 100.000 6meni. | 

3) După «Cartea morţilor» (Pierret, p. 136), Osiris se luptase în contra lui Typhon 

(Apap) în alianță cu toți qeii sudului, nordului, apusului şi r&săritului. 

1) Gibbon, Hist. d. decad. d. 1. Pempire rom. (ed. 1835) I. 19: De toutes les religions, 

celle des Egyptiens &tait la plus vile et la plus meprisable.— Cf. Dion,l. 

40. 53. — Val. Maxim. 1.3.
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pului omenesc, sufletul intră în alte animale ce se nasc în momentele acelea, şi numai după ce sufletul trece prin tâte animalele terestre, marine și sbu- rătore, într'un lung period de 3000 ani, se întârce apoi de noii în corpul altui om 1), 

Regele Amenophis, unul din faraonii cei mai vechi ai Egipetului, dede ordine să se distrugă tâte icânele regilor din vechia dinastiă divină ȘI să ștergă numele lor de pe tote monumentele publice 2). 
Acestă persecuţiune era îndreptată mai cu semă în contra numelui Și ic6- nelor lui Ammon (Uran, Tum). 
În Theba, după cum scrie Plutarch, esista o columnă ce conţinea blăsteme în contra regelui Minis (Saturn), care cel de ântaiu abătuse pe Egipteni de la o vi6ță simplă și sobră 3), pe când în tradițiunile vechi pelasge, Saturn este celebrat ca autorul unui mod mai bun de vicţă, «vitae melioris auctor». 
Cu deosebire însă, ai fost șterse de pe tâte monumentele publice, nu- mele şi figura lui Set sâi Typhon 4). 
În locul şi peste chipul lui Set au fost zugrăvite în mormintele regilor egipteni icânele lui Osiris şi Horus, şi acestă persecuțiune a memoriei lui 

Set s'a continuăt până în timpurile dinastiei a 21-a, 
În teologia osirică, Typhon e înfățișat ca un distrugătoriă şi pustiitoriă 

a tot puternic și neînvins 5); el sguduie din fundament și ruinâză tâte; el distruge și nimicesce învețăturile cele sfinte ale lui Osiris; ei este s6rele 
s6i seceta ce usucă și arde; este spiritul cel r&ă, care a umplut pămentul 
şi marea de miserii; este întunerecul şi minciuna, un calumniator, care acu- 
sase pe Osiris, că a fost născut din o căsătoriă nelegitimă; în fine el este 
şerpele cel mare, care locuesce în apa primordială Nun (Oceanos, Istru) și 
e asemănat cu Python €), bălaurul, născut din Gaea să Terra, inimicul deilor, 
pe care Pa ucis Apollo. 

La Fenicieni şi Egipteni, Typhon mai era numit și Xub (Smu) 7), un nume 
ce nu se pote esplica din limbile meridionale, dar care corespunde la forma 
românescă <smeu» (demon uriaș ce aruncă foc, bălaur, lat. draco) 5). 

1) Herodoti lib. II. 123. 

2) Lepsius, ibid. p. 40—43. 

3) Plutarchi De Iside, c. 8. 

€) Lepsius, ibid. p. 52. 

5) Lepsius, ibid. p. 53. 

* Pierret, Panth. €gypt. p. 57. 98. — Le livre d. morts, p. 23, 46. 135—137, 
) Plutarchus, De Isid. c. 62. 
2) În cântecele bătrânesci, eroii români sunt adese ori numiți smei (Alecsandri, 

Poesii pop. p. 153. 196).
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Preoţii egipteni mai atribuise lui Typhon şi constelațiunea nordului sâil 

Ursa mare!). După concepţiunile geografice ale anticităţii, cele două <Urse» 

__ eraii constelaţiunile particulare ale Daciei, numite Ursa Getica, Ge- 

ticum plaustrum, Geticus polus (p. 960). Acestă regiune era astfel 

indicată în geografia preoților egipteni ca patria lui Typhon ?). 

În fine, preoţii egipteni mai consecrase lui Typhon şi unul din comeţii 

cei mai teribili. Esistă, scrie Pliniu, un comet fatal pentru poporele Ethiopiei 

şi Egipetului, cunoscut sub numele de Typhon, un rege din timpurile 

vechi. Acest comet are o aparență de foc, o formă sucită în spirale şi un 

aspect înfricoșat, ast-fel, că se pâte considera mai mult ca un nod de foc de 

cât ca o stea adevărată î). 

Typhon mai era numit de Egipteni și Set nehes, adecă Set Negrul. 

Sub acestă numire, el era representat în hieroglifele egiptene prin un corb 

cu urechile ridicate în sus şi ciuntite la vârf. Corbul lui Set se mai între- 

buința adese ori ca cel de Antâiti semn grafic spre a indica pe «Negri» şi 

«țera Negrilor» 4). . 

Corbul, după cum scim, a fost un simbol religios al Hyperboreilor de la 

Carpaţi; el era însoţitoriul lui Apollo Hyperboreul ca dei" al luminii 3). 

“Ca un simbol principal religios, corbul mai este figurat și pe tesaurul 

hyperboreă de la Petrâsa, ce se conservă astă-di în Museul naţional din 

Bucurescă €). 

În fine, corbul mai era consecrat în anticitate lui Saturn și lui Mithra. 

Epitetul de nehes, «negru», ce-l întrebuinţaii Egiptenii pentru caracte- 

risarea lui Typhon, era de fapt numai un vechii atribut etnografic al semin- 

ţiilor arimice de la Dunărea de jos. Typhon, după poetul Quintus, era 

din Tata p&ăauva, Terra nigra ?). Corbul, simbolul cel sacru al lui Apollo 

Hyperboreul, încă ne presintă numai un raport emblematic la «ţâra negră» 

sâii «ra Negrilor» de la Dunărea de jos. 

1) Plutarchus, De Is. c. 21, ed. Parthey, p. 36: Tăs 33 Voyăc îv opavb haprzw 

&orpa, nat xuhetotat „.. niv 3% Topâvos "Aputov. — Cf. Dupuis, Il. 357. — Maspero, 

Etudes, Il. p. 49. 

2) După tradiţiunile germane (Grimm, Heldens. p. 30, 80, 340), Oserich seă Osiris 

a fost ucis de Vildifer (Wildebăr, Ursul sălbatic). Fără îndoiclă, că acest nume ne 

indică pe Typhon. 

2) Plinii 1. IL. 23. 2.— Cf. Manethonis fragm. 84. 

4 Lepsius, ibid. p. 51. — Nergal, deul destructor al vechilor Assgrieni, se vede a fi 

unul și acelaşi cu Set Negrul. 

5) Evatosthenis Cataster. 41. — Herodoti |. IV. 15. 2. 

%) A se vede Odobesco, Le tresor de Petrossa. Il. 33, 

7) Quinti, Smyrnaei_ Posthom. V, 485,
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În fine, lui Typhon i mai era consecrat şi asinul 1), animalul caracteristic 
al păstorilor hyperborei de la Carpaţi. 

Pindar, în una din odele sale, amintesce de ospeţele cele făimâse ale Hy- 
perboreilor, cari sacrificat lui Apollo hecatombe de asini, nieirăe Bywv Exo 
râpbas 2). | 

Pe un papir gnostic din Leiden, Set este înfățișat cu capul de asin, 
ținend în fie-care mână câte o lance, arma națională a Giganţilor. Pe piept 
e scris numele: CH8, &r de desubt GOEPBHT şi BOAXOCHB 3). 

Ultimele cuvinte sunt compuse: G)EP-BHT BOAXO-CHE. Oieriă, în 
limba românescă, însemneză «stăpân de turme» şi «păstoriă, de oi» (pastor). 
De altmintrelea scim din istoria lui Manetho, că Egiptenii numiai pe regii 
vechi pelasgi «păstori». In ce privesce însă partea a doua a acestui cuvânt, 
BHT, esplicaţiunea este mai dificilă, er BOAXO-CH9 este fără îndoielă: 
Seth Volchul sâi Valachul. | 

Figura capului de asin mai era întrebuințată în anticitate și ca em- 
blemă a Daciei. 

Pe unele monete din timpul împăratului Traian Deciu (a. 249), Dacia, 
personificată ca divinitate, este înfățișată ţinend în mâna dreptă o lance 
s6ii o suliță în verful căreia se vede împlântat un cap de asin 4). 

O deosebită venerățiune i s'a arătat însă lui Set în timpurile dinastie! a 
19-a. Mai mulţi regi din acestă dinastiă primiră numele de Set. Adese-ori 
Set mai era onorat și cu numele de Sutex5). 

La Fenicieni, unul din vechii Titani era numit Ev (var. Xv8tu), un 
cuvânt, care, după cum ne spune istoricul Philo, însemna Sxatos 6), adecă 
«justus>, mai corect însă judex, rom. «jude», «judec» şi <judeţii» 7). 

1) Lepsius, ibid. 53—54. — Despre crucifixul creștinilor cu cap de asin a se 
vede Northcote et Brownlow, Rome souterraine, p. 334.—La Tertullian, Apol. c. 
16: Deus Christianorum Ononychites. Capul de asin era în anticitate unul din simbolele 
inteligenţei. Asinul era consecrat şi lui Saturn (Dupuis, VII. 214). Secta gnosticilor înfățișa 
pe Sabaot (Sabazius) cu cap de asin (Dupuis, II. 531). 

1) Pindari Pyth. X. v. 33. — Mai notăm aici, că sub figura simbolică a asinului, Egip- 
tenii înțelegeaă cu deosebire pe inimicii din regiunile de nord (Lepsius, ibid. p. 54). 

3) Lepsius, ibid. p. 55. 

1) Mitth. d. k. k. Central-Commission z. Erforsch. d, Baudenkmale, VII. 225, 
5) Lepsius, ibid. p. 49. — Pierret, Le livre d. morts, p. 173. 
€ Philo, H. Phoen. fr. 2. 

1) O-dată a esistat și în limba română substantivul masculin judec (judex), după 
cum resultă din forma femenină <judecesă» (Tocilescu, Mater. folkl. p. 1019). — Cf, 
Barcianu, Grammatik (1858) p. 38. — Hasdeu, Cuvinte, 1. 286.
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În fine, mai avem o inscripțiune din timpurile lui Ramses II, în care se 

face amintire de representanţii mai multor orașe, numiți Sutex 1). 

Terminul de Sutex desemna așa dar în timpurile lui Typhon o dem- 

nitate superidră administrativă şi judiciară 2), în tocmai după cum în cele de 

ântâiti timpuriale republicei romane, consulii mai erai numiţi şi judices). 

III 

Venim acum la versiunea grecâscă despre luptele cu Giganţii, evenimente, 

pe cari poporele, ce aii fost o-dată supuse Pelasgilor, le celebrase în curs 

de o lungă serie de secule, ca o răsbunare divină asupra acestor cuceritori 

şi despoți ai lumii vechi. 

După autorii grecesci, răsboiul cel mare cu Giganţii î-l purtase Joe, €r 

nu Osiris. Învingătorii este Joe, & Osiris, numit de Greci Dionysos, luptase 

numai sub ordinele lui Joe +). 

«Grecii», scrie Philo din Byblus (sec. II), <şi-aă atribuit lor însiși mai multe 

fapte istorice din acestă epocă, și fiind-că autorii lor voiau să desfeteze 

urechile și inimele 6menilor prin dulceța fabulelor, ast-fel dânșii ai esagerat 

peste măsură lucrurile prin o mulțime de ficțiuni și îmfrumseţări. Cu deo- 

sebire, Hesiod și poeţii ciclici ai inventat din propria lor fantasiă diferite 

fapte și lupte de ale Giganţilor și Titanilor și în modul acesta, ei ai în- 

tunecat adevărul» 5). 

Giganţii erai, după Hesiod, un popor de origine divină, născuţi din sân- 

gele (n&mul) lui Uran și din Gaea sâi Terra. După patria sei mama lor, 

ei erai numiţi ynyeveis Tiyavres €), Terrae filii, filii Terras, Terrigenae ?). 

1) Lepsius, ibid. p. 50. 

2) In colindele românesci din Dobrogea se mai aude şi astă-di refrenul: <Judeș mare, 

Leroiii Dâmne»! (jud. Constanţa, com. Saraiă). 

3) Livii Hist. rom, |. III. 55: judicem enim consulem appellari. — Și fiind-că ne 

ocupăm în acest capitul cu terminul de Sutey, Sudec (rom. judec) la Egipteni și 

Fenicieni, mai este de lipsă să notăm aici următârele: Cuvântul Judea, după cum re- 

sultă din datele istorice de mai sus, nu este ebraic, ci se pare mai mult a fi numele 

unei provincii, guvernate în timpul dominaţiunii pelasge prin un Judex sc «Jude» su- 

perior, Acesta se confirmă și prin genealogia geografică: că Typhon a fost părintele 

lui Judaios şi Hierosolymos. 

4) Apollodori Bibl. I[. 6. — Diodor. Sic. IV. 5. 

5) Philo, H. Ph. fr, 2, fine. — Cf. Diodor. IL. 23. 8. 

) Homeri Batr. v. 7. — Diodori |, |. 21. 

1) Naevius De Bell. Pun. — Val. Flacci Argon. Îl. 18.
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Giganţii avea o statură uriașă, mult mai înaltă de cât cele ordinare. Ei purtau 
plete lungi și barbă, er în luptă întrebuințai arme lucitâre și lănci lungi 1). 

Giganţii, ne mai spun autorii grecesci, erai un popor superb şi scelerat, 
nisce triburi sălbatice de munte, cari uriaă pe Gmeniă de altă naţionalitate 2), 
Locuinţele lor se aflaă în părțile de nord ale rîului Oceanos potamos (Istrului), 
lângă țera Arimilor, în apropiere de locurile, unde ai fost bătuți Titanii, 
lângă Tartaros, astă-di, Tatul şi Tătar, la frontiera de apus a erei 
românescă 3). 

La Hesiod, luptele cu Giganţii sunt înfăţişate numai prin răsboiul lui 
Typhon cu Joe. Typhon însuși este cel mai înfricoșat dintre Giganţi 4). 

Reședința lui Typhon se afla în țera Arimilor, eîv "Apiporg 5), se 
după Quintus: în «Ţera cea n6gră», Tata pedarva 6). 

La autorii grecesci, Typhon este o figură monstruâsă. EI avea o natură 
mixtă de feră sălbatică şi de om. Prin mărimea corpului și prin tăria sa, el 
întrecea pe toţi, pe câţi i născuse până aci pămentul. Cu o mână ajungea 
la apus, cu alta la răsărit. Pletele şi barba i fâlfâiau în aer şi focul stră- 
lucia din ochii să ?), 

În primele lupte cu Joe, Giganţii sunt învingători. Joe, vădând că nu pâte 
resista la asaltul cel violent al lui Typhon, se grăbi să fugă cu aliaţii 
sti în Egipet, unde se schimbară cu toţii în diferite forme de animale, ca 
Typhon, care i persecuta, s& nu-i pâtă cunâsce. Urmă apoi o nouă luptă la 
muntele Casiu, în care Joe a fost rănit şi învins. Aci, Typhon prinse pe 
Joe, apoi luându-l pe umeri î-l trecu peste apă și-l închise în pescerea 
Coryciu din Cilicia 5). Însă Joe scapă din închisâre cu ajutoriul unei 
femei, care-l pădia. 

În urma acestei înfrângeri, Joe vădend că nu pâte învinge pe Giganţi ceru 
ajutoriul lui Hercule 2). Răsboiul i-l conduce de aci înainte Hercule, &r nu Joe. 

1) Diodor. IV. 21. 7. -- Hesiod. Theog. v. 185 seaq. — Apollodor, Bibl. 1. 6.— Apollon. 
Rh. III. 499. 

2) Homer. Odyss, VII. 22. 206. Batrach. v. 285, — Macrob. Sat. 1. 20. — Eustathii 
Comment, ad Dionys. v. 327. 

2) Hygini Fab. Principium. — Sunt așa numiții Gugani, cari în mare parte se disting 
şi astă-di de cei-lalţi locuitori ai Carpaţilor prin o statură înaltă și robustă, — Vedi p. 718. 

1) Hesiodi Theog. v. 820. — Claudiani Gigant. v. 32. — Hygini Fab. Principium. 
5) Homeri Il. II. 783. 

* Quinti, Posthom. V, 416. 

*) Apollodori Bibl. [. 6. 3. 

%) A se vede nota 4, pag. 988. 

*) Apollodori Bibl. |. 6. 1. 6.
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Cele din urmă lupte cu Giganţii, după cum ne spun autorii grecescă, se în- 

templară în pocna de la Phlegra, sei lângă delul, muntele, și satul Phlegra, 

mediov PhEypas 1), nediov Dheypaiov dd rod Aâpav 2), Pheypaia Ade 5), Pitypa 

eros xal xp 4), Phlegraea juga 5). 

Giganţii, scrie Timeu, aflând despre venirea lui Hercule, î-și adunară tote 

puterile lor, se puseră în ordine de bătae și plecară înaintea lui Hercule. 

Se începe apoi între amândouă părțile o luptă înverșunată, după cum erai 

şi puterile şi îndârjirea Giganţilor 6). 

- În urmă, Giganţii se retraseră întrun loc bine întărit, la stânca şi pe- 

scerea numită de autorii grecesci Aornos și Avernis 7), de poeţii ro- 
mani Avernus. Hercule atacă aci în trei rânduri pe Giganţi, însă fără 

succes. În urmă însă, el se retrase din causa unor cutremure mari de pă- 

ment și a altor fenomene prodigiâse 8). 

După alte tradiţiuni, Hercule învinse și distruse la Phlegra cu des&vâr- | 

şire pe Giganţi ?). 

Giganţii se luptară în contra lui Joe și a aliaților s&i cu bucăţi de lemne 

aprinse, cu bolovani enormi, cu lănci, săbii şi reteveie (busdugane) de aramă; 

Joe întrebuință în contra lor fulgerele şi tunetele, €r Vulcan i lovi cu glo- 

buri de metal aprinse 10). Câmpiile și pădurile, unde se întâmplase acestă 

luptă, s'aii aprins și ars, din care causă muntele acesta s'a numit Phlegra, 

adecă «Arsul», de la qhEyew, a arde 11). 

Giganții, ne spun legendele, mai aruncară asupra adversarilor şi un bălaur 

înfricoșat, a cărui amintire se eternisă apoi prin constelațiunea, numită «<Ba- 

laurul», de lângă polui nordic 12). Fără îndoiâlă, că aici e vorba de insem- 

nele de r&sboiă ale Giganţilor în formă de bălauri, pe cari le mai întrebuin- 

țară și Dacii în luptele lor cu Romanii. 

1) Pindari Nem. 1. 67. — Diodori 1. IV. 21. 5. 

2) Timaei fr. 10, în Fragm. Hist. gr. 1. p. 195. 

3) Aeschyli Eum. v. 295. 

*) Schol. lui Pindar (la Boeckhius II. 434). 

5) Propertii Eleg. III. 9. 48. 

„€) Timaei fragm. 10. in Fragm. Hist. gr. [. 195. 

7) "Aovepvis la Dio Cassiu (XLVIII. 50). 

% Arriani Indica, c. 5. — Strabonis 1. XV. 1. 8. — Diodori |. XVII. 85. 2. 

* Eustathii Comm. ad Dionys. v. 327. — Steph. Byz. v. Ilaiijvn şi BEsxoc. — Ephori 

fragm. 70. 

19) Apollodori Bibl. 1. 6. 

11) Cf. Diodor, V. 71. 4. — Strabo, XIII. 4. 11. — Hesiod, Theog. v. 859. 

1) Dupuis, Origine de tous les cultes, Il. 199.
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Revenim acum în particular la situațiunea geografică a muntelui Phlegra. 
Autorii greci și romani, din timpurile mai din urmă ale anticităţii, cercară 

să strămute teatrul luptelor cu Giganţii în regiunile de lângă Marea me- 
diterană, unii în Syria, Asia mică, Thracia, Thessalia, Epir și în insulele 
grecesci, €r alții în Campania Italiei. 

Însă, după fântânele cele mai vechi istorice, aceste evenimente se des- 
fășură pe teritoriul Daciei vechi. 

Muntele cel vestit Phlegra, care umpluse de groză pe Joe și pe aliaţii 
sti, se afla situat în părţile de nord ale Istrului, în regiunile locuite de Geţi. 
Poetul Staţiu numesce acâstă localitate Getica Phlegra!). 

Cu deosebire însă, poeţii romani considerau răsbiele cu Dacii, ca o 
continuare istorică a luptelor cu Giganții. 

Astfel poetul Horaţiu celebreză pe împăratul August, care avuse un r&s- 
boii cu Dacii 2), ca învingătorii al Titanilor și al Giganţilor ?). 

Împăratul Domițian î-și propuse de asemenea să cucerescă Dacia. Acestă 
espedițiune însă se termină cu retragerea legiunilor romane de pe teritoriele, 
ce le stăpâniait Dacii. Cu tote aceste, amicii lui Domițian solemnisară în- 
vingerile sale presupuse ca un triumf asupra Giganţilor £). 

Numele și însemnătatea istorică a muntelui Phlegra, unde s'a petrecut 
cele din urmă lupte cu Giganţii, s'aă păstrat încă până astă-di în toponimia 
și în amintirile istorice de la Dunărea de jos. 

Phlegra din legendele Giganţilor este muntele sci dâlul, numit astă-di 
Pregleda şi Pregreda, situat lângă comuna Isvernea din județul 
Mehedinţi. În acest munte se află şi pescerea cea făimsă a anticităţii, nu- 
mită de autorii grecesci Aornos și Avernis, de Romani Avernus. Nu- 
mele săi î-l mai păstrâză și astă-di comuna Isvernea 5), sat compus din 

moșneni români, situat lângă pslele muntelui Pregleda $). 

1) Statii Theb. III, 595.— După Orpheu (Argon. 1125) lângă strîmtorile munților Riphei. 
) Monum. Ancyr. c. 30. 

3) Horatii Od. II. 4. 

) Martialis Epigr. VIII. 50 şi 78. 

5) Cu tote că în limba latină, nominativul era Avernus, însă poeții romani mai 

întrebuinţaii și pluralul neutru Averna (Virg. Aen. 1]. 442), întemeiându-se, de sigur 

pe o vechiă fântână geografică. — În anticitatea homerică, locul și pădurile unde se afla 

pescerea Avernus erai consecrate Persephonei (Proserpinci), reginei lumii celei- 

lalte (Odyss, X. 499. Diod. IV. 22), un nume, pe care-l mai păstreză până astă-di comuna 

Preșna, vecină cu Isvernea, și unde hramul bisericei este și astă-di al «Adormirii 
Maicei Domnului». | 

% Nu numai Pregleda, dar aprâpe tâte înălțimile și culmile din regiunile superidre
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Vechile tradițiuni grecesci mai spuneaii, că fulgerele lui Joe ai surpat 
aici munții și că o parte din Giganţi ai fost acoperiți la Phlegra cu pă- 
ment, cu trunchiuri de arbori și cu dărimăturile stâncilor 1). 

După alte tradițiuni însă, a fost Hercule, care astrucase aici pe Giganţii 
învinși cu cantități enorme de pământ ?). 

Cuvântul Phlegra, din punct de vedere limbistic, este numai o simplă 

numire grecisată. Încă în anticitatea greco-romană mai esista pentru ace- 
lași munte și numele de Prochyta 3), o formă, care se apropiă și mai 
mult de numirea actuală «Pregleda» şi «Pregreda» 4). 

Surpătura cea legendară de la Phlegra s6i Prochyta, cu care se termină 
luptele cele făimâse cu Giganţii, se mai vede până astă-di în delul sei mun- 
tele Pregleda de lângă Isvernea. Este o dărimătură gigantică și misteri6să, 
şi care se pare a fi mai mult o lucrare esecutată de mâni omenesci, de cât 
o simplă ruină de stânci și de pământ, produsă de cutremure, ori de alte 
accidente naturale 5). 

ale Cernei ne mai presintă și astă-di aspectul unui vast complex de munţi, ce a fost 
0-dată pradă unui incendiu extraordinariă. Preoţii egipteni, scrie Plato (ed. Didot. II, 

200), se esprimaii ast-fel către Solon: ceea ce se vorbesce la voi, că în timpul lui Phaeton 

s'aă aprins şi aă ars cele ce erai pe suprafața pământului, cu tâte că s'ar păr€ a fi numai 

simple fabule, însă aii fost lucruri adevărate. — «În timpul urieșilor», ne mai spune 

o tradițiune poporală din județul Vlașca (c. Michăileni), «munții şi câmpiile ai ars 
trei ani, apoi urieșii (jidovii) aă fost înecaţi de o plâie mare, care a ţinut mult timp». 

) Lucilii Aetna, v. 62. 

2) Silii Ia], lib. XII, 151: Tradunt Herculeo prostratos mole gigantas Tellurem 

injectam quatere. — Val. Flacci Arg, II. 19: Quos (Gigantes) scopulis, trabibus, 

parens (Terra) miserata, jugisque Induit... — Strabonis Geogr. |. VI. 3.5, 

3) Silii Hal, 1. VIII. 542. —- Statii Silv. IL. 2. 76. — Virgilii Aen. [X. 715. — Plinii |. 
II. 89. 3: provolutis montibus extitisse Prochytem. 

:) Tot în regiunile aceste se află și muntele Casios, unde Joe a fost învins şi prins 
(p. 985). Însă, adevăratul nume al acestui munte a fost Cos, nu Casios, După Apol- 
lodor, lupta lui Neptun cu gigantul Polybotes s'a intemplat la insula, înțelege muntele, 
Cos. O altă tradiţiune ne spune, că Hercule, după ce cucerise insula (muntele) Cos, s'a 

dus la Phlegra (Apoll. Bibl. 1, 6,2, 4; II, 7, 1—3, Pherecydis fr. 35). Este așa dar 

evident, că muntele Casios, ori mai bine dis Cos, din istoria Giganţilor, se afla în aceeași 

regiune orografică cu Phlegra. A se vede mai sus p. 143 seqq. 

5) După o tradiţiune culesă de noi în Isvernea, escavaţiunea din muntele Pregleda a 

făcut-o un novac (uriaș), care voia să abată apa Cernei pe valea Coșustei, Este aceeași 

tradițiune, pe care o aflăm şi la autorii vechi — modificată însă în cât-va — că Hercule 

esecutase lângă Avernul din Campania unele lucrări de pământ, ca să scutescă locurile 

de acolo de revărsările mării (Diod. 1V, 22. 1. — Strabo,V. 4. 6, Ihid. VI. 3.5).
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Una din grămedile cele enorme de pământ, provenită din acestă exca- 
vațiune, portă astă-di numele de <Câsta Rancii». Avem aici un nume per- 
sonal, <Rancea», ori mai corect <Ramcea» 1), identic în tot casul cu <Run- 
cus», cum se chiema unul din cei mai distinși Giganţi, care se luptase 
la Phlegra. 

Despre Typhon, legendele vechi conţinea diferite versiuni: că el a fost 
acoperit cu surpăturile muntelui Prochyta (Pregleda) 2), că a fost aruncat 
în Tartaros 2), ori că a fugit în Italia €, după alții în Sicilia 5). 

În memoria acestui rEsboiă, autorii grecesci atribuiră lui Joe epitetul de 
YifavrotTns sei Yavrodtrop, omoritoriul Giganţilor 8, 

IV 

Între cei mai de frunte Giganţi, cari luase parte la acest r&sboiii, autorii 
vechi amintesc pe: 

1. Porphyrion (Apollod. 1. 6), la Neviu Purpureus. Se pare însă 
a fi identic cu Typhon, pe care Plutarch î-l numesce Tvopds 7) Xp6a, roscoban. 

2. Runcus sâi Rhuncus (Naev.) Forma primitivă a fost însă Rumcus. 
O vechiă familiă stinsă din Isvernea se numia Rancea. 

3. Coemse (Hygin. Fab.) In onomastica română, Comșa este un nume 
familiar fârte usitat, . | 

4. Alemone (Hygin. Fab.). Alăman este nume de familiă la poporul 
român. Forma primitivă a fost Arăman. 

5. Phorcus (Hygin. Fab.), un nume ce corespunde la forma rustică 
Porcus, ca porphyra = purpura. 

6. lenios (Hygin. Fab.) In onomastica Românilor de la Haţeg și din munții 
Cloșanilor Ianeş și Ene. După Tertulian, Janus era numit și Janes. 

7. Enceladus (Hygin. Fab. și Apollod. 1. 6), nume compus din Ence 
și Ladus. 

8. Capeleus 7), nume grecisat, ce corespunde la forma latină Capilla- 
tus. Despre Ligurii, numiţi «Capillati>, amintesce Pliniu (II. 7. 1). Clasa 
de jos a Geţilor încă era numită xopijrat şi «Capillati». 

1) Ca princeps din primceps = primus capio, 

2) Silii Ital, VIII. 542. 

2) Hesiodi Theog. v. 868. — Pindari Pyth. |. 15. 
*) Pherecydis fr. 14. — Fragm. Hist. gr. |. 72, 
5) Apollod, Bibl. [. 6. 3. 32. — Val, Flacei Argon. II. 24, 
*) Luciani Philopat. 4. — Ibid. Tim, a, 
1) Ersch u. Gruber, Allg. Encycl. d. Wissenschaften, 1 Sekt., 67. Th, p. 169,
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9. Eurymedon, unul din regii cei vechi ai Giganţilor, părintele celei 

mai frumâse femei, numită Periboea (Odyss. VII. 58). Eurymedon, nume 

grecisat, este compus din edpbs lat, și ptâwvy, domn, împărat. Încă din tim- 

purile lui Homer, grecisarea numelor devenise o lege literară pentru autorii 

grecescă. În formă românescă, Eurymedon ar însemna Lat sei La d Domnul, 

ori Latin Domnul. Regele Telephus sei Laiinus, care domnia peste 

regiunile din sudul Istrului (p. 820), are la Tzetzes (Antehom. 270) epitetul 

de ebpuntswv (late regnans), format, cum vedem, după numele etnic <Latinus». 

10. Oromedon, gr. 'Opontâwv (Propert. III. 9. 48), cu înțelesul de «Domn 

al munţilor», sâii «Domn muntenesc>. Se pare a fi o personalitate deose- 

bită de Eurymedon. 

11. Damysus!). 

12. Briareus (Hom. II. 1. 404), gr. Bprap&s, tare, puternic. În părţile mun- 

tâse ale județului Mehedinţi (c. Ponsre) esistă familia Briana. 

13. Pallas (Hygin. Fab., Claud. Gig.). In formă rustică de sigur Ballas. 

La Români, Balea (din Bala) este un nume familiar destul de răspândit. 

Mai multe sate românesci pârtă numele de «Bala», «Băleni» și «Bălesci». 

14. Mimas (Hom. Od. UI. 4. Sil. Ital. XII. 157). El a fost acoperit sub 

ruinele de la Prochyta. O familiă de moşneni din Isvernea mai are și astă-di 

numele Mimiș. 

15. Foetus (oirog) pe o pictură de vas 2). Se pare a corespunde la 

numele familiar românesc Fătu (Fătu). 

16. Polybotes sâii Poliboetes (Apollod. 1. 6. Hygin Fab.), adecă «cel 

cu ciredi multe de vite». În plasa Cloșani (jud. Mehedinți), Boeţiu e nume 

familiar, 

17. Otus şi Ephialtes s. Ephialta (Odyss. X. 307. Apollod. Bibl. 

I. 6. Sidon. Apollin. Carm. II. 25). În părțile meridionale ale Carpaţilor, 

Otu a fost o-dată nume familiar, după cum resultă din numirile satelor 

Otesci (jud. Olt şi Buzăi). Al doilea nume, Ephialta, se vede a fi compus. 

Alta, în onomastica română, corespunde la «Aldea». 

„18. Alkyoneus, pe care Pindar (Istm. V. 30—31) îl numesce gigantul 

«boariii> (Povf&rys). Un sat ce formeză comună cu Isvernea portă numele 

Canicea. 

19. Antlas Caeneus 5). Probabil un locuitor de lângă muntele Atlas. 

:) La Ptol. Hephaestion (Ersch u. Gruber, ibid. p. 169), 

>) Gerhard, Trinkschalen d, k. Museums z. Berlin. — Cf. Schol. lui Hesiod (Ersch u. 

Gruber, ibid. 169). 

3) Theog. lui |. Tzetzes (Ersch. u. Gruber, ibid. p. 169).
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La r&sboiul Giganţilor, scrie. Neviu 1), luase parte și magni Atlantes 
(Oltenii cei înalți). 

20. Musaeus (Diod. V. 1. 3) este unul din Giganţii de la Phlegra, care 
în mijlocul luptei î-și părăsise soții și trecuse în partea lui Joe. 

21. Besbicus (Steph. Byz. v. Beoftx6s). Forma primitivă a fost în tot 
casul Bebiscus. | 

22. Gration (Apollod. 1. 6), mai corect Kration (rom. Crăciun?) 
23. Erylus = Erulus (Hygin. Fab.) corespunde la numele de familiă Iaru 

(art. larul), ce-l aflăm și astă-di la boierii români din ţra Făgărașului 
(după analogia «vara», lat, <ver>; ciarbăr, lat. «herbă»), 

XXXVIII. -- MEMORIA LUI SATURN ÎN TRADIŢIUNILE ISTORICE ROMÂNE. 

1. Vecul de aur al lui Saturn în colindele religii se 
ale poporului român. 

În colindele şi în legendele religi6se ale poporului român, Saturn figu- 
reză sub numele de Crăciun, bătrânul Crăciun, Moș Crăciun 
şi Moș Crăciun bătrânul. 

Moș Crăciun, a fost, după cum ne spune o tradițiune poporală din re- 
giunile muntâse ale Ţărei românesci, Dumnedeul poporului, care a locuit 
înainte de Români aici... şi a cărui sărbătâre o țineaii în același timp, în 
care creștinii serbeză Nascerea Domnului 2). 

După alte tradițiuni poporale, Moș Crăciun a fost un rege păstorit: un 
cioban forte avut, căpetenia ciobanilor, stăpânul stăpânilor. 

În timpurile domniei lui Saturn a fost, după tradiţiunile vechi, epoca cea 
fericită a omenimii, etatea de aur pe pământ, când puterea de producțiune 
a pămentului se caracierisa prin o fertilitate exuberantă, clima era mai dulce 
şi primăverile mai lungi (ver aeternum, antiquum ver), când câmpiile pro- 
duceai de sine tot felul de fructe, multe și în abundență, €r 6menii trăia 
fără griji, fără necasuri, fără miserii și cu sufletul deplin liniscit 2). 

În timpurile lui Saturn, scrie Plato, modul de guvernare și modul de 
vi€ță al societății omenesci aă fost din cele mai fericite, şi faima despre 
acestă epocă fericită a omenimii a ajuns până la noi. Atunci, natura oferia 

1) Naevius, De bello Punico: Titani, bicorpores Gigantes, magnique Atlantes, 
Rhuncus atque Purpureus filii terras, 

1) Com. Găleşesci, j. Argeş. 

:) Hesiodi Op. v. 109 seqq. — Ovidii Metam. 1. 89. seqq. — Diodori |. V. 66,



092 MARELE IMPERIU PELASG. “ 

de sine și în abundență tâte cele necesare vieţei. Adevărata causă a acestei 

stări de lucruri, a fost, după cum se spune, următâria: Anume, Saturn în- 

țelegând, că natura omenescă, dacă va fi lăsată a se administra de sine, 

după arbitriul s€ă propriu, se va umple de insolențe și nedreptăţi, şi ast-fel 

cugetând asupra acestei stări de lucruri, dânsul a pus regi și guvernatori 

peste statele n6stre, nu Gmeni de rând, ci genii dintr'un nem mai superior 

şi mai divin, după cum facem şi noi astă-di cu turmele nâstre domestice, 

că nu punem boi să conducă pe boi şi nici capre ca să conducă caprele, 

ci peste aceste specii de animale domnim noi, un gen mai superior. În 

modul acesta, Saturn în iubirea sa pentru binele omenimii, a pus să ne gu- 

verneze un nem de genii mult mai escelent, de cum suntem noi, și aceștia 

purtând o mare grijă pentru binele nostru ai introdus la noi pacea, rușinea, 

ascultarea de legi şi ceă mai întinsă domniă a dreptății. În modul acesta 

denşii ai făcut, ca genul omenesc să fie fericit și scutit de revoluțiuni... 

de aceea este trebuinţă, ca și noi să imităm întru tote acest mod de vi€ță, 

ce se spune că a fost în timpul domniei lui Saturn, și în cât esistă în noi 

un spirit nemuritoriu să urmăm în vi€ța publică și în vicţa privată îndem- 

nurile acestui spirit și să administrăm ast-fel casele, orașele şi statele n6stre 1). 

Memoria acestor timpuri depărtate și fericite, numite «vecul de aur al 

lui Saturn», mai r&sună și astă-di în colindele tradiționale ale popo- 

rului român, ce se cântă cu ocasiunea s&rbătorilor Crăciunului. 

În aceste imne religise poporale se celebrâză perfecțiunea și sfințenia 

moravurilor vechi, fericirea casnică și fericirea publică a omenimii din aceste 

timpuri de prosperitate legendară, numite <vecul cel bun». 

În ce privesce etimologia cuvântului «Crăciun», unii din autorii moderni 

ai credut, că acest termin derivă de la adiectivul latin crastinus (dies), diua 

de mâne, ori dela cuvintele Christi-jejunium, ajunul lui Christ 2). Simple 

derivaţiuni literare, lipsite de ori ce fundament istoric. În realitate însă, noi 

avem aici o personalitate istorică, ce represintă pe unul din cei mai iluștri 

strămoși ai poporelor de rasă latină, considerat ca începătoriul și propaga- 

toriul fericirii omenescă 3). 

1) Plato, Leges, IV (ed. Didot, [I. 324). — Cf. ibid. Politicus, 1. p. 585—6. 

2) Hasdeu, Etym. m. Romaniae, I. 615. 

2) Crăciun, ca nume propriu, se pare a fi esistat și în anticitatea preistorică, Unul 

din Giganţii, cari luptase la Phlegra, este numit de Apollodor (Bibl. 1. 6. 2) Ppariwv, s6ă 

după Pyl și Wieseler mai corect Kpariuv (Stark, Gigantomachie, 14). În inscripţiunile 

romane ale Daciei aflăm pe un așa numit Chrestion, care ridică un monument votiv 

deului Mithra (Sol invictus, a cărui sărbătâre era în 25 Dec,), Un Crastuno ne apare 

și pe inscripțiunile romane ale Lusitaniei (CIL. Il. p. 387).
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În tradiţiunile italice, acestă figură glorisă a timpurilor vechi pelasge, ne apare sub numele de Saturnus, un cuvEnt, al cărui înțeles și origine geografică au r&mas până astă-di obscure, 
| Varro, unul din cei mai distinși literați romani, era de părere, că numele lui Saturn derivă de la satus, s&mănătură 1). O simplă asem&nare de forme, însă nici de cum o derivaţiune istorică. 

O altă etimologiă o aflăm la Cicero, care reduce numele lui Saturn la verbul saturare. Interpretarea însă, pe care ne-o dă acest erudit autor, e forţată și greşită. Sub influența ideilor teologice grecesci, Cicero cercă să aducă numele lui Saturn (derivat de la «saturare») într'o legătură mai apro- piată cu grecescul Kptyog (= Xp&vos, timp): Saturnus... est appellatus, quod saturetur annis, adecă: sa numit Saturn, fiind-că era sătul de ani 2). 

În părțile de sus ale Moldovei, precum și în regiunile de lângă delta Du- nării, personalitatea cea legendară a lui Saturn se mai numesce și astă-di Crăciun sătulul şi Crăciunul sătul, de 6re-ce, cum ne spun aceste tradiţiuni, Moş Crăciun vine încărcat cu tot feliul de bunătăţi; el aduce înde- stulare și bucuriă &menilor 3). Cicero cunoscea așa dar, fie din tradițiunile vechi ale Italiei, fie din cărțile cele sfinte ale Romanilor, epitetul de satur, ce-l atribuise anticitatea preistorică acestui representant al epocei legendare de fericire 4), un epitet, care mai târdiii a devenit în literatura religi6să a Romanilor un nume propriu, sub forma de Saturnus. 
Resultă așa dar, că originea geografică şi istorică a numelui «Saturn» se reduce la patria cea vechiă a dinastiei divine, la regiunea de la Carpaţi. 

2. Numele şi Personalitatea lui Saturu 
în poemele tradiționale române. 

[> 

In anticitatea greco-romană, Saturn avuse la diferite popsre diferite nu- miri. De Greci, el era numit Kp6vos, la Romani Saturnus, la Egipteni Seb, la Fenicieni EI și la Daci Zalmoxis (Deul moș). 

1) Varro, L. L. V. 64: ab satu est dictus Saturnus. 
*) Cicero, N. D. IL. 25. — Ibid. N. D. III, 24: Saturnus, quia se saturat annis, 3) Com, Cotușca şi Șuhărău j. Dorohoiă; Dobreni j. Nemţu; Turcdia, j. Tulcea. —. Cf. Teodorescu, P.p. 31: <săturat'am toţi Aămândii» etc, (Saturnalele). 1) La Eschyl (Choephr. v. 375), vecul de aur al lumii vechi se numesce «fericirea hyperboreă>.— Cf. Mela (Descr. orb. IM, 5) și Pliniu (IV. 26. 11). 
NIC. DENSUŞIANU, 

63
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Sub numele de Kp&vog, Saturn mai avea în teogoniile grecesci și epitetul 

de verarog (de la vtoş), cu înțelesul de «cel mai tânăr» între fii lui Uran, 

ori «cel mai tânăr» între dei 1). 

Sub acestă numire particulară, figur6ză Saturn şi în poemele epice ale 

poporului român, a căror vechime se reduce la timpuri forte depărtate. În 

aceste cântece tradiționale, Saturn este numit Novac, un cuvânt, care în 

limbile slave meridionale însemneză tânăr. «Novac» corespunde ast-fel, 

după forma și înțelesul s&ă, la grecescul vâos, de unde se formase în lite- 

ratura grecescă epitetul de vewraros 2). 

În aceste poeme epice poporale, el mai este numit Novac cel bătrân, 

«bătrânul Novac, ce trăesce acum de un vâc»> și Novac, moș bă&- 

trân?), după cum în tradiţiunile grecesci Kpovos mai avea și epitetul de 

mpeo65rns şi peo6iraros 4), la Romani senex5). 

Sub acelaşi nume de «Novac cel bătrân», Saturn era cunoscut și în li- 

teratura cea sacră a vechilor Egipteni. În imnele religi6se egiptene, a căror 

vechime se reduce, cel puţin, la seculul al XV-lea a. C., Saturn mai este 

numit și «Tânărul bătrân», Jeune aîn€ (traducțiunea lui Maspero) €), o 

numire, a cărei origine nu se pâte esplica de cât prin forma tradițională 

românescă de «Novac (tânărul) cel bătrân». 

*) Apollod. Bibl. 1. 1. 3: vebratov &aăvruv Kpvoy. — Diodor, 1. 27. Kpivos vetbrurog 

soy Gnâvriuy. 

2) În ce privesce poemele epice despre Novac, notăm aici următârele colecțiuni: Ma» 

rienescu, Balade. 1. Pesta, 1850. — Corcea, Balade pop., Caransebeş, 1899. .-- Marian, 

Poesii pop. I. (1873) — Negoescu, Poesii pop. Balade. Bucuresci, 1896. — 'Tocilescu, 

Materialuri folkl. Bucuresci, 1900. — Bibicescu, Poesii pop. din Transilvania. Bucuresci, 

1893, — Şezătârea (Fălticeni). An. I, II, III. — Alexici, Texte din lit. pop. rom. |. 

Budapesta, 1899. — Frâncu, Românii din Munţii apuseni. Bucuresci, 1888. — Hasdeu, Co- 

lumna lui Traianu, a. 1882. — Cf. Hasdeu, Etym. magn. Rom. t. III. p. 2256 seqq.— 

Gerhard's Gesânge d. Serben, 2-te Aufi. Leipzig, 1877. — Colecţiunea n6stră inedită. 

3) Cu acelaşi înțeles, el mai este numit și Baba Novac (Cf. Hasdeu, Etym. magn. 

Rom. IN. 2264). In baladele serbesci, Novac mai are şi epitetul de starina (bătrân), 

care e sinonim cu <Baba». 

1) Aeschyli Eum. v. 638. — Luciani Sat. 5. — Diodori |. V. 66. 

5) Despre Saturn, scrie Albericus, De deor. imag.: Saturnus pingebatur, ut homo 

senex,canus,prolixa barba, curuus,— Aceeaşi figură o are Novac cel bătrân 

şi în cântecele epice române. EI este: înalt şi cocoșat, de pept cam găvănat și cu barba 

albă până la brâă (com. Glâmbocata, j. Dâmboviţa; Surdila Găisenca, j. Brăila; Bragadir, 

j. Teleorman). 

c) Maspero, Etudes d. myth. et d'arch. Egypt. II. 449. — În alt imn (Maspero, Etu- 

des, II. 457), aceste cuvinte sunt interpretate ast-fel: En fant (Jeune) qui nais chaque 

jour, Veillard dans les bornes du temps, 
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Sub numele de Noachus şi No&, Saturn ne apare și în legendele po- 
porale din părțile de apus ale Europei 1). ' 

În tradiţiunile istorice ale Italiei, Saturn era considerat ca unul din cei 
mai vechi întemeiători ai Romei. 

Acâstă amintire istorică ne apare de noi în cursul evului de mijloc la 
diferiți autori şi în diferite scrieri. În aceste tradițiuni medievale, descălecă- 
toriul cel vechiu al Romei, fundătoriul Capitoliului, figureză, nu sub nu- 
mele de Saturn, ci sub numele de Noachus şi No&2). În tot casul, noi 
avem aici o tradițiune poporală, care nu este de origine creștină, care a 
trecut din anticitate în evul de mijloc şi care ni se presintă numai ca un 
simplu r&sunet al unor legende vechi și cântece istorice poporale. Sub- 
stituirea lui Saturn prin Noe seă Noach, nu se pâte considera ca o simplă 
ficţiune a autorilor creștini, după cum nu putem reduce la cărțile cele sfinte 
ale Ebreilor nici epitetul de <neotatos» „ ce-l avea Saturn în tradițiunile gre- 
cesci, nici numele săi de «Jeune aîn€» în imnele religi6se egiptene, 

În fine, sub numele de No, Saturn era adorat și în cultul religios al se- 
mințiilor pelasge de pe teritoriul Galiei vechi. S&rbătorea cea făimâsă a 
Saturnalielor, care amintia vecul cel fericit, seu de aur, din timpul domniei 
lui Saturn, se mai numesce și astă-di în diferitele regiuni ale Franciei Nol , 
cu deosebire însă la Bressoni Noy 6, la Picardi Nou€, & la Valloni Noi65), 

1) Noe din legendele religi6se ale Ebreilor este aceeași personalitate cu Saturn. 
După tradiţiunile chaldee, diluviul biblic se întemplase în timpurile lui Saturn (Fragm. 
Hist. gr. V. 280). — După Ioan Antiochenul, Saturn era un descendent al lui Noe, În 
limba vechiă ebreă, noah încă avea înțelesul de «noă> (tenăr). 

:) Graf, Roma nella memoria del medio evo. Vol. ], p. 81: II piu antico & la Graphia 
aureae urbis Romae. Quivi si narra come il patriarca No&, dopochă la sua pervertita 
discendenza ebbe edificata la torre di Babele, entră co' figliuoli in una nave e approdd 
in Italia. Non lunge dal luogo dove poi sorse Roma, costrusse una cittă.cui diede 
il suo nome. — Ibid. (Graf, Roma. Vol. I) pag. 86—87: In certe Cronache la- 
tine, le quali si stendono dal diluvio sino al! anno 625 dell' tra volgare, contenute 
in un codice della Nazionale di Torino, segnato H, V, 37 si legge (f. 13 v,, 14. 
r.)... Et iusta locum ubi nunc est Roma ipse Noe civitatem construxit quam ex şuo 
nomine Noecam appellavit.—Ibid. p. 83: Theodoricus Engelhusius, Chronicon: 
Hoc tempore No, cum filii contra Dei et suam voluntatem turrim construere coepis- 
sent, ipse cum filio suo Jonico ratem adscendens, pervenit ad locum Europae ubi nunc 
est Roma, et ibi constructo palatio, juxta Albulam (Tiberim) resedit . .. ad Jani- 
culum, a nomine filii sui Jano. — Nieupoort, Rituum ... apud Romanos succincta ex- 
plicatio (ed. 1783), p. 225: alii Noachum per eum (Saturnum) adumbratum putant. — 
Juvenal (Sat. VI. 11) numesce lumea din timpurile lui Saturn orbis nOovus, o alu- 
siune, după cum se vede, la numele poporal al lui Saturn, 

3) Litir6, Dict, d. 1. langue frangaise, v. Noăl,
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o numire, ce nu se pâte considera ca o simplă contracţiune din substan-. 

tivul latin «natalis» (diua nascerii). Etimologia lui «Nosl> se reduce fără 

îndoi€lă la forma latină novellus, cu înțelesul de «tânăr»; ital. noveilo, 

giovine; friul. nov &ll, neonato, ultimonato 1); în dialectul de la Como, 

novâl, giovane 2). 

Resumăm așa dar: în cele mai vechi tradițiuni grecesci, Saturn are epitetul de 

neotatos, de la «neos», tânăr; la Egipteni, el este numit TenErul bătrân 

(Jeune aîn€); în tradițiunile medievale ale Italiei, el este Noachus şi No&; 

în cultul religios al semințiilor pelasge de pe teritoriul Galliei era adorat 

ca No&l, Noy€ şi Noi; €r în cântecele epice ale poporului român, el 

figureză ca Novac, cu aceeași numire tradițională ca cele precedente. 

“ | II 

În ce privesce naționalitatea lui Novac, el ne apare în cântecele epice 

românesci ca un vitez din Lătânii cei bătrâni (Prisci Latini) 2), ca 

un Român vitez, numit Novac Kara-Iflak (Novac Negrul Valach) 4). 

Ca personalitate istorică, el este un Domn român5),un fecior de îm- 

părat?), şi împărat. În fine, mai este numit Dei-împ&rat”); aparține 

prin urmare dinastiei divine, vechi pelasge. 

Saturn, după cum ne spun tradițiunile vechi, avuse mai multe espediţiuni 

şi călătorise prin t6tă lumea locuită. În cântecele epice române, Novac, 

care represintă tipul cel vechiii al lui Saturn, se esprimă ast-fel către fiul 

săi: «Nouă țări am și umblat, Nouă ări, tot românesci» 8), 

Numărul de 9 țări pelasge stii arimice era cunoscut și preoților egip- 

teni din timpurile Faraonilor. 

1) Pirona, Vocab. friulano, 1871. — 2) Monti, Vocab. dei diatetti di Como. Milano, 1845. 

3) Coroea, Balade, p. 81: 

Prin oraș, prin Țarigrad, De Lătâni de cei bătrâni... 

Proportă-se, umblă-se „..„ ăl de bate 'n căruntețe 

Trei fecioraşi de Lătâni, | E bătrânul de Novac. 

Paulus ex 'Fest, ed. Miill. 266: Prisci Latini proprie appellati sunt ii, qui prius 

quam conderetur Roma, fuerunt. — O tradiţiune din com. Beilic (Constanţa): aÎuainte de 

Români, spuneai bătrânii, că prin locurile aceste ai trăit Latinii. Cel fel de 6meni 

era, nu scim». 

4) Com. Rășvad, j. Dâmboviţa. 

5) Corcea, Balade, p. 94: Ci-sii bătrânul de Novac, Domn român și pe-al tăă vec. 

c) Hasdeu, Columna lui Traianu, An. 1882, p. 354. 

2) A se vede poemele epice ce le publicăm mai la vale. — O tradițiune poporală din 

com. Mălcar (Olt): Novac, se dice, că a fost împăratul urieșilor (Gmenilor mari). 

%) Hasdeu, Col. 1. Traianu. 1882. 620.
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În sistemul cel vechiii al hieroglifelor, popsrele barbare, inimice Egipte- 
nilor, erai representate prin: 9 arcuri simbolice 1). Imperiul pelasg din tim- 
purile lui Saturn conţinea ast-fel 9 țEri arimice, 

Saturn a fost unul din cei mai rEsboinici regi ai dinastiei divine. Aceeași 
tradițiune o avem în cântecele epice române despre Novac, El spune fiului 
săi, că până a fost încă tânăr: <şepte răsbâie a spart, şi la răsboiă când 
pleca, gr6znic la dușmani era» 2). | 

În tradiţiunile italice, Saturn este representantul istoric al culturei câm- 
purilor. El introduse în peninsula italică cele de ântâiii noțiuni agricole, 
cultura cerealelor și a arborilor fructiferi. În inscripțiunile romane ale Africei, 
el este numit: Deus frugum Saturnus frugifer Augustus?) 

De asemenea ne apare Novac, în cântecele epice române, ca începătoriul 
și patronul lucrărilor agricole. El este numit adese ori «Manea câmpiilor» 
şi el consideră binefacerile agriculturei în mai mare ondre de cât arta şi 
meseria r&sboiului «). 

LU 

După poemele epice românesci, genealogia familiei Novac se pre- 
sintă sub următâria formă: 

lancul împărat, tatăl lui Novac cel bătrân 5), 
Novac cel bătrân, fecior de împărat, împărat şi deu-împărat. 
Trei fii ai lui Novac: unul loviţă sâă lova, altul Gruia, €r numele 

celui de al treilea nu-l cunâscem 6), 

Rusanda, fica lui Novac 7), 
loviţă sâii Iova, fii ilegitim al lui Novac. 
loviţă sâii lova, nepot. 

1) Pierret, Le Pantheon €gypt. p. 29. — 2) Cătană, p. 110. Bibicescu, p. 303. 
3) C.I. L. vol. VIII, nr. 4581, Cf. nr. 2666. 
1) Intr'un cântec tradițional românesc, Novac sfătuesce ast-fel pe fiul săi Gruia: 

Lasă-te de pribegie C'acasă mai avem doi, 
Şi te dă la plugărie, Facem plug cu şesă boi 
Dă-ţi paloșul pe doi boi Şi-om plugări amendoi, 
Şi sabia pe alţi doi, (Gruia Vitezul. Gherla, 1894, p. 5). - 

Cf. Marienescu, Balade 1. 69. — Bibicescu, Poesii pop. p. 290. 310.—Corcea 
Balade, p. 92, 

5) A se vede mai Ia vale poema epică română despre Iancu împărat şi Novac (p. 1002). 
*) Şezătoarea (Fălticeni) [. 45.—Cf. Homeri Il. XV. 187. — Philo, Ph. H, fr. 2. 
7 În tradițiunea grecescă, Rusanda figureză sub numele de Erythea şi este mama lui 

Eurytion, care pădia ciredile lui Geryon (Hellanic, fe. 41).
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Radivoii, frate cu Novac ). Unul şi același cu Rhadamanth, fra- 

tele lui Minos (Saturn) 2). 

Bălăban, alt frate al lui Novac, identic cu Belus, regele Chaldeei 

și al Assyriei 8). 
> 

50 de unchi bătrâni, «tot voinici n6oşi români» 4); 50—70 de verişori, 

«făcuți din două surori»; 50—80 nepoţei. 

După cum vedem, în cântecele tradiţionale române, se face amintire de trei 

loviţe: unul este fiii legitim, altul fi nelegitim şi al treilea nepot al lui Novac. 

Teologii din timpurile cele vechi, scrie Cicero, încă număraă trei lovi 5). 

Însă genealogia lor difere. Unul este unchiul lui Saturn, al doilea frate și 

al treilea fii. 

În poemele istorice române, dintre toţi fiii lui Novac, Gruia a fost cel 

mai mic și cel mai iubit al părintelui săi. 

Ca personalitate istorică, Gruia este unul și acelaşi cu Typhon sei Set 

din tradițiunile grecesci şi egiptene. EI prădeză ţările meridionale în lung 

şi în lat, și este numit «Gruia lui Novac, care bate ţările». El se aruncă 

asupra adversarilor săi ca un vent înviforat 6). EL vine, trece şi se duce 

ca un diavol, cu capul ridicat în sus 7), și inspiră inimicilor s& o terdre ne 

mai pomenită, din care causă e numit și Român Grue Grozovanul) 

şi Gruia Grozavul?). El este acela, care a tăiat pe un împărat 19) din 

țările meridionale (Osiris). Încă până a fost tânăr, el «sa bătut cu 9 crai, 

pe toți 9 i-a bătut şi a se bate ar fi mai vrut» 1), 

1) Hasdeu, Columna lui Traianu. An. 1882, p. 622: Novac cu frate-so Radivoiă, 

Omeni de-i vechi amândoi. 

2 Pindari Ol. II. 83. — Cf. Homeri Il. XIV. 322. Odyss. IV, 564. 

5 Philo, Ph. H. fr. 2. 

+) Marian, Poesii pop. (ed. 1873) p. 142. 

s) Cicero, N. D. III. 21: Principio Joves tres numerant ii qui theologi nominantur. 

e) Alecsandri, Poesii pop. (1866),p. 88. — Cf. Hesiod, Theog. v. 869. 

1) Marienescu, Balade, I. 71. 

2 Alecsandri, Poesii pop. (1866), p. 77. — Altă variantă din j. Olt (Col. nâstră). 

* După nume și genealogiă, Gruia (la Teodorescu, p. 614; Gruia Gruian) mai 

este identic şi cu Geryon din tradițiunile grecesci, numit de Hesiod Tnpvoved mpiuapnvos 

(cu trei capete, fiind-că erati trei frați), er pe o inscripţiune din Gallia (Orelli nr. 1993) 

Trigaranus, având ca simbole trei gruie. In limba vechiă grecescă şEpavoc și în 

limbile neo-celtice garan însemneză grue, lat. grus. La Hesiod, Geryon este fiul lui 

Ch rysaor(= cel cu armele de aur). În cântecele epice române, Novac, tatăl lui Gruia, 

mai are și numele de Cres, din care s'a format apoi grecescul Chrysaor. 

1) Bibicescu, Poesii pop. d. Transilvania, p. 287. 

1) Marianu, Poesii pop. |. p. 175.
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Mesagerul lui Gruia și al tatălui săă este corbul!), același simbol, pe 
care-l avea şi Typhon (Set) în hierogiifele vechi egiptene. 

IV 

În poemele epice românesci, patria lui Novac se numesce în general: 
TeEră românescă 2), « Tera cea română de la Dunărea bătrână» 3), 
Este aceeași numire geografică, pe care o aflăm la Homer și la Hesiod sub 
forma de eîv "Apiuots (Tera Arimilor), unde era patria lui Typhon şi a re- 
ginei Echidna, a mamei lui Agathyrsus 2. : 

Aceeași numire o aflăm și în cântecele epice ale Slavilor meridionali. 
În poemele serbesci, locuinţa lui Novac este pe muntele cel înalt Ro- 

mania de lângă Seraievo 5), un termin geografic, care, după cum vedem, 
e nedespărțit de numele lui Novac, 

Reședința lui Novac se numesce în cântecele epice românescă «D'albă 
Curte» €), şi «Cerdacul lui Novac» 7). Ea se afla situată în «munţii de Ardel» 3), 
numiţi şi Staridel, Steridel 3), Cearidel, și Cerdel 1%), din care causă, Novac 
şi fiii s& sunt adese ori numiţi «voinici ardelenesci». 

La Pindar, curţile lui Saturn sunt numite mwpats 11). Ele aveai așa dar 
forma unui turn (castel) de zid sâii de lemn, construit pe un vârf de dl, 

1) Alexici, Texte. 1. p. 18: 

(Novac) De când era Gruia mic, Şapte ţări, el a sburat 
Avea un corb, vorbia un pic: Şi de Gruia nu a dat, 
<Corbule, pasere negră, Când era a șeptea (opta) ţeră, 
Du-te sboră lumea 'ntregă Ostenit era să moră, 
Să-mi dai scire de ficior, Se puse să croncănescă, 
Că de doru lui mai mor!» | Când și când să mai ciulescă; 
Corb din aripi fâlfăia Gruia când a audit... 
Şi din gură foc ţipa, 

Cf. Marienescu, Balade. ]. 85. 

2) Cătană, Balade pop. p. 139. — Alexici, Texte d, lit. pop. rom. [. 12. 
3) Corcea, Balade, p. 94. 

*) Homeri Il. 783. — Hesiodi Theog. V. 304. — Herodoti lib. 1V. 9. 
5) Gerhards Gesânge d. Serben (2-te Aufi.), p. 142. 

6) Sezătoarea (Fălticeni), IV. 7. 

1) Cerdac, casă mică și înaltă cu târnaţiă, de pe care se pste vedE în depărtare. 

5) Tocilescu, Mat. folkl. 106. 173. 

*) Hasdeu, Columna 1. Traianu, 1882. 619. — Coreea, Balade, 118. — Alexici, Texte, 
|. 29. — Tocilescu, Mat. folkl. 1238. 

1%) Tocilescu, Mat, folkl. 107-—108, 

':) Pindari Ol. 11. 77. — Cf. cuvântul S&pcos, rom, târș (dumus, frutex).
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ori munte, după sistemul architecturei tursenice şi al triburilor pelasge, nu- 

mite Mosyneci 1). 

«Cerdacul lui Novac» se afla în apropiere de Brașov 2), &r după alte va- 

riante lângă frontiera de apus a Țărei românesci, ori pe dâlul Felâcului, 

lângă Cluș în Transilvania etc. 

3. Resboiul lui Saturu cu Osiris în cântecele 

tradiționale române. 

Primul r&sboiu, ce-l iavuse Saturn cu Osiris, a fost, după tradițiunile cu- 

lese de Diodor Sicul, pentru posesiunile africane din regiunile Nilului, un 

răsboiii care sa terminat cu înfrângerea lui Saturn şi cucerirea 'Thebei, a 

reședinței regale din Egipetul de sus (p. 969). 

La aceste evenimente depărtate se rapârtă una din cele mai importante 

poeme istorice române, și pe care o publicăm mai la vale. 

În forma sa primitivă, acestă poemă tradițională mai avea tot-o-dată și 

un caracter cosmogonic. Ea aducea în combinățiune întemeiarea lumii cu 

cea de ântâiii generaţiune de 6meni şi cu începutul domniei dinastiei divine. 

După ce s'a întemeiat pământul, ne spune acest cântec epic, Dumnedei 

a dat putere lui Iancu și fiului săi Novac: să fie împărați puternici 

peste tâtă lumea. «lancul împărat» întemeiază apoi în părțile meridio- 

nale o reședință regală, pe care o încunjură în mod miraculos cu un zid 

lat și puternic, într'o singură di, și numai prin puterea cuvântului săă. 

Acâstă făimosă reședință meridională a dinastiei divine se numesce în 

poema iștorică română Țeligrad (Țărigrad). Este însă, din punct de ve- 

dere al situațiunii sale geografice, al cronologiei şi al istoriei sale legendare 

cu totul diferită de Țeligradul medieval sâii de Cetatea lui Constantin cel Mare. 

Țeligradul, întemeiat de Iancul împărat şi de fiul s&i Novac, ne apare 

ca una din cele mai vechi cetăți ale lumii. Ea a fost construită îndată după 

formațiunea pământului și se afla situată pe un șes, în apropiere de regiunile 

locuite de Ethiopi sâi de triburile negre africane 2). Acest Țeligrad preistoric 

1) Dionysii Halic, [. 26, — Strabonis 1. XII. 3. 18. 

2) Tocilescu, Mater. folkl. 1238: 

Munţii Sterii Delului, | De mulţi boeri e cuprinsă... 
La cerdacul lui Novac... i Tot bunii Braşovului 
Frumbsă masă-i întinsă, | Şi tartorii tErgului, 

Cf. V. Flac (Argon. [. 827): Cardine sub nostro... Tartarei sedet aula patris, —Vedi 

mai sus capitulul despre <Columna ceriului» pe munţii de lângă Brașov. 

3) Corcea, Balade, p. 106,— Cf. Tocilescu, Mat, folkl. p. 1241,
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corespunde ast-fel la Theba cea magnifică din Egipetul de sus, cetatea cea 
mai vechiă 1) și mai avută a lumii 2), reşedinţa meridională a dinastiei divine, 
despre care se spunea, că stăpânise pămentul de la începutul s&ă 3). 

Mai este aici de notat, că în poemele istorice române din ciclul lui No- 
vac, se face amintire de dou& Ţeligraduri; unul se afla în munţii Ardâlului, 
la cerdacul lui Novac 4), €r alt Țeligrad, despre care ne 'vorbesce poema 
ce o publicăm mai la vale, se afla situat în părțile meridionale, în apropiere 
de teritoriul Negrilor africani, 

Despre două reşedinţe ale dinastiei divine se face amintire şi în textele 
cele vechi religise egiptene 5). Una din aceste reședințe era Theb a, cetatea 
cea făimâsă pelasgă din regiunile de sus ale Egipetului 6), €r alta, mult mai 
importantă, din punct de vedere dinastic şi religios, se afla situată în re- 
giunile de nord, sub constelațiunile Ursei. 

Ţeligradul meridional, după cum ne spune poema epică română, a fost 
cucerit încă în timpurile lui lancu şi Novac, de o mulțime imensă de 
Turci. Aici, sub numele de «Turci», avem o influență a geografiei și a 
etnografiei medievale. Poemele epice aii un caracter narativ. Ele se ocupă 

1) Diodori Siculi lib. 1, 50. 
2) La Homer (Ul. IX. 381): «Theba Egipetului, în care se află avuții fârte mari 

şi are o sută de porţi». În cântecele epice române: <Ţărigradu-i oraş mare, Multă bu- 
nătate are» (Şezătoarea. IV, 8). 

5) Pierret, Le Panthcon €gypt. p. 9%. 
4) Într'o poemă poporală din com. Slăvesci (Vâlcea): In munții lui Țeligrad, La 

căsuţa lui Novac, Că-i căsuță cu umbrar. — Cf, Alexici, Texte de lit, pop, I. 7-8. 
Istoricul grecesc Zosim (sec. V.) amintesce lângă Eufrat, pe teritoriul Chaldeci vechi, 
un orășel numit Zaragardia, unde se afla un tron de petră, pe care locuitorii de acolo 
î-l numiaă tronul lui Traian, ceea ce ne pune în vedere faptul, că în general numele geo- 
grafic de Ţărigrad, ori Țeligrad, este anterior invasiunii slavice în peninsula balcanică, 
De altmintrelea se pare, că și forma primitivă a slavicului Țarigrad (cetate imperială) 
a fost Starigrad, «cetatea vechiă», după cum în unele poeme epice române, Ardelul 
e numit: Staridel, Cearidel și Cerde!. — Cf. la Virgiliu: antiqua urbs (Aen. XI. 540), 
Troja antiqua (ibid. 1. 375), 

5) Grebaut, Hymne â Ammon-Ra, p. 5. 7, — Pierret, Livre d. morts, p. 445: Osiris 
dans sa demeure de la terre meridionale, Osiris dans sa demeure de la 
terre septentrionale. 

?) Theba Egipetului se mai numia la gcografii grecesci şi Cetatea lui Joe (Dios- 
polis). Urmele acestei numiri le aflăm și în cântecele poporale românesci: 

Tu Marcule, fătul miei .., | Iovu din Ţeligrad 
Când de acasă ai eșit, Şi cetatea ţi-o spart. 
La tine că a venit | Rev. crit.lit. 11. 268. 

Resultă așa dar, că Ţeligradul preistoric era identic cu Theba, numită şi «Cetatea lui 
Joe» (Dios-polis),
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cu acţiunile eroilor și cu evenimentele mai însemnate istorice din timpurile 

vechi. Din acestă causă, cântăreții poporali, ca să fie mai bine înţeleşi, ai 

schimbat adese ori numirile geografice şi etnografice, substituindu-le cu 

altele mai noue și mai apropiate de timpurile, în cari trăiaă dânșii, În 

acestă privință ne presintă un esemplu eloquent poemele istorice germane. 

Aici, vechii locuitori ai Daciei (Arimii, Titanii, Giganţii și Tursenii) sunt 

adese ori numiţi Huni (Hiinen, Huni) 1), fiind-că Hunii ocupase Dacia pe la 

finele sec. IV-lea și ci devenise de asemenea celebri prin r&sbsiele lor. 

Din acestă poemă istorică, în care se cântă întemeierea și căderea Țeli- 

gradului preistoric, noi avem numai o singură versiune, ce ni sa comunicat 

din era Hațegului 2). 

Cântărețul, de la care a fost culesă acâstă poemă, a recitat partea ântâiă 

numai în prosă, fiind-că nu o mai scia în versuri. E de mult, spunea densul, 

de când audise acest cântec de la un moș al săi. Ori cum însă, este o 

fericire pentru noi, că ne-aii rămas și aceste două fragmente după o serie 

aşa vastă de secule. 

Reproducem acum acest cântec ast-fel după cum ni s'a comunicat. 

Partea ântâiă, 

Întemeiarea Țeligradului (a Thebei din Egipet). 

Iancu a avut fiii pe Novac şi li sa dat lor lumea, de s'a întemeiat pă- 

mentul. Dumnedeii le-a dat putere să fie tari împărați. Până el ai împărăţit, 

Teligradul sa făcut. Iancu împărat o poruncă mare a dat, ca un om pe cal călare 

s€ mergă într'o qi de vară cât o pute mere şi să vină sera pe alt loc. EI sera a tras 

înderăt, Insă nu a mai putut mere înainte pe murg. Na mai putut mere de un zid 

fârte mare şi ţepăn. Înaintea calului a fost un zid fârte mare, în urma calului 

venia zidul zidindu-se singur; €ră omu a grăit: ei, Dâmne! unde am plecat... că 

eii am plecat pe drum dirept şi acum înaintea mea e zid forte tare şi mare, şi în 

urma, mea vine zidul zidindu-se singur, nevtdând pe nime lucrând, nici zidind. Er 

lancu împtrat a grăit: Poşişorul (?) miei... feri-te într”o parte, ca zidu să se întâl- 

nescă, precum am poruncit. Călărețul se feria şi zidul se ?ntâlnia, Ţeligradul se făcea?). 

1 Grimm, D. Myth, (1854) p. 489: Niederdeutschland, vorziiglich Westfalen, gebraucht 

h ine gleichbedeutig mit riese. 

2) Prin învă&ţătoriul St, Ţarină din com. Păucinesci. 

3) O tradiţiune analogă era cunoscută și lui Lucrețiu (V. 1116). După întemeierea lu- 

mii, regii începură să construescă cetăți: 

Condere coeperunt urbeis, arcemque locare 

Praesidium reges ipsei sibi perfugiumque; 

Et pecudes et agros divisere... 

Cf. pag. 941.
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Partea a doua, 

Căderea Ţeligradului. 

Dacă Ţăligradu se făcea, 
Lor în cărți că le venia, 
Că Ţeligradul să-l perdă. 
Dar săracu de Novac, 

El nu bea, nici nu mânca, 
Nici voiă bună nu-şi da. 

Iancu sema că-i băga 
Şi din gură așa-i grăia: 

«Puiul taichii, Novace, 

Ce ţi ţie tot pe cap? 
De când Ţeligradu am gătat 
Tu n'ai băut, n'ai mâncat, 
Voia bună nu ţi-ai dat». 
Sărac tiner:) de Novac, 
Tinerel şi bun la cap, 
E! din gură așa-mi grăia: 

<Taică, taică Iancule, 
Voia bună să mi-o dau? 
Turcii Ţeligradu-l iati» 
Iancu din gură grăia: 

«Puiul taichii, Novace, 
Nu te teme tu nimic, 
De când eii am "'mpărăţit 
Pe min' nime nu m'o bătut». 
Da săracu de Novac, 
Tinerel şi bun la cap, 
E! din gură așa-mi grăia: 

<Taică, taică Iancule, 
Cacum nu-i ca pân' acum, 
Las! să fiti ei împ €rat, 
Teligradu s& nu-l las. 
De cât fără Ţeligrad, 
Mai bini, taică, fără cap». 
lancu din gură grăia: 

«Impă&răţia nu-ți daă. 
Ecă, eă î-si moş bătrân, 
Şi ei cu ce o să mă ţin», 
Da săracu de Novac, 

E! din gură așa-mi grăia: 

; 

1) Epitet esplicativ al numelui «Novac». 

1) Udire, v. a rămâne, 

<Taică, taică Iancule, 

Noi cu împărăţia ta, 

Noi vom perde Ţeligradu». 
Iancu din gură grăia: 

«Puiul taichii, Novace, 

Nu te teme tu nimic». 
Da 'mp&ratul hăl turcesc, 
El un sol că trimetea: 

<Ţeligradu să mi-l dea, 

Ori la r&sboiii să 6să». 

Solu turcesc cum venia, 

Novac paloșu trăgea, 

Turcii pe loc amuțţia, 

(lancu din gură grăia)»: 

«Novace, tu eși afară»! 

Novac afară eșia, 

Turcului fire venia. 

Iancu, ca un om bătrân, 

Făcu scrisâre la Turci, 

Că trii Gmeni mai voinici 

Trii dile să taie 'n Turci, 

Ce-a udi 2) de la trii dile, 
Atât ei să stăpânescă. 

Şi atâta Turc o venit, 

Că 'n trii dile or tot tăiat, 

Ce o fost tăiând, 

Alt-fe! venind. 
Trii dile s'or deplinit 
Şi Turci tot or mai udit, 
Şi ca vorba să nu-și calce, 
El pe Turci, că i-o lăsat 
De 'n Ţeligrad s'or băgat. 
Da săracu de Novac, 

Tinerel şi bun la cap, 
Așa răi s'o supărat, 

Că de tată s'o lăsat 

Şi 'napoi el s'o băgat 

Pe murgit în Teligrad... 
Prinse Novac a tăia,
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Turcimea așa pica, 

Cum pică buruiana, 

Când o atingi cu cosa, 

S'atâta o tot tăiat, 

Până singur s'o mirat, 

De asupra de Teligrad, 

Norii de ce s'or rușat. 

Atunci lancu o venit 

Către Novac o grăit: 

«Puiul taichii, Novace, 

Da aicea tu ce faci?» 

Și săracu de Novac, 

Tinerel și bun la cap, 

EI din gură așa-mi grăia: 

«Taică, taică Iancule, 

Pagubă, că e păcat, 

Şu tăi cap de ar fi tăiat, 

Mai bini e fără de cap». 

Iancu dacă-mi audia, 

Pe Novac î-l mulcomia, 

Turcii de a nu mai tăia. 

Şi Novac se nă&căja 

Și cu paloșu trăgea 

Tot în zidu Ţeligrad, 

Nime nu mi-l mai vedea!). 

Novac din gură grăia: 

«Fie cine o fi împărat 

Să fie tot blăstemat... 

La Novac să se gândescă»... 

D'oi! seracu de Novac, 

Când era el împ&rat, 

Lumea atuncea nu muncia, 

Nici bani nu cheltuia, 

De cât fără Teligrad, Bine lumea atunci trăia. 

Saturn, scrie Diodor Sicul, după ce a fost învins de Dionysos-Osiris, a 

cercat peste n6pte să dea foc orașului, și apoi a fugit. 

Memoria acestui episod ne apare și în poema istorică română. 

După ce Turcii (Arabii africani) ocupă Ţeligradul, Novac intră în cetate, 

în timpul serei, începe din noii lupta și taiă o mulțime imensă de Turci, 

în cât se miră şi dânsul, de ce s'aii roșit norii de asupra Țeligradului. În 

fine intervine lancul petru pace, 6r Novac supărat începe să dărâme zidu- 

rile cetăţii 2). 

lancul, care în poema de mai sus ne apare ca tatăl lui Novac, este din 

punct de vedere istoric una şi aceeași personalitate cu lanus din tradiţiunile 

anticității, al cărui nume poporal a fost și la Romani lancus. 

În unul din cântecele cele vechi saliare ale Romanilor aflăm refrenu'; 

1) Aceeași legendă, însă modificată după împrejurările geografice și etnografice, a esistat 

cu privire la fortificațiunile de la Troia. După Homer, murii cei puternici ai cetăţii Troia 

ai fost construiți de Neptun și Apollo, 6r după ce Grecii cuceriră Troia și se în- 

târseră cu corabiile în patriă, Neptun. şi Apollo distruseră cu un diluviu zidul 

cel mare, pe care-l construise Grecii lângă Hellespont, și care a dispărut ast-fel cu totul 

(Hom. Il. VII, 454; XII, 17, XĂI, 445). 

2) Urmeză apoi în literatura poporală română o altă serie de cântece epice. Gruia, 

fiul mai mic al lui Novac (Typhon), începe de noi luptele la Ţeligrad şi despre densul 

se spune, că a prădat de trei ori Ţeligradul şi țera Ţeligradului în lung şi în 

lat (Marienescu, Balade, 1. p.75.— Bibicescu, Poesii pop. 299—303.— Frâncu, 

Românii din munţii apuseni, p. 199—226. — Cătană, Balade, p. 130 — Şezătoarea 

(Fălticeni), 1. 108. ”
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lancus lanes duonus cerus es, dunus Ianus, adecă, «Iancu, Ianeș 
Dâmne, cetiul ești, Dâmne lanu» 1), 

În acest refren, după cum vedem, preoții saliari întrebuinţeză trei forme ale 
aceluiași nume: lancus, lanes (de care amintesce şi Tertullian) și Ianus, 
fiind-că, după principiile teologiei romane, se considera ca o nepietate, ca 
o lipsă de respectul religios datorit divinității, dacă în rugăciunile ce i se 
adresaii, se omitea vre unul din numele, sub care a fost adorată vre o-dată 2), 

Despre domnia lui Ianus peste țările din nordul Dunării de jos, mai avem 
o tradițiune, estrasă din cărțile cele sfinte ale Romanilor: că Ianus avuse o 
putere, sei domniă, stabilită în regiunile celor dou& Urse?), constelaţiuni, 
cari la astronomii şi geografii vechi mai purtaă și numele de «Ursa Ge- 
tica>, «Geticum plaustrum» și «Geticus polus» (v. p. 960). 

anus, ca rege al Scyţiei, ne apare și în alte tradițiuni istorice. Romuald II, 
archiepiscopul din Salerno (1153—1181), pe basa unor fântâni mai vechi în- 
cepe Cronica sa ast-fel: «Cea de ântâiă etate a lumii este dela Adam până la di- 
luviu... În acestă etate se ridică regatul Scyţilor, unde cel de ântâiă rege 
a fost Ihannus» 4). 

1) Terenţiu Varro, (LL.VII. 26), citeză următârele versuri dintr'un cântec saliar: 
Cozeulodori eso (var. Cozeulodoizeso). omina vero ad patula coemisse, 
lancus lanes duonus cerus es. dunus Ianus 
ve vet pom melios eum recum. 

(Bergkius, Commentatio de Carm. Saliar. reliquiis.—Nisard, Varron, 1. VII. 26). 
Versul al doilea este un simplu refren, ce conținea numele divinității lancus-Ianus, în 

ondrea căruia se cânta acest imn religios. Că duonus cerus are aici înţelesul de <Dom- 
nul ceriului> se constată și prin refrenul colindelor române: «<Dâmne Ler, Domn din 
ceri», să <Leru-i Dâmne, Domn din ceriă>, și prin cuvintele lui Macrobiu: «alii Janum 
coelum esse voluerunt» (Sat. ]. 9). În timpurile lui August, cântecele saliare nu mai 
erai înţelese, nici chiar de preoţi. Din acestă causă, s'aii mestecat în textele aceste nu 
numai cuvintele, dar şi literele cuvintelor, Copiştii nepricependu-le le transcriaă greșit. 
Cuvintele nedivisate Cozeulodoizes 0, prin care se începe cântecul saliar de mai sus, 
sunt a se rectifica în forma: Colo-ze(s)u-doi-zeso, şi corespund ast-fel la primul 
vers din cele mai multe colinde române ale Transilvaniei: Colo 'n jos, mai din jos. 
In ce privesce cuvintele: omina vero ad patula coemisse... ve vet pom me- 
lios eum recum», ele ne presintă o mare asemănare cu unele versuri din o colindă 
română: «Jos la umbra lor (a merilor), dușue, mişue d'un pat încheiat... vânt de i 
vară ca bătutrprin pometul raiului> etc, (Teodorescu, P. p. 77). 

:) Forma «lancus» ne apare şi în numele oraşului Janiculum. 
3) Lydi De mens. IV. 2: 5 3: Ilpatrtfrarog & iepopăvens... Bovapuv adnăv (lavă) stva 

aiva fobherat 2 înuripas ăpwrov TerepEwny. 
1) Chronicon Romualdi Il Archicp. (Muratorii Rer. ital. SS. VII. 8, ed. Medioi. 

1725): Prima mundi aetas est ab Adam usque ad diluvium... Hac aetate Scitharu m reg-
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În fine, încă o cestiurie din doctrinele cele vechi ale teologiei pelasge. 

După textul poemei de mai sus, în fruntea dinastiei divine figureză lancul 

s6ii Ianus, considerat în cântecele saliari şi la Macrobiu ca o divinitate pri- 

mordială, ca o personificare a ceriului, Cerus sâi Coelus, şi ast-fel identic 

cu Uranos din cosmogonia grecescă. 

Aici, începutul domniei lui Iancu se aduce în legătură cu întemeierea 

lumii și cu cea de ântâiii generațiune de Gmeni. Aceeaşi tradițiune teo- și 

cosmogonică o aflăm şi la autorii romani. După cum scrie Augustin (Civ. 

Dei, VI. 9): et ipse Varro commemorare et enumerare deos coepit a con- 

ceptione hominis, quorum numerum exorsus est a Jano. 

4. Înfrângerea şi mortea lui Osiris. 

În unele poeme epice românescă se mai celebrâză şi astă-di memoria 

înfrângerii lui O'siris în ţările de la Dunărea de jos și mortea sa. 

În aceste cântece tradiționale, Osiris este înfățișat ca un Negru afri- 

can, fanatic şi ambițios, numit Gol-Negru de Dârviş 1), adecă călugăr 

mahomedan din rasa Negrilor, fără haine pe el 2). 

După tradiţiunile egiptene, Osiris a fost prins și tăiat în bucăţi de Typhon, 

fiul lui Saturn. Însă, în cântecele istorice române, el este învins și tăiat de 

însuși Saturn, care figureză aici, ca și în alte poeme române, sub numele 

săi tradițional de Novac. 

Stilul, sei forma poetică, a acestor cântece bătrânesci este în genul epic 

al anticităţii. Resboiul lui Osiris cu Saturn este înfățișat numai prin lupta 

singulară a celor doi căpitani adversari, după cum în Iliada lui Homer, 

Achille se luptă cu Hector (Grecii în contra Troianilor), 6r la Virgiliu, Enea 

cu 'Turnus (Troianii în contra Latinilor) etc. 

num oritur, ubi primus regnavit lhannus. — La Arrian din Nicomedia ”lavăvoos = "ă- 

vobsos, unde litera a patra (0) avuse probabil în manuscrisul vechii grecesc o formă trian- 

gulară, din care causă a fost confundată cu delta, 

:) Despre triburile africane ale Negrilor din părțile de sus ale Nilului scrie Brugsck 

Bey (Hist. d'Egypte, [, 2-e ed. p. 8): A la plus haute antiquite leurs tribus (les Negres) 

s'6tendaient jusquă la frontiăre de P'Egypte; â un certaine 6poque de histoire d'E- 

gypte... les Năgres appeles dans les textes Kar ou Kai, peut-âtre les ancâtres 

des Galia de nos jours, habitaient la contree la plus meridionale du Soudan pharaonique: 

2) Osiris-Dionysos, scrie Diodor Sicul, a fost crescut în o pescere de la Nysa sub 

conducerea deiței Minerva (care se destinase fecioriei perpetue) și unde dânsul avuse 

ca magistru pe un așa numit Aristeu. Probabil, că acestă pescere a fost un fel de casă 

religi6să scă mânăstire preistorică. Numai ast-fel ne putem esplica fanatismul lui Osiris 

și numele săi de călugăr, «Dârviş», ce i-l atribue poemele epice românesci.
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Textul acestei poeme după o variantă din Bănat 1), este următoriul:' 
Colea jos și mai din jos, 
La cea rară de şușară, 
La cea mică de ciupară, 
Nu sciu, Dâmne, ce s'aude? 
Ce ţipă şi chiotesce 
Și cu dinţii tot scrâșnesce, 
Şi de chiotele lui 
Pică frunda codrului, 

Cine, Dâmne, î-mi ţipa? 
Ţipă-mi Gol de Dârviş, 
Tot ţipă și chiotesce 
Și cu dinţii tot scrâsnesce 
Și din gură aşa vorbesce: 
«Dar crep, Dâmne, și pocnesc, 
Cu Novac se me 'ntâlnesc, 
Puterea se-mi ispitesc, 
Dilele se-mi odihnesc!» 

Nime 'n lume nu-l aude, 
Făr bătrânul de Novac 
Din frumosul săi cerdac, 
El din gură așa dicea: 
«Ei tu, Gruio, puiul neichii, 
Ean, tu bine să te duci, 
Colo 'n vale ?n codru verde, 
Nu sciu bine ce s'aude, 
Că ţipă și chiotesce 
Şi cu dinţii tot scrâsnesce 
Și de chiotele lui 
Pică frunda codrului». 

Gruia cum î-mi audia, 
Sus pe cal se arunca 
Și prin codru î-mi pleca, 
Nici prea mult nu î-mi umbla, 
Dar cu cine se 'ntâlnia? 
Cu Gol-Negru de Dârviş, 
Golu-i, Domne,'n pelea gâlă, 
Pele n€gră ca de smâlă?) 
Pelea n€gră î-mi plesnesce, 

Sângele i-mi podidesce, 
Sabia 'nțemplată ?n șold, 
Tot vorbia şi-o tot mâna: 
«Dar crep, Dâmne, și pocnesc, 
Cu Novac să mă 'ntâlnesc, 

Puterea să-mi ispitesc, 

Dilele se-mi odihnesc», 
Când Gruia că mi-l vedea, 

Gând de morte î-l prindea 
Şi-inapoi că se'ntorcea, 
La Novac că se ducea 
Şi aşa din graiii grăia: 

«Audi, taică, dragă taică, 

Când pe mine m'ai făcut 

Mai bin' capu se-mi fi rupt, 
De cât eu să fi vădut 

Pe Gol-Negru de Dârviş, 

Că-i gol, taică, 'n pelea gdlă, 
Pele negră ca de smslă, 

Pelea negră i plesnesce, 
Sângele î-i podidesce, 
Și așa din gură vorbesce: 
«Dar crep, Dâmne, și pocnesc 
Cu Novac să mă 'ntâlnesc 
Puterea să-mi ispitesc, 

Dilele s&-mi odihnesc». 
Când Novac î-mi audia, 

În chilie se băga, 

Lapădă ţole domnesci 
Şi-imbracă călugăresci, 
Călugăre se făcea, 

Sus pe cal se arunca 

Și prin codru î-mi pleca. 

Tot mergea, câtu-mi mergea, 
La şușară ajungea, 

Cu Dârviș se întâlnia. 

Când Dârviș că mi-l ochia, 
Bună diua că mi-i da 

1) Corcea, Balade poporale, Caransebeş, 1899, p. 95—100. — Alte variante la Ma- 
rianu, Poesii pop. I. (1873) p. 73; Alexici, Texte, |. p. 1. 

1) Cea mai vechiă statuă a lui Osiris încă era de coldre negră.—Athenodori 
Tarsensis fr. 80: peh&yregov ză Xpâpa z0d dpăuaros (Frag. Hist, gr. INI. 488). — Cf, 
Pierret (La Gr. Encycl, t. XXV, p. 639): Dans quelques anciens manuscrits, il (Osiris) 
est represent€ avec un visage noir.
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Şi din gură așa striga: 
«Morții t&i, m&i gugă n€gră, 

Să scil că te-omor, nu-i șagă, 
Că de-acas' când am plecat 

Așa tare am jurat: 

Cine-o veni 'naintea mea 

La toți capul jos le-o sta!» 

Dar Novac așa-i dicea: 

«Că eu nu sunt gugă nâgră, 
Ci sunt mic de covăcel, 

D'ales ferul din oțel.» 

Și Dârviş când audia, 

Așa bine că-i părea 

Şi din gură așa dicea: 

«Măi, tu mic de covăcel, 

D'ates ferul din oţel, 

Fan, na tu sabia mea, 

Multă blagă-am dat pe ea, 

Vedi bună o fi de ceva». 

Novac sabia lua, 

De nicovală mi-o da, 

De doi stânjini se lungia, 

De trei palme se lăţia, 

O-dată o fluștura 

Și din gură așa dicea: 

«M&i, Gol-Negru de Dârviș, 
Ea, s& nu te mai căiesci, 

Cât pe lume mai trăesci, 

Câţi bani pe sabiă-ai dat; 

Ci tu bine te căiesce, 

Pe-a cui mână se găsesce, 

Că nu-sii mic de covăcel 

D'ales ferul din oţel, 

Ci-sii bătrânul de Novac, 

Ea, te uită, ce-o să-ți facl» 

Sabia de cic lua 

„Şi 'n două o îndupleca 

Ş'unde în Dârviș că î-mi da, 
Pe dou locuri î-l tăia, 

În trei dărabe-l făcea. 

Dârviș r&ă î-mi mai căuta 

Şi din gură așa dicea: 

În acest cântec tradițional, în care 

«Că nimic nu m'o stricab» 
Dar Novac i răspundea; 

«De nimic nu ţi-o strica, 
«Ean, clinteşte-te o ţiră!» 

Când Dârviș mi se clintia, 

În trei dărabe pica... 

Pleca Novac șuerând, 

Cu murguțul boestrând... 
Ceva'n minte-și aducea 

Și din gură așa grăia: 

«Uite, bată-l Precesta, 

Dar că bine lam tăiat 

Și 'n inimă n'am căutat, 

Că ce inimă-o avut, 

Patru-deci de veri am avut 

Pe toţi, el mi-a perdut». 

Înapoi că se'ntorcea 

Și pe loc î-l despica, 

Inima'n două tăia. 

Din inimă ce eșia? 

O năpârcă î-mi săria, 

După Novac se lua, 

Novac fugia, 

Năpârca curea. 

Unde Novac tăbăria, 

Pe spate î-mi cădea, 

Sabia lângă picior punea, 

Când năpârca-l ajungea 

Dintr' o-dată-l înghița, 
Sabia "n lături trăgea 

Și năpârca-o despica. 

Din năpârcă ce eșia? 

Trei bârdăuni î-mi săria, 

După Novac se lua, 

Tot fugia, câtu-mi fugia, 

La un plug se abătea, 

Grapa de la plug lua, 

Bârdăunii omora. 

La cerdac că se ducea, 

Cu Gruia se întâlnia, 

Mare gostie făcea. 

se comemorâză r&sboiul cel mare al 

lumii meridionale în contra lumii de nord, ne presintă un deosebit interes 

elementele istorice ale religiunii osirice.
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Principiul acestei transformări a individului, după morte, era înfățișat 
prin figura simbolică a unui scarabeu (scărăbuș, bârdăun), insectul cel 
sacru al religiunii osirice 1), al cărui tip se mai găsesce și astă-di în re: 
giunile superidre ale Nilului (Ethiopia, Nubia). 

În vechile morminte egiptene, se punea în pieptul mumiei un scarabeu 
tăiat din pâtra dură și ferecat cu aur 2), simbol magic al acestei meta- 
morfose. 

În fine, mai notăm aici, că în vechia religiune egiptenă, Osiris, ca divinitate 
a s6relui, mai era indicat prin figura scarabeului și a unui șerpe urieș, după 
cum spunea preotul şi istoricul Manetho 3). 

5. Resboiul lui Foc cu Saturn în poemele epice române. 

În literatura poporală română mai avem încă o serie de poeme epice, în 
cari se cântă r&sboiul cel făimos, al lui Joe în contra lui Saturn. 

În aceste poeme, Saturn figureză sub numele stă tradițional de Novac, 
€r Joe este numit loviţă şi Iova. 

Acest Ioviţă este un fiii natural al lui Novac. Mama sa, una din cele 
mai făimâse femei de lume, este numită Litva, Lidva, Livda, Lida 
și Liţa, 

Litva era cunoscută și în tradițiunile grecesci. Ea este una din curtisanele 
celebre ale timpurilor antehomerice. Aventurile ei se văd a fi fost forte multe. 

La Cedren, ea figureză sub numele de Lytva 4) și este mama lui Te- 
leph, supranumit Latinus, ai cărui regat se afla în părțile meridionale ale 
Dunării 5). 

Sub numele de Leda) şi Lyda 7), ea este una din ibovnicile cele mai 
distinse ale lui Joe și Hercule, €r sub numele de Libya 8), ea este o fică 
a Oceanului (Istrului), pe care o luase în căsătoriă Neptun. 

1) Pierret, Le Panthcon €gypt. p. 66. 
:) Pierret, Le livre d. morts, p. 201: un scarabee de pierre dure, faonne, enduit 

d'or, sera place dans la poitrine de !homme. 
*) Manethonis fragm. în Fragm. Hist, gr. II. 614. 
1) Cedrenus, I. 245. . 
5) Într'un cântec bătrânesc din Mânesci (Dâmboviţa), ea este numită:. «O litvă cârci- 

măriţă>, adecă femeiă latină. 

€) Homeri Hymn. 16, 3; 33, 2.— Apollon. Rh. “Argon, L L. 146.—Apollod. Bibl. III. 10. 5. 
7) Pausaniae Gr. Descr. II, 31. '3, 

2) Andronis Halic. fragm. 1 în Fragm. Hist. gr. II. 349. — Toannis Antiocheni Chto- 
nica, în. 15 în Fragm. Hist. gr. IV, 544.. 

NIC, DENSUŞIANU, 
64
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În fine, se mai numiaii în anticitate Lydae (A53at) preutesele lui Bac- 

chus 1), cari celebra cultul acestui dei în timpul nopții, când comiteaii tote 

escesele, tote scandalele și tâte infamiile. 

Istoricul Philo din Byblus ne spune de asemenea, că deițele cele vechi 

ai fost de regulă curtisane publice, cari-și vindeaii pentru câștig iubirea și 

favârea lor la toți, pe câţi i întâlniaă 2). 

Lupta lui Novac cu Ioviță se petrece, după poemele epice române, în 

aceeași regiune a Daciei, unde se întemplase și lupta lui Saturn cu Joe, la 

Muntele sec) de lângă Cerna, din care face parte și delul numit Pre- 

gleda, gr. Phlegra. 

„Scenele de r&sboiă sunt înfățișate și aici numai prin luptele singulare 

ale căpitanilor. 

Textul acestei poeme, după o variantă din Muntenia 4), este următoriul: 

Sub seninul cerului, 

La aripa norului, 
Si lui frate-so spunea: 

«Alei! frate Balabane, 

La ceardacu lui Novac, 

Mare masă-mi este întinsă, 

Dar la masă cine-mi șade? 

Şade b&trânul Novac, 

Cu frate-sti Balaban, 

Vesel bea și ospătai, 

Temă de nimeni n'aveaii. 

Când fuse cam la beţie, 

Colea 'n dalba veselie, 

Novac, măre, se scula, 

Afară că-mi și eşia, 

Cu urechia că trăgea. 

Colea la Muntele sec, 

Unde voinicii 5) se 'ntrec, 

Tare strigă d'un voinic, 

Strigă n6ptea tot şoimesce 
Şi încă diua voinicesce: 

Cu cine să se lovescă, 

Inima s&-și isbândâscă? 
In casă, Novac intra 

Nu mă vedi cam măturit 

Şalt voinic nu m'a ră&sbit. 

Colea la Muntele sec, . 

Unde voinicii se 'ntrec, 
Tare strigă d'un voinic, 

Strigă n6ptea tot șoimesce, 

Încă diua voinicesce: 

Cu cine s& se lovâscă 
Inima să-și isbândescă». 

Novac atunci ce-mi făcea? 

În celar că mi-și întra, 

Din cinci sute busdugane 

Alegea unul mai mare, 

La cântar că mi-l punea 

Cinci sute oca trăgea, 

"De genunche că-l trântia, 

De rugină-l scutura, 

Ca laptele î-l făcea, 

Ca s6rele strălucia, 

În busunar că-l băga, 

*) Athen. V. 198 (ap. Pauly, R.-Encycl. v. Lydae). 

) Philonis Hist. Phoen. fragm 2, în Fragm. Hist. gr. IV. 566. 

3) Charta României meridionale (1856), Col. I. Ser. 4. 

1) Ţara nouă, revistă. An. 11] (1887) p. 124, — Alte variante ale acestei poeme ni sză 

comunicat din com. Găvănesci (Buz&ă), Glâmbocata și Mănesci (Dâmboviţa), Bragadir şi 

Tătăresci (Teleorman). 

5) In poesia eroică română, cuvântul «voinic» este sinonim cu «vitez>. In varianta dela 

Mănesci (Dâmboviţă): Tot la Muntele sec, | Und! vitejii se întrec.
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De loc dosu că mi-și da 
Și din guriţă striga: 
«Alei! tu voinic sărac, 
Ce n'ai minte de leac, 
Ce tot strigi la viteaz bun, 
Cu care să te lovesci, 
Inimei să-ţi isbândesci? 
Nu mă vedi cam măturit 
Ş alt voinic nu m'a ră&sbit, 
De Novac n'ai audit?» 
— «Dacă eşti credi tu Novac, 
Nu-ţi bag semă ca la un dovleac, 
O să-ți trag un busdugan 
Să mă ţii minte un anl». 

Dar Novac se n&căjia, 
Busduganu că scotea, 
De codiţă-l apuca 
Şi 'n voinic î-l îndrepta, 
Mergea pe cer văpăind 
Ca Sfete-Petre trăsnind. 

Dar voinicul sărac 
În călcâiii se r&sucia, 
Busduganu că-l prindea 
Şi-indărăt că-l trimitea; 
De tare ce la sv&rlit, 
Trei peniţe i-ai sărit, 
Pe Novac mi Pa lovit, 
L'a lovit, la mântuit, 
La trei dile s'a tredit. 
Când el, frate, se tredia, 
Busduganu că-și lua, 
După el că-mi și-l trăgea, 
La ceardac că ajungea 
Și din gură că-mi dicea: 
<Alei | frate Balabane, 
Nu mă vedi c'am măturit 
Ş'alt voinic nu m'a r&sbit? 
Dară asta ce să fie?» 
Balaban nu adăsta, 

În celar că mi-și intra, 
Din opt sute busdugane 
Alegea pe cel mai mare, 
La cântar că mi-l punea, 

oi 

Trăgea opt sute oca. 

De genunche mi-l trântia, 

Ca laptele î-l făcea, 

Ca s6rele strălucia, 

La Muntele sec alerga, 

Tare din gură striga: 

«Alei! tu voinic sărac, 

Care n'ai minte de leac, 

Ce strigi n6ptea tot șoimesce, 
Diua încă voinicesce, 

Merei strigi la viteaz bun, 

Cu care să te lovesci, 

Inimei să-ți isbândesci? 

Nu m& vedi cam măturit 

Şalt voinic nu m'a r&sbit, 

De Balaban n'ai audit?» 

— «M&i, frăție Balaban, 

Când ţi-oi da un busdugan, 

O să mă ţii minte un anb 
Balaban se n&căjia, 

Mâna'n busunar băga, 

Busduganu că scotea 

În voinic că-l îndrepta, 

Mergea pe cer vijăind, 

Ca Sfete-Petre trăsnind!). 
„Dar voinicul sărac 

În călcâiii se răsucia, 

Busduganul că-l prindea 

Și-îndărăt î-l asverlia, 

De tare ce la asvârlit, 

Cinci peniţe i-ai sărit, 

Pe Balaban la lovit, 

L'a lovit, la mântuit, 

Ceas de mârte l'a găsit, 
Pulberea l'a acoperit, 

La opt dile s'a tredit. 

Dacă el se descepta, 

Busduganul că-și lua, 

De codiță că-l trăgea 

La ceardac că mi-şi mergea 

Şi lui Novac că-i dicea: 

«Alei! frate credi?) Novace, 
Dar acâsta ce s€ fie? 

) O formă epică poporală a legendei despre fulgerele, ce le aruncase Joe asupra Titanilor. 
:)Er6re, în loc de « Cres Novace»,cum este numit Novac și alte poeme tradiţionale române.
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Hai frate, să-l întrebăm, 
Cu de-adins să-l cercetăm, 

C ori ne-o fi vr'un verişor, 
Ori frate, vr' un nepoțel, 
Că prea este viteaz el» 1). 

Acolo, ei deci mergeaii 

Şi pe voinic întrebaă: 

«Alei! tu voinic sărac, 

Care n'ai minte de leac, 

Am venit să te 'ntrebăm, 

Cu din adins s& cercetăm, 

Cori ni-i fi vrun verișor 
Ori frate, vr'un nepoțel, 

Că-ci tu vedi c'am măturit 

Ş'alți voinici nu ne-ati r&sbit?» 

Voinicul le r&spundea, 

Că loviţă t-l chema, 
Şapoi, măre, cuvânta: 

<Aleil bătrâne Novace, 

Şi tu frate Balabane, 

Maica mi-a fost v&duviță, 

La uliţă, 
La drumu Ţărigradului, 

La schelea împăratului. 

Maicăi că i-a nimerit, 

Într'o di că i-a sosit, 

Doi delii impărătesci 2): 

Unul nalt şi subțirel, 

Par' că-i tras printr'un inel; 

Altul nalt și cocoșat 

Și de piept mi-e găvănat, 

De genunche apropiat, 

Barba-i era cât grapa, 

S&mena cu Dumnia-ta, 

Cu maica sa măritat, 

Din cel voinic sunt eu fapto. 

Var. «(Şi la Litva) a nimerit, 
Au nimerit şi poposit, 

Trei delii împărătesci: 

Unul bătrânul Novac, 

De care teme un împărat; 

P'altul chema Bălăban, 

De care teme un divan; 

Altu-i loviţă, făt frumos, 

Care 'n lume n'a mai fost, 

Au cerut vin nemăsurat.. 

Vin nemă&surat le-a dat... 

Şi de doi că s'a curat, 

Da, de unul n'a scăpat, 

De Săvai bătrân Novac, 

Şi-a dormit cu el în pat, 

Dimin€ţa s'a sculat, 

l-a dat apă sa spălat. 

Ca unui Zeii bărbat 

(Jbid. Ca unui Zei împt- 

rat). 
Și pe mine că m'a fapt» ?). 

Novac sema că-i lua, 

Inelul că-l cunoscea, 

În brațe că mi-l lua, 

În față î-l săruta, 

Cu toți la ceardac mergea... 

Aşa în varianta din Glâmbocata: «C'ăla e Cres Novac, | Cres Novac, Baba Novac». După 
Arrian din Nicomedia (fragm. 70), Kpas a fost un rege din Creta, care ascunsese pe Joe, 
fiul lui Saturn, în muntele numit Dicte. Esista așa dar încă în anticitatea grecescă o co- 
nexitate tradițională între Saturn, tatăl lui Joe, și regele numit Cres. Mai notăm, că 
Frigienii numiau pe Satum Acrisias (v. Tocilescu, Dacia, p. 553). 

1) În voturile, ce le făceaiă Fraţii Arvali pentru învingerile împăraților romani, se mai 
învoca şi ajutoriul lui Iovis victor, considerat ca divinitate deosebită de Iuppiter 
optimus maximus, A se vede la Henzen voturile Fraților Arvali din a, 101, când 
Traian plecă la răsboiă asupra Dacilor, 

:) Deliia (turc.), ostaș călăreț, cu deosebire din garda imperială, eroi. — In alte va- 
riante românesci, în loc de 2--3 «deliii împărătesci», aflăm cuvintele: «Trei voinici închi- 
verați, călări pe trei pui de haţi». 

3) După varianta din Mănesci (Dâmboviţa) în colecțiunea nâstră inedită.
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În acestă poemă se mai face amintire de un episod particular din tim- 
purile străvechi. După istoricul Thallus (sec. 1), Belus, regele Chaldeei şi 
Assyriei, dase ajutoriă lui Saturn în răsboiul ce-l avuse cu Joe 1), 

Acest Belus figureză în poema epică de mai sus sub numele de Bala- 
ban. El este frate cu Novac, după cum, la istoricul Philo, Belus este frate 
cu Saturn Il. 

Belus, sub numele de Baligân, ne apare şi în poema istorică germană 
Biterolf 2). Mama lui Belus a fost, după tradiţiunile vechi, Libya, fica Ocea- 
nului 5) s6ă Istrului. In poema germană, Baligân este din Libia (Libya). 
Belus domnesce peste Chaldea şi Assyria, Baligân peste Persia 4), ast-fel că 
numele «Baligân»> din poema germană ne indică, cât de vechiă și răspândită 
a fost o-dată forma de «Balaban» în poesia poporală eroică 8). 

În fine, mai este de remarcat caracterul epic archaic al poemei istorice 
române de mai sus. Armele eroilor sunt prodigiose; ele întrec armele deilor 
şi eroilor lui Homer; forme vechi de stil, destinate să înalțe şi mai mult vir- 
tutea și gloria eroilor, 

Cuvinte şi espresiuni vechi, aflăm în textul acestei poeme: măturit = 
inăintat în etate, fapt = făcut, măritat = însurat, teme = se teme, s'a 
curat = a scăpat, zeii bărbat și zeii împărat. 

6. Saturn sub numele de Cronos, Carnubutas şi Vodă. 

Grecii numiai pe Saturn C ronos, şi teologia grecescă a cercat mai târ- 
diii se identifice acest nume cu Xp6ves, întățişând pe Saturn ca un simbol 
al timpului. 

Originea numelui însă nu este grecescă. Forma primitivă a acestui cuvânt 
aparținea limbei poporale barbare, s€ă din părțile de nord ale Eladei. 

Unul din regii cei mai vechi ai Geţilor a fost Carnubutas î), un nume, 
care la Sophocle ne apare numai cu forma de genetiv, Xapvafâvros 7). 

*) Thalli fragm. 2 în Fragm. Hist. gr. III. 517. 
3) Grimm, Deutsche Heldensage, p. 149: und Baligân von Libiâ, der hact uz 

Persia | wol ahtzec tâsent heiden, 

2) Malalas, Chronogr. p. 30. — Fragm. Hist, gr. IV. 544. 15, 
*) Numele lui Belus străbătuse departe în Asia. După Cicero (N. D. III. 16), al 5-lea 

Hercule era numit în India Belus. 

5) De notat, că un fiii al lui Belus ne apare sub numele de Babylon (p. 966, notă 5). 
*) Hygini Astron. II. 14: ... Carnubutam Getarum regem... qui eodem tempore 

regno est potitus, quo primum semina frugum mortalibus tradita existimantur, 
') Sophoclis fragm. 339: Ka: Xapyafâvroş, 26. Cerâv ăpxe zavdy,
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După Hygin, Carnubutas trăise în timpurile când s'ai distribuit 6menilor 

cele de ântâiii semânţe de cereale. Carnubută a fost așa dar unul și ace- 

lași cu Saturn sei Cronos, numit în teologia romană: deus frugum Sa- 

turnus frugifer Augustus. 

Sub forma de «Carnubutas», noi avem aici un nume compus. 

În limba română, cârn (adiectiv) însemneză strâmb 1), gârbovit, lat. 

curvus, gr. xopwv6s, germ. krumm, cuvânt ce se întrebuințeză adese-ori spre a 

indica diformităţile fisice ale corpului omenesc 2). 

Saturn, după cum scrie monachul Albericus, era înfățișat în picturile 

antice, ca un om bătrân, cărunt, cu barba lungă și gârbovit?). 

Aceleași calități fisice le are şi Saturn sub numele de Novac. În poe- 

mele epice române, el este: nalt, cocoșat, de genunchi apropiat, de piept 

cam găvănat și cu barba până la brâu 4). 

După cum vedem, terminul dn Cronos a fost la început numai un simplu 

epitet al lui Saturn, ce indica diformităţile sale fisice, ca <homo curvus» 

(xopwvâs, cocoșat, cârn), după cum un simplu epitet poporal a fost şi nu- 

mele de «Saturn» la Romani. Aceeași părere o avuse în anticitate și scrii- 

toriul Olympiodor, că numele lui Kpâvog derivă dela xopwveg, strâmb s6ă cârn î). 

Venim acum la a doua parte a acestui nume compus: la Hygin butas, 

la Sophocle fâvros, forme mai mult, sei mai puţin, alterate. 

Aceste cuvinte corespund la un termin vechiă poporal, identic cu ro- 

mânescul «Vodă». 

Pe o inscripțiune romană, descoperită la Sarmisegetusa, se face amintire 

de o divinitate assyriană Mana-vat (pag. 966), un nume ce ne apare și în 

cântecele epice române sub forma de Manea Vodă?). 

:) Cf. Francu, Românii din munţii apuseni, p. 274: Cârnă-lemne =— Strâmbă-lemne. 

2) În limba slavă vechiă, krânu, zafilus, derivă cu totul din altă rădăcină, de la sanscr. 

kr = tăiare, 

3) Albericus, De deor. imag. De Saturno: Saturnus pingebatur ut homo senex, canus, 

prolixa barba, curvus etc. 

2) Cantec epic din com. Glâmbocata, j. Dâmboviţă: Voinicii sunt în trei chipuri | 

Unuii nalt și cocoşat, | De genunchi apropiat | Şi de piept cam găvănat. — Teodo- 

rescu, Poesii, pag. 582: Manea slutul şi uritul, | Manea grosul! și arțăgosul. 

5) Henr. Stephani Thesaurus gr. linguae, v. Kpâvos: Kpâvos a xopwvâs ductum esse 

opinabatur Olympiod. 

*) Fragment dintr'un cântec epic (com. Surdila-Găisenca, j. Brăila): 

In Curtea lui Manea Vodă Unul nalt şi cocoșat, 

Nemerit-au, poposit-au, , Ăla-i bătrânul Novac. 

Din acest fragment resultă, că numele de Manea scă Manea Vodă î-l mai avuse 

şi un alt membru din familia lui Novac. — Cf. pag. 1016 la fine.
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Originea cuvântului «Vodă», ca titlu de suveranitate, se reduce la timpuri 
forte depărtate, 

În religiunea cea vechiă a Germanilor, Wod, Wode, Woda, Weda, 
Woatan, Wuodan și Wâdan!), este numele divinității supreme, care gu- 
verneză lumea. Acest Wod sâii Wâdan are în legendele vechi germane ace- 
leași calităţi şi aceleași caractere, fisice, istorice și mitologice ca și Saturn. 
El este numit senex, grandaevus și are barbă lungă. EI face să crâscă 
şi să rodescă sem&năturile câmpurilor; el înființeză cele de ântâiă sanctuare 
şi temple; el pârtă răsbdiele; el dă virtute omului în contra inimicilor. În 
sculpturi, el era înfățișat armat, €r poemele germane vorbesc despre călătoriile 
sale prin lume, cum vorbiaii cei vechi despre călătoriile lui Saturn ?). 

În tot casul nu putem presupune, că terminul de <Woda» sei «Wuo- 
dan> ar fi trecut la Germani de la Slavi. La Slavi nu aflăm nici o divini- 
tate cu acest nume; 6r în limba slavă vechiă, ca și în limbile slavice moderne, 
cuventul «voda» însemneză «apă». 

Grecii adoraă pe un Zet 9Tparnves î), conducătorii al oștilor în r&sboie, 
Latinii, Etruscii şi Romanii onora încă din timpurile cele mai vechi pe un 
Vedius, Vediovis sâi Vejovis (forma primitivă Vedijovis). Acest 
Vediovis era o divinitate răsboinică şi pacifică. Locul săi de onâre era înaintea 
lui Joe 4). Puterea sa sta în arme (fulgere şi săgeți). Simulacrul săi se afla 
în fortăr€ța cea vechiă de pe Capitoliu (in arce). În timpul r&sboiului al doilea 
punic, pretorul L. Furiu invâcă ajutoriul lui Vedius în lupta, ce o avuse 
cu Gallii la Cremona 5). Resultă aşa dar, că Vedius al Romanilor avea întru 
tâte caracierele lui Woda sâiă Wâdan al Germanilor 6), 

1) Grimm, D. Myth. (1854) p. 120 sega. 

2) Că numele de <Woda» sc «Woâdan» din tradițiunile germane era numai un simplu 
titlu de suveranitate resultă și din împrejurarea, că aceeași numire se maj atribuia lui Marte 

şi lui Mercuriu (Grimm, D. M. p. 109). 

3) Cu acest nume pe monetele din Amastris (Combe, N. M. Brit. ap. Pauly, R.-E. 1V. 622), 
*) Varro, L. L. V. 74: arae... Tati regis voto sunt Romae dedicatae... Opi, Florae, 

Vedio, lovi Saturnoque, — C.I. L. vol. 1. nr. 807: (Aara leege Albana dicata 

Vediovei patrei. Gentiles Juliei. 

5) Plinii H. N. XVI, 79. — Livii |. XXXI, 21. Mart, Capell, IL. 40. — Pauly, R.-E 
ad voc, Vejovis, p. 2427. 

? 

*) Poetul Ovidiu (Fast. III 445) asimileză pe Vejovis cu Jupiter juvenis, €r noi 
(la p. 279) am redus etimologia acestui nume la cuvintele vetus deus, cum este numit 
Saturn la Virgiliu (Aen. VII. 203) și în inscripțiunlle romane ale Britâniei, unde a fost 
esilată o mare parte din populaţiunea Daciei și a peninsulei balcanice (C. 1. L. vol. 
VII, nr. 511 seqq.) Se pare însă, că formele de Vedius, Vediovis corespund ma. 
mult la numirile de Voda, Veda şi Vod, ce le are Saturn în poemele române şi germanei
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În cărţile cele sfinte ale Indienilor, Manu al 7-lea are numele patronimic 

de Vaivaswata, ce însemnâză «fiul lui Vivasvat», adecă al S6relui1). Acest 

Manu Vaivaswata, identic cu Manavat de pe inscripţiunea de la Sarmis- 

egetusa, trăise după legendele vedice în timpurile ultimului diluviu, adecă 

în epoca lui Saturn. 

În fine sub numele de «Vodă», ne apare Saturn și în alt cântec tradi- 

țional român 2). . 

Putem așt-fel stabili, că partea a doua din «numele Carnu-butas» şi <Char- 

na-bontos» ni se presintă numai ca simple forme alterate ale cuvântului « Vodă» 

din cântecele epice vechi, relative la Saturn. 

1) Pauthier, Les livres sacres de IOrient. Paris, 1843, p. 337. 

:) Gazeta Transilvaniei, Nr. 284 din 1906: 

Pe drumu Brașovului Când o fi în miez de n6pte, 

Merg carele lovului. "Limbi străine or veni 

-— <Da zo, cine le mâna?» - Și de tot te-or robăli; 

Pogănici de cei voinici, | Limbi străine or intra 

La tot caru câte cinci». Şi pe tine te-or lega 

— «Şi de dus, pe cin' ducea?» Și tote ţi le-or lua», 

Da, pe fata Iovului, Dară Vodă voinicu, 

Că pe ea mi-o mărita Voinicu, nemernicu, 

După Vodă voinicu, Nici s'o audă nu-mi vrea, 

Voinicu, nemernicu; i Făr' din noi, mi-o încuia 

Că zo, el cum mi-o ducea, În grătele subțirele, 
În casă mi-o închidea, Să trăiescă 'm dor şi jele. 

În zăvâre mi-o 'ncuia, Frunqă verde, nu mi-i crede, 

Zestrea tâtă i-o mânca Da 'ntr'o n6pte î-mi vinia 

Și cu alta să iubia. Străinei înarmăței 

Fata Iovului dicea: Și pe Vodă mi-l prindea 

«Bărbate, dragă bărbate, Şi pe Vodă mi-l lega 

Griji, că D-dei te-a bate, Și ce găsia, tot lua. 

Că faci prea multe păcate, -— Apoi cu el ce-mi făcea?» 

Că pe min' mă zăvoresci, — Da, pe el mi-l încuia 

Cu alta bine trăiesci In loc la nevastă-sa, 

Şi zestrea mi-o cheltuiesci; SE vadă cum i așa. 

Griji, bărbate, blăstămate,   
Aici Vodă <nemernicul> este Kpâvoc ăyrohopiens (Saturnus astutus, versutus), care 

aruncase pe frații și surorile sale în închisori suterane; €r sub numele de Iov este a 

se înțelege Jovis, fiul lui Caelus, fratele lui Saturn (Cic. Nat. Deor. III. 16 şi 21). Limbile 

străine, cari vin asupra lui Vodă, cari î-l prind și închid, sunt oștirile lui Osiris și Joe, 

adunate de prin țările meridionale. , 

În alte cântece epice, Novac (Saturn) este numit Minea-Vodă şi Mihnea-Vodă 

(Tocilescu, Mater. folkl. p. 110, 1236).
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XXXIX. — DECADENȚA IMPERIULUI PELASG. 

1. Domnia lui Hermes (Armis). 

I 

După detronarea lui Saturn, marele imperiu pelasg începe a merge cu 
pași repedi spre declin. 

Unitatea politică a diferitelor părți ale imperiului se sdruncin€ză; epoca 
cea legendară de bunăstare și fericire a poporului pelasg înceteză și mo- 
narchia cea mare a lumii vechi, se desființeză încet cu încetul. 

Acâstă decadenţă a fost, în prima liniă, efectul estensiunii celei enorme 
a acestei monarchii, 

Tote Grdele sălbatice și vagabunde de pe la marginile imperiului se ali€ză 
cu popsrele subjugate și cu coloniile cele imense de sclavi în contra dom- 
niei și civilisațiunii pelasge, care reformase lumea vechiă prin legi, prin 
religiune, prin sciințe şi pusese ast-fel capăt barbariei, ignoranței şi miseriei 
primitive a genului omenesc. 

De altă parte, forțele cele vechi ale imperiului pelasg scăduse. Nobilimea 
cea puternică a «divinilor» Titani, genus antiquum terrae, «puternicii 
timpului, ca stâlpii pământului» din cântecele epice române 1), se risipise, Tri- 
burile cele falnice ale Giganţilor munteni, cari cutrierase o-dată cu Typhon, 
lumea cea vechiă în triumf, se rărise şi slăbise, 

Peste Egipet începe a se revărsa invasiunea cea enormă a triburilor afri- 
cane din părțile de sus ale Nilului, Theba, capitala cea vechiă pelasgă a 
Egipetului, cu averile sale cele imense, este cucerită de ordele lui Osiris 
şi domnia peste câmpiile cele mănsse ale Nilului, pe cari le canalisase şi 
desecase Pelasgii, trece acum de la regii păstori la regii faraoni, 

Cât-va timp, părţile de nord ale imperiului r&maseră încă supuse dinastiei 
vechi arimice. Însă, încet cu încetul se desființâză și acestă unitate politică, 
Diferitele provincii ale Europei, guvernate în mare parte prin regi tributari, 
încep să formeze state independente, ori ajung, unele sub clientela altora. 

N 

Cu mortea lui Typhon, linia cea vechiă a dinastiei divine se stinge, şi dom- 
nia legitimă trece acum la linia a doua, în fruntea căreia figureză Her- 
mes ?), numit în Dacia Armis şi Sarmis, la Scyţi Armes, la Fenicieni 
Taaut și la Egipteni Thot 5). - 

1) Negoescu, Balade, p. 26. —2) Lepsius, Uber den ersten âgypt. Gătterkreis, p. 25, 
* Philo Byblius, Phoen. Hist, fe. 1 (Fragm. Hist, gr. III. 563). — Cicero, N. D Il. 22,
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După cele mai vechi liste egiptene, Hermes domnesce imediat după Horus 

și Set (Typhon) 1). După analele feniciene însă, Hermes a fost numit rege 

al Egipetului încă de Saturn 2). 

În timpul espediţiunii lui Osiris, Hermes este consiliariul reginei Isis, €r 

după mârtea lui Osiris, el figureză ca mijlocitoriii de pace între Horus, fiul 

reginei Isis, şi între Typhon 5). 

Pe cele mai vechi monete ale Daciei, Hermes ne apare cu numele de 

Armis și Sarmis (pag. 742), Er istoricul Xanthus din Lydia amintesce pe 

un așa numit Arimun, care domnise peste ţinuturile, unde se luptase Ty- 

phon cu Joe 4). 

Hermes era originar din Dacia. După genealogiile vechi, el a fost născut 

din Maia, fica titanului Atlas. 

Reședința lui Hermes, ca rege peste părțile de nord ale imperiului 5), se 

afla sub constelaţiunea celor două Urse 5), în regiunea de sud-vest a Tran- 

silvaniei de astă-di. 

Numele de Sarmisegetusa, ce-l avea în geografia Romanilor ca- 

pitala cea vechiă a Daciei, este un termin grecisat, compus din <Armis» 

sâi «Sarmis» cu aspiraţiune (v. p. 742) și din titlul grecesc al lui Armis: 

“ylivop sc îyijrns, duce al poporelor s6ă aloştirilor ?); Er usa este o ter- 

minațiune toponimică, usitată la Greci și în diferite alte provincii pelasge 7). 

Numele de Sarmis-eget-usa (la Orelli, nr. 3527: Zermiegete) are 

ast-fel înțelesul de «Curtea» sâii «reşedinţa» lui (S)Armis egetes»,a lui 

Sarmis ducele 8), 

Vechia Sarmisegetusa a Dacilor, nu era situată pe șesul de la Grădisce 

(Vârhely), unde se mai văd și astă-di unele resturi din ruinele Sarmisege- 

tusei romane, întemeiate de Traian. 

Sopuiceytdovoa faotheov din timpurile anteromane se afla la o depărtare 

de 17 chlm., spre nord-ost de Grădisce, acolo unde este astă-di orașul 

1) Papirul din Turin (Fragm. Hist. gr. Il. 528). 

2) Philo Byblius, Phoen. Hist. fragm. 2. (Fragm. Hist. gr. II. 569). 

3) Pierret, Le Panthcon €gypt. p. 49. 

+) Xanthi fragm. 4 (în Fragm. Hist. gr. 1. p. 36).—5) Pierret, Le livre d. morts, p. 4 

 Homeri Hymn. Il in Merc. v. 14. — În papirele egiptene, după Maspero (Etudes, 

II, 448): Aâh-Thoth (= Ag-Thoth), en ton nom de <Marchantă la tâte»! 

1) Cf. Steph. Byz. v. Argennusa și Syracusae. — In Tyrol mai multe localităţi de 

origine etruscă aă terminaţiunea în usa. Steub, Uber die Urbewohner Rătiens, p. 161 

seqq. (ap. Hasdeu, Cuvente, III. 88). 

*) În codicele m-se ale lui Ptolemeu aflăm mai mult fornia Sarmisegeth usa de cât 

Sarmizegethusa. In inscripțiunile romane mai mult cu ft neaspirat.
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Haţeg, după care, întreg ținutul din partea de sud-vest a Transilvaniei, de la 
pasul Vulcanului până la Mureş, se numesce şi astă-di țera Hațegului. 

La geograful Ravennas, numele cel vechiă al Sarmisegetusei ne apare 
sub forma de Sarmazege = Sarm-azege, unde partea a doua a acestui 
termin ne indică numele orașului Aţeg, sâii cu aspiraţiune Haţeg!) 

Despre onorile, ce se atribuise aici lui Hermes, mai avem unele amintiri 
importante istorice. 

În sec, al XV-lea, aii fost descoperite în bisericele de la Haţeg doue in- 
scripțiuni romane. Una din aceste ne indică pe Hermes ca o divinitate 
tutelară a acestui oraş 2). Er a doua inscripțiune conţinea o dedicaţiune 
lui Mercurius Augustus 2), sc maiestăţii imperiale divine a Iul Hermes. 

Alte două inscripțiuni, cu privire la reşedinţa cea vechiă a lui Hermes, 
le avem din Rheţia. Una din aceste conţine o dedicaţiune făcută lui Mer- 
curius Arcecius 4), unde ultimul cuvânt este numai un simplu epitet local, 
identic cu Sargetius. 

După Dio Cassiu, râul, care curgea pe lângă vechia capitală a Daciei, era 
numit Sargetia 5), astă-di în limba poporului român «Apa Hațegului». No- 
tăm, că în sec. XIII, ţera Hațegului se mai numia şi terra Harsoc %, după 
cum are numele de țera Harţagului și în unele cântece epice române 7), 

O a doua inscripțiune din Rheţia face amintire de reședința lui Mercuriu 
(s. Hermes) prin cuvintele: «cuius sedes Atep (var. Atergo) sunt» 3); pro- 
babil, că noi avem aici o formă coruptă a numelui «Aţeg» să Haţeg ). 

În fine mai avem o reminiscență importantă istorică din evul de mijloc, 
că Haţegul a fost o-dată reședință regală. 

Întro carte de judecată din a. 1418, emanată din partea celor 12 chinezi 
juraţi ai districtului Haţeg, se spune, că denșii întrunindu-se la diua hotă- 
rită, ai ținut tribunal <în palatul regal» de la Haţeg, <in domo regia, in 

1) Forma de Aţeg, fără aspirațiune, vedi Hasdeu, Etym. m. Rom. II, v. Aţegan, — 
Marsilius, Danubius Pannonico-Mysicus, vol. II: districtus Azakiensis. | 

:) Mercurio et Minervae dis tutelarr.s, (După Zamosius, Analecta lapidum 
vestustorum, Patavii 1593. De asemenea la Koeleseri, Auraria Romano-Dacica), 

3) C. 1. L. vol. Il. nr. 1434.—4) C, 1. L. vol. IIL. nr. 5768.—5) Dionis H. R. lib.68. 14. 
*) Theiner, Mon. hist. Hung, I. 208-211, — ?) Pompiliu, Balade, p. 64. 
8 C. 1. L. vol. III. nr. 5793. 

2) În codicele Nr. 1404 al Bibliotecei regale din Paris, numele Sarmisegetusci e scris 
ast-fel: Saput A reyEYovon (Sarmiategethusa). — Un vechiă as libral, ce a fost atribuit ora- 
şului Hadria din Picenum, ne înfățişeză pe avers capul lui Hermes-Janus, încins peste 
frunte cu o diademă de 3 stele, un simbol astronomic al Daciei (v. p. 751), şi având pe 
margine inscripțiunea HAT, €r pe revers figura unui câne culcat, atribut caracteristic al 
lui Hermes,



1020 MARELE IMPERIU PELASG.: 

eadem Haachak (= Haciak) habita», și acestă amintire istorică se re- 

peteză din noi la finele documentului: «datum in predicta Hachak in domo 

regia» 1). La Ptolemeu, Sarmisegethusa cea vechiă încă este numită <reşe- 

dință regală», 7 faoidsov (Regia). 

Atât despre domnia lui Hermes în Dacia. 

Regii din Thracia, după cum scrie Herodot, încă veneraii pe Hermes ca 

strămoșul şi începătoriul dinastiei lor. La Scyţii păstori, el era numit Arme s?). 

Hermes domnise și peste regiunile centrale ale Europei. 

În tradiţiunile istorice ale Germ anilor, el figureză sub numele de 

Hermon, Hermann 5), Armen, Armeno şi Armenon şi era con- 

siderat ca fi al lui Alanus, carea fost cel de ântâiti «rege al Romanilor», 

înțelege al Arimilor: Primus rex Romanorum Alaneus (var, Ala- 

nus) fuit 4). 

Epitetul de Alaunius (fiul lui Alanus), î-l avea Mercuriu sei Hermes 

și în inscripțiunile romane de pe teritoriul Germaniei 5), & sub numele de 

«Alani», figurâză populațiunile getice de la Dunărea de jos încă în primul 

secul al erei creștine €), 

III 

În tradiţiunile istorice ale anticităţii, Hermes era considerat ca întemeiă- 

toriul tuturor sciințelor divine și umane. Lui i se atribuia invențiunea lite- 

relor și a astronomiei. El aduse în ordine cultul deilor și sacrificiile; el in- 

troduse din ordinul divinității în diferite părți ale imperiului cele de ântâii 

legi morale şi politice, În teologia și filosofia vechiă, Hermes era privit ca 

isvorul cugetării. El era logos-ul personificat. Despre dânsul se spunea, că 

a dat Gmenilor vocea și facultatea de a-și esprima gândirile 7), și a pus nume 

la mai multe lucruri, ce până aci nu avuse nume 8). 

A Hunyadm. târt. Evk. II. 32. — 2) Val, Flacei Argon. VI. 530. 

5. Gesner în Mithridates, Tur. 1555. p. 28: audio veteres Germanos Lunum quoque 

deum coluisse et appellasse hermon... quod... aliqui ad Hermanni. e. Mercu- 

rium transtulerunt (Grimm, D. Myth. 3 Ausg. p. 666). — Vechii Egipteni încă adorai 

pe un Hermes (Thot) Lunus. — Cf. Pierret, Le Pantheon €gypt. p. 14.—Ibid, Le 

livre d. morts, p. 252. | 

1) Tabula Merovingica, la Mommsen în Verzeichniss der râim. Provinzen, p. 532. 

5) C. |. L. XII. 1517. 

€ Val. Flacei Argon. VIII, 219. — Cf. Dionysii Per. v. 305, Nicephorus Gre- 

goras, Ann, M. 6791—6836. 

7) La Macrobiu (Sat. 1. 17): sermonis auctor. 

8) Plato (ed. Didot), vol. 1. 342. 733.—Cicero, N. D. III. 22.-—Diodor. Sic,, lib. L. 16,
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In religiunea greco-romană, Hermes avea în multe privințe caracterele lui 
Janus. AmEndoi învaţă pe &meni cele de ântâiii rituri sacre. Amândoi erai 
considerați ca legislatori, ca intermediari între &meni și dei, ca mijlocitori 
de pace, întemeiători ai astronomiei și adese oră Hermes era înfățișat cu 
două feţe, ca Janus, o espresiune simbolică a domniei lor universale peste 
lumea de sud și lumea de nord. 

Pe monetele cele vechi ale Daciei, Hermes mai are tot-o-dată şi numele 
de lon (pag. 748). Aici el este identic cu Janus. De asemenea este con- 
fundat cu Sf. Ion (s. Janus) şi în colindele religiâse române. 

Lui Hermes, i atribuiau tradițiunile grecesci cea de ântâiiă măsurătâre 
a pământului, yewperplay 1). Acelaşi rol, î-l are Thot sâă Hermes în papirele 
vechi egiptene. Aici, el ne apare ca <măsurătoriul ceriului și al pământului» 2), 
şi este organisatoriul celor dou& lumi, de sud şi de nord). 

Hermes, sub numele de «Sf. Ion», figur6ză şi în colindele religi6se române ca 
«me&surătoriii al ceriului și al pământului» 1), şi ca «aducătoriii al legilor divine 5), 

2. Domnia lui Marte. 

După domnia lui Hermes, succesiunea la tronul imperiului pelasg trece 
la Marte, pe care Grecii î-l numiaă Ares. 

1) Apollodori fragm. 30 (in Fragm. Hist, gr. 1. 433). 
:) Pierret, Le Panthâon Egypt. p. 13: (Thot) < Calculateur du ciel et de ses astres, 

de la terre, et de ce quelle contient, dieu mesureur de la terre». — Cf. Ibid. 
Livre d. morts, p. 382. — 2) Maspero, Etudes, II. 448. 

3) Colindă din com. Brădeanu (Buzăă): 
Este (Ion) Sfântul Ion, Și cerul cu fulgerul; 
Trimis de la D-deă, Și umblară, cât umblară, 
Ca să măs6re pământul, Tot pământul măsorară, | 
Pământul cu umbletul (Colecţ. nstră inedită). 

Apolloniu Rhodiu în Argonauticele sale (IV. 279) ne spune, că în Aea, capitala Col- 
chilor (care se afla pe teritoriul Daciei), se păstraă nisce columne strămosesci, pe care 
eraă indicate tote drumurile şi limitele estreme, pentru cei ce călătoria în ori ce 
parte, pe mare și pe uscat, 

5) Teodorescu, Poesii pop. p. 40: 
Ci sunt sfânt, sfântul Ion, Și alta a sfântului botez; 
Și-să trimis de Dumnedeiă Dumnedeă că m'a trimes, 
Cu trei legi peste pământ: Pămentul să i-l măsor, 
Una-i legea crucei sfinte, Pământul cu umbletul 
Alta-i legea cununiei Și ceriul cu cugetul. 

Acestă măsurare a pământului stă în legătură cu formarea primelor comune, 
cu introducerea agriculturei şi împărţirea hotarelor. Cf. pag. 941: Când s'a po- 
gorit | Domnul pe păment, | Sate a resădit, | Hotare a îm părţit. — Aceeași tradiţiune la 
Lucrețiu, V. 1109: Et pecudes et agros divisere.
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În cele mai vechi liste egiptene, pe cari le aflăm la Manetho, Marte ne 

apare, ca domnitorii peste Egipet, imediat după Typhon și Horus1). 

In Arabia, Marte era adorat sub numele de Qebs "Apms 2), la Tertul- 

lian Dysares = Dus Ares 3), în Chaldea, el era una din cele 12 divinități 

mari, €r în Assyria era considerat ca un rege vechii al acestei ţeri, care 

domnise după Ninus, fiul lui Saturn 4). 

Marte domnise și peste Scyţia. După Herodot, a fost singurul între dei, 

căruia Scyţii i ridicau temple .și altare 5). 

Autoritatea și cultul lui Marte se estinsese şi peste țările de apus. 

În Italia, Marte a fost venerat ca cea mai vechiă și mai populară di- 

vinitate a triburilor pelasge: ante omnes Martem coluere priores €). 

Ca divinitate principală figureză Marte și la Germani”). 

În deosebi însă, Marte a fost considerat ca un rege vechiii naţional al 

Geţilor și Dacilor. Eleste numit Mars Geticus%), Mars Dahus?), 

și Arimanius 10), s6i din ţera Arimilor. Pe fica sa o chiema “Appovia 

(= Arimana, Armâna). Reședința lui Marte se afla în munţii Geţilor:!). El 

este domnul și protectorul câmpiilor getice 12. 

După Ovidiu, Geţii erati adoratorii lui Marte 12), și întrega făptura lor era 

espresiunea cea mai fidelă a figurei și a calităților lui Marte 14). 

Geţii, scrie lornande, aii fost în vechime așa de renumiți, în cât se spunea, 

ca Marte, deul r&sboiului, se născuse la denşii 15). 

La Homer, Marte este numit: «ducele 6menilor celor mai drepți» 16), &r 

1) Manethonis Fragmenta în Fragm. Hist. gr. Vol. II. p. 531 seqqg. — Cf, Herodoţ, 

Il, 62. 64. 

2) Suidae Lex. ad. voc. Qsbs “Ape. 

3) Apolog. 24. 

„4 Ioann. Antiocheni Chron. fragm, 5. — Cedreni Hist. comp. (ed. Bonn.) Vol, 1. 30. 

5) Herodoti 1. 1V. 59—62. 

6) Ovidii Fast. III. 79. 

2) Taciti Hist, IV. 64. 
8 Ausonii Epigr. [. 7. — La Staţiu, Silv. 1. 2. 54: Geticus maritus (Veneris). 

2) Revue arch. Ann. 1882. 2. p. 352. Inscripţiune romană descoperită la Gourdain 

în Haute-Garonne. 

19) Plutareh, Them. 28 fine. 

11) Val, Flacci Argon. VI. 619: Geticis veniens Gradivus ab antris. 

1) Virgilii Aen. III. 35: Gradivum patrem, Geticis qui praesidet arvis. 

13) Ovidii Trist, V. 3. 22: Marticolam Geten. 

14) Ovidii Trist. V. 7. 11—17. 

15) Jornandis De Get. orig. c. 6: Adeo ergo fuere laudati Getae, ut dudum Mar- 

tem ... apud eos fuisse dicunt exortum, 

1) Homeri Hymn. VII. 1—5: "Agns... Bwatorăry "apă pwTây.
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Gmenii cei mai drepţi ai anticităţii aă fost, după cum scim, Abii, Hyper- 
boreii şi Geţii 1), popore, cari în mare parte, locuia în regiunile de nord 
ale Istrului de jos. 

Despre Marte, mai spuneai cei vechi, că a fost cel de ântâiă, care a 
învăţat pe 6meni să fabrice arme de metal, care a înființat oști armate 2), 
și le-a învățat cum s& lupte în r&sboiă, din apropiere şi din depărtare, în rân- 
duri strînse, unii lângă alții 3). 

Memoria lui Marte mai este şi astă-di în deosebită onsre la poporul ro- 
mân. În tradiţiuni și în cântecele naţionale epice, el figureză sub numele 
de Marcu (art. Marcul), o formă vechiă poporală a numelui latin Mars 4). 
La Romani, erati numiți Marci aceia, cari se născeaă în luna lui Marte 5 . 

Urmele acestui nume le aflăm în Transilvania încă înainte de cucerirea 
Romanilor. Una din cetăţile vechi ale Daciei, situată lângă Mureș în apro- 
piere de Uidra (Salinae), pârtă la Ptolemeu numele de Marcodava (ce- 
tatea lui Marcu). 

În cântecele şi în tradiţiunile poporale române, numele s&ă consecrat este 
Marcul Vitezul, după cum, el este numit în inscripţiunile romane Mars 
Victor, &r la Homer Nixmg ednotuoto marijp 8), părintele învingerii în r&s- 
bie. În deosebi, spun tradiţiunile române, că el a fost <Vitezul păgânilor» 7) 
și «voinicul voinicilor» (eroul eroilor), 

Marcul Vit&zul are «oştire, câtă frundă, câtă &rbă> 8); el îngrijesce de apă- 
rarea naţională a Românilor 3), o tradițiune, pe care o avuse ca o moscenire ve- 
chiă și Romanii, Comandanții legiunilor romane, înainte de a pleca în r&sboiă, 
intra în sanctuariul lui Marte; aici atingeaii lancea și scuturile sale cele sfinte 
şi pronunţaă cuvintele solemne: «Mars vigila!», Marte îngrijesce de noi! 10), 

1) Homeri Il. XII. 6. —Melae 1. III. 5: Hyperborei .. . cultores justissimi. — Herodoti 
lib. IV. 93, 

) Diodori lib. V. 74. — Statii Silv. V, 2. 128, 
:) Aeschyli Choeph. v. 160. 

1) Une ori, el este numit Mărcociă, la Romani Mavors, Mavortius. 
5) Auct. Epit. de nom. rat, (o scriere ce se atribuia lui Val, Maxim): Marci, Martio 

mense geniti (Forcellini Lex. v. Marcus) — Cf. Mommsen, C.I]. L. vol.l, p. 
10: praenomen Marcus a Marte. 

* Homeri Hymn. VII. 4. 

?) Com. Urlesci (Covurlui), 

) 'Tocilescu, Mat. folkl. p. 1228. 

*) Revista crit.-lit, IV. 29: 

Marcule, Vitezule, Că vin Turci și vin păgâni 
Tu... de oști nu mai grijesci, Și tot duce din Români. 

19) Servias, Virg. Aen. VIII. 3.
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Marcul Vit&zul mal are în poemele istorice române și epitetul de Bo- 

lunul 2), un cuvânt, ce corespunde la o formă vechiă latină, Bellonus, 

după cum sora, ori soția, lui Marte era numită de Romani Bellona. 

<Marcul Bolunul» este aceeași personalitate legendară cu Mars Bellicus 

la Ovidiu 2), nodepixec 9eds la Plato 2), modEuuwy eds la Cedren €) şi Mars 

Beladon în inscripţiunile romane 5). 

Cetatea şi reședința lui Marcul Vit&zul se afla în Transilvania, în țera 

Streiului 6); din care causă, el este numit adese ori <Marcui, celdin Ar- 

del» ?), &r în poemele germane Marcholt von Sibenbirgen). 

După unele tradițiuni, Marcul Vitezul a fost un «Craiii» al ţărilor româ- 

nesci de la Dunărea de jos ?). El detronsză pe lov, împăratul din Țeligrad, 

și ajunge stăpân peste imperiu 10). 

Marte mai avea în anticitatea grecescă şi epitetul de zeAwpros, gigantul 11), 

după cum tot ast-fel e înfățișat Marcul Vit&zul în poemele epice române: 

Şi când s'a încălecat, 

Pământul s'a cutremurat, 

Norii s'aii împrăsciat, 

Apa 'n Prut s'a turburat 12). 

Marcul Vitezul, întocma ca şi Marte, este tipul eroului just; el este apă- 

rătoriul dreptăţii și răsbunătoriul injurielor 13). . 

1) Revista crit.-lit. An. II. p. 378. — Cf. ibid. An. IL. 94. 301. 335. 

2) Ovid, Fast. III. 1. 

3) Platonis Cratylus (ed. Didot. 1. p. 300). 

1) Cedreni Hist. compend. Vol. I. (Ed. Bonn.) p. 30. 

„5 C.I. L, vol. XII. 503. 

.5) Marienescu, Balade. I. 40: Sus la țera Streiului, | In cetatea Marcului. — 

Tocilescu, Mat. folki. p. 1071. 

) Bugnariu, Musa Someșana, Balade. 1. (1892) p. 72. — Gazeta Trans. Nr. 234 

din 1887. 

5 Grimm, D. Heldens. (Gâttingen, 1829) p. 212. 

2) Com. Albeni (Gorj); Rahman (Constanţa).--La Virgiliu, Marte este rex Gradivus 

şi Gradivus pater, Geticis qui praesidet arvis (Aen. X, 542; III, 35). 

10) A se vede cântecul tradițional, ce-l publicăm mai la vale. 

15 Homeri Il. VII, 200; XXI, 407. 

12) Com, Vutcani (Fâlciă).— Aceleași versuri poporale le întrebuinţeză și poetul Quin- 

tus (Posthomer. I. 686 seqq.), când ne descrie sosirea lui Marte la Troia, ca să lupte 

în contra Grecilor: zo5 8 5nă nosoly | ăyxea xivoro paxpă, Rad%biăwypoi me xapăbpar, | sai 

morapol, xi mivres &neiptctot mâdec "ldmg | , «sub picidrele lui se cutremurară văile cele 

lungi ale muntelui Ida, adâncimile isvârelor, riurile și tâte temeliile-cele vaste ale muntelui. 

1) La Cătană (Balade, p. 33—34), Marcul se esprimă ast-fel: Că de când sunt ei 

pe lume, | Nimenea nu pâte spune, | Să-i fi făcut ceva r&ă.
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La Scyţi, simbolul lui Marte era o sabiă vechiă de fer, âx:văxms ot6Y)peos 
âpxatos, căreia, denșii i oferiaă jertfe de animale şi o parte din prisoneriă 
de răsboiă 1). 

Ca simbol sfânt, era adorată sabia lui Marte şi de Romani. După Juvenal, 
Romanii făcea jurăminte pe sabia lui Marte 2), 

O lance sfântă a lui Marte se păstra în Roma, în palatul cel vechiă al 
regilor de lângă muntele Palatin 3), 

Tradiţiuni despre sabia cea vechiă a lui Marte ai esistat în țările de la 
Dunărea de jos şi în cursul evului de mijloc. | 

Istoricul Priscus, trimis de Teodosiu cel Tenăr în legaţiune la Attila, care 
se afla în Dacia, ne spune, că în timpurile aceste, un păstorii aflase din 
întâmplare, sabia cea sfântă a lui Marte, îngropată în pământ, pe care du- 
când-o la Attila, acesta s'a bucurat forte mult de darul ce i se făcuse, cre- 
dend, că acum densul e destinat să domnescă peste lumea întregă 4). 

O altă tradiţiune ne spune, că Ardelul începe de la «Sabia Vitâzului» 
încolo, €r de acolo încâce este țera Bârsei 5) scă districtul Brașovului. 

În onsrea lui Marte, anul cel vechiă al Romanilor începea cu luna a treia 
a călindariului de astă-di 6). 

În luna lui Marte se începea o-dată anul agricol și civil şi la poporul 
român 7). Atunci se făceaii solemnităţile pentru întârcerea primăverei, și se 
recitaii colindele cele frumâse agrare pentru eşirea țăranilor cu plugurile 
la câmp; atunci se făceaă urările de anul noi, cu ramuri de pomi înmu- 
guriți, ori înfloriți — sorcove morcove 8) — ceremonii, cari se celebrâză 
astă-di întrun mod anormal, în timpul ernei, la începutul lunei lui Ianuarie, 

1) Herodoti |. IV. 62. 

:) Juvenalis Sat. XIII. 79, — Arnobius, Adv, gentes, lib. VI: 
3) Gellii N. A. IV. 6. — Servius, Virg. Aen. VIII. 3. 
*) Jornandis De Get. orig. c. 35: effossumque (gladium, pastor) protinus ad Attilam 

defert. Quo ille munere gratulatus, ut erat magnanimus, arbitratur se totius mundi prin- 
cipem constitutum, — La poporul român mai esistă şi astădi tradiţiunea, că regii păgâni- 
lor, cari locuise mai înainte în aceste țEri, aveaii ca moscenire sabia D-deului, care purta 
rEsbdiele (Răspunsuri Ja Cestionariul nostru istoric). 

5) Com. Drajna de sus (Prahova). 

%) Ovid. Fast, III. 75: A te (Marte) principium Romano ducimus anno. — Censorini 
De die natali, c. 20. — Macrobii Sat, 1. 12. 

2) În Moldova, până în timpul lui Alesandru cel Bun, anul oficial începea în luna 
lui Martie. Vedi, Onciul, Datele cronicelor moldovenesci, p. 6 (206). 

*) La Romani, prima di a lunei lui Martie încă era onorată cu frunde verdi. Ovid. 
Fast. IIL. 138: frondes sunt in honore novae, 

NIC, DENSUŞIANU, 
65
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:< Matcul: Vitâzul după. tradiţiunile române a fost contemporan cu lancul 

împărat:şi cu fiul săi: Novac:1). Soţia sa a fost Ana 2), identică cu Ennyo, 

deița răsbdielor la Greci și cu Anna Perenna a Romanilor, a cărei săr- 

bătâre.tra în 15 Martie 3). - 

Marte, părintele lui Romul și Rem, pe care Romanii î-l adoraii cu atâta 

ondie, :a fost. aşa dar otiginar' din Dacia. EI este unul din representanţii cei 

mai ilustri din linia a doua a dinastiei divine +). 

„8. „Răsboiul lui Marcu Vitizul cu Iov împăratul. 

  

” În literatura, poporală română, Marcul Vitezul, întocma ca Novac, 

î-și are ciclul sei epic particular, în care se celebreză r&sbâiele, luptele și 

învingerile sale. i | 

Originea acestor cântece istorice e forte vechiă. Ele aparțin timpurilor 

eroice. Eie au trecut din generațiuni în generaţiuni până în dilele n6stre, se 

înțelege, cu modificări, mai mult, ori mai puţin, esenţiale, în conţinut și limbă, 

însă fondil lor este archaic. 

Cele mai importante poeme din acest ciclu se rapârtă la lupta Marcul 

Vitezul cu Iov împăratul. i 

” 3)-uh poemele epice române, Marcu apare ca nănașul lui Novac. Alexici, Texte, IL. 

p. 10.— De asemenea în cântecul, ce ni ș'a trimis din ţera Hațegului, despre întemeierea 

Ţeligradului,-. - 

5), Revista crit.-lit. IL. 334. — ci, Hasdeu, By. m. Rom. II. 1149, 

2) Ovid. Fast, II. 576: venit Gradivus ad Annam. 

4) Marcul Vitezul (sei Marte al anticității) este şi astă-di eroul principal în poe- 

sia epică a Slavilor de sud, unde el figureză sub numele de Marko Kraljevic (Marcul, 

fii de rege). Însă, cântăreții peninsulei balcânice ai "format din tipul lui Marte (din Marko 

Kraljevi6. cel vechiă) un eroii național slav, pe “care apoi L'aii confundat cu un aşa numit 

Marko, fiul regelui Vucașin (1367-1395). Despre acest Marko din urmă, istoria ne vor- 

besce ârte, puțin. După ce a fost alungat de rivalii sei naţionali din moscenirea părin- 

ţescă, el a intrat în, serviciile armatei turcesci și s'a luptat ca vasal al Turcilor în contra 

creştinilor. Ei luase parte la răsboiul lui Baiazet în contra lui Mircea cel Mare şi a cădut 

în lupta sângetosă întâmplată în 10 Oct. 1394 la Rovine, în apropiere de Craiova, când se 

spune, că nori, de „săgeți, aruncate de ostașii lui Mircea, acoperise ceriul. Cu tste că: în 

  

poemele serbesci, despre “Marko Kraljevic, s'aii amestecat multe evenimente din timpurile 

mai ;noue, ele însă mai conțin şi astă- di unele elemente importante din legendele cele 

vechi despre Marte şi. din poemele : epice ale poporului român. Chiar și epitetul de <Kra- 

ljevi&> (fă de rege, Kânigssohn) este numai o simplă traducere slavică a cuvintelor ro- 

mânesci «ficior de împărat», un titlu, pe care unele poeme române î-l atribue lui Novâc 

și lui Iovan Iorgovan (Saturn și Hercule), *
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Saturn a fost detronat de Joe, după cum. ne 'spuh trădițiunile vechi. Însă domnia politică a. lui. Joe peste țările din nordul Istrului, n'a fost nici o-dată recunoscută 3, Imperiul sti se estindea numai în părțile meridionale, peste Eladay Egipet şi Fenicia. | Rae o | - În poemele române despre Marcul Vitezul, Joe figureză „sub. numele. de lov împăratul. Reședința sa este în Țeligradut preistoric, în Theba din Egipetul de sus, numită de autorii grecesci și :Dio spolis, adecă Cetatea lui Joe. : Ia | lov împăratul, ca să-și afirme: drepturile sale 'de singur stăpânitoriă. al lumii vechi, vine cu r&sboiă asupra f&rilor din. nordul Dunării de jos, în timpul, pe când Marcul Vitezul se afla dus într'o: espediţiune, în părţile.de apus. Iov dărâmă și pustiesce Cetatea Marcului din fera Streiului, robesce:pe Soția acestuia și plecă înapoi la eligrad. " i Marcul însă întorcându-se din r&sboii şi aflându-și Cetatea dărâmată, alârgă îndată la Teligrad, ca s&și r&sbune asupra lui Iov pentru injuriile şi deva- stările, ce i le tăcuse. | a 
Acestă luptă a lui Marcu cu lov este înfățișată într'o poemă psporală din Transilvania în modul „următorii. Mama sa i dice: - 

Și pe Iov'P'oii aşeda! 
Apoi pe cap se fărinoșa,. 
Peste haine vitejesci, 

«Tu Marcule, f&tul. miei, 
Mai bine nu te-ași fi avut eă! 
Când de-acasă ai: eșit, 
La tine că a venit 
Iovu din Teligrad 
Şi cetatea ţi-o spart, 
Nevasta ţi-o luat. 
Şi pe mine m'o călcat 
Cu poteâva calului 
Pe faţa obrazului». 

Apoi Marcu aşa dicea, 
«Taci mamă, nu blăst&ma, 
Că Dumnedeii de mi-o ajuta, 
Nici oii be, nici oi mânca, 
La Teligrad oiă alerga: 

Lua negre călugăresci, 
Murgul "că şi-l închinga 
Și pe el încăleca .... SE 
Nici prânzu că. nu trecea, -. 
În Teligrad se. opria, 
În mijlocul piațului, 
Chiar la curtea Iovului; 
Şi de afară că. striga:. 
<lovule, Măria ta, E 
M'ași ruga de Dumnia-ta, 
SE mă ajutori cu ceva, ” 
Că mi s'o spart mânăstirea, 

1) Păstoriul cyclop din nordul Thraciei răspunde lui Ulysse, că ei nu aă nici o frică de Joe, pe care î-ladoreză aceia, cară locuesc în ținuturi depărtate (Odyss, IX. 275), Un alt gigant din regiunile Mării negre răspunde Argonauţilor, că «Joe domnesce peste alte ținuturi» (Val. Flacc. Argon. IV. 319: -aliis rex Jupiter oris). În religiunca cea vechiă a Germanilor, încă nu aflăm nici o urmă: despre cultul. lui. Joe,. Grimm, D= M. p. 108: Das auffallendste ist, dass Jupiter (als Gottheit -im âltesten Deutschland) , nicht vorkommt, 
:
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De nu mai pot sluji întrînsa». 

Iovu, dacă-l audia, 
O ferâstră deschidea 

Şi din gură așa dicea: 

«Precum dici, te-ași ajuta, 

Da, mă tem că mi 'nșelă, 

Că-mi pare că murgul tăi 

L/am mai vă&d(u)t unde-va eii». 
Eră Marcu așa dicea: 

„«Pote că Lai mai vădut, 

Casâră lam dobândit, 
Când pe Marcu lam prohodit... 
Dacă nu credi, vino și vedi, 
la pomana Marcului, 

Tocma de la capu lui, 

Pomană din comândare, 

O-am adus de arătare». 
lovu afară că eşia, 

Pomana că o lua 

Şi din gură cuvânta: 
«Te, cânii oraşului, 

Mâncaţi pomana Marcului»! 

Pe Marcu 'm lontru-l băga, 

B&uturi domnesci i da 

Şi mâncări împărătescl. 

Iovu afară mergea, 

Şi 'n oraş așa dicea: 

«Cam ajuns acele dile, 
C'o perit Marcu din lume; 

Acum oii trăi cum oii vrea, 

Că-i lumea pe mâna mea». 

Iovu în lontru că intra, 

Tare răi se supăra 

Și din gură cuvânta: 

«De trei dile şi trei nopți; 

Bei băuturi domnesci 

Şi mănânci mâncări împărătesci, 

Ori să joci, ori să plătesci». 

Eră Marcu așa dicea: 

«De-or juca călugării, 

Or răgni ca bivolii, 

Că tu nici nu te gândesc, 

Că cu cine vorovesci». 

Cătră ușă se 'ntorcea, 
Numa-un pic se scutura, 

TȚipă haine călugăresci, 

R&mân albe vitejesci. 

Iovu că se 'nspăimânta 

Şi din gură așa dicea: 

«Lasă-m& nevătămat, 

Cum Dumnedeii m'o lăsat, 

Că io ţie î-ți voii da 

Împărăţia jumătate 

Şi averea a treia parte 

Şi poţi fi craiă lângă mine 

Şi-i trăi bugat de bine». 

Eră Marcu așa dicea: 

«Scit io bine că mi-ai da, 

Da ţie nu m'oiit ruga, 

De io singur mi-oiii lua 

Avuţie cât oiui vrea; 

Împărăţia a fia mea, 

C'amu esci pe palma mea». 

Paloşul că mi-l scotea, 

Mici dăraburi i-l tăia 

Pe ferestă-l arunca. 

Marcu umbla prin Teligrad, 

Gândeai, că el e împ&rat!1). 

Marcul Vitezul avuse mai multe r&sbâie și cutrierase aprâpe tâte ţările 

lumii vechi. În una din poemele epice române, el dice despre sine: 

Cu câte oști aii fost pe pământ, 

Cu tâte, eii m'am bătut 2). 

1) Comunicat de Părintele Ion Pasca din com. Geaca, comitatul Solnoc-Dobâca în Tran- 

silvania.—Cf. Revista crit.-lit. An. II. 264.— Variante, la Tocilescu, Mat. folkl. p. 1071.— 

Jarnik şi Bârseanu, Doine, p. 485. 

2) Com. Mărginenii de sus (Prahova),
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Resboiele lui Marte (Marcul Vitezul) avuse de scop restabilirea autori- 
tății şi integrităţii imperiului divin pelasg. 

Memoria acestor lupte şi învingeră a resunat mii de ani în cântecele şi 
n tradiţiunile tuturor popsrelor. 

4. Domnia lui Hercule (Hpaxiiis, Hercules, Herclus). 

Cei mai vechi regi, cari ai domnit peste Egipet, nu erai de origine afii- 
cană. Ei aparţineai populațiunii celei imense pastorale din nordul Thraciei, 
care în curs de mai multe secule se revărsase fără întrerupere peste ţările 
de amâdă-di și de apus. 

În aceste timpuri, valea Nilului scă Egipetul constituia numai o simplă 
provinciă a marelui imperiu pelasg, supus dinastiei Arimilor sc Piromilor. 

Noi vom urma ast-fel în acest studiu, seria regilor vechi, cari ai domnit 
peste părţile de sud și peste părţile de nord, la Nil şi la Dunărea de jos, 
după cum ne-o presintă anticităţile egiptene, &r de altă parte cântecele 
n6stre epice, singurele fântâni indigene, ce ne-ai rămas din aceste timpuri 
obscure despre vicța și faptele acestor regi. 

După Marte, domnia politică peste valea Nilului trece la Hercule; 
aşa ne spun fragmentele, ce ne-ai rămas din istoria preotului Manetho. 

Hercule, contemporan cu Saturn şi Atlas, cu Joe și Osiris, a avut un rol 
însemnat în istoria civilisațiunii pelasge. 

În fântânile grecesci și în tradiţiunile române însă, el ne apare mai mult 
ca un căpitan mare de oști în serviciul regilor meridionali, cari aspiraă la 
tronul și la moscenirea lui Saturn. 

În timpul espedițiunii lui Osiris, Hercule este însărcinat cu apărarea mi- 
litară a Egipetului, €r în r&sboiul cu Giganţii, el este căpitanul suprem peste 
oştirile, ce le adunase Joe din părţile meridionale ale imperiului. 

Mai târdiă, el ne apare în serviciile regelui Eurysteu din Mycena. Din 
ordinul acestuia, Hercule esecută mai multe lucrări grele, numite de au- 
torii latini aerumnas, și întreprinde mai multe espedițiuni în regiunile 
din nordul Eladei. 

El este cel de ântâiă, care a intrat cu o flotă puternică de r&sboiii în 
apele Dunării, ca să ocupe țera lui Geryon. Pentru acestă espediţiune 
grea, după cum scrie Diodor, el pregăti o flotă magnifică de răsboiti și strînse 

| o mulțime mare de trupe alese, demne de acestă espedițiune, fiind-că se 
răspândise faima prin tâtă lumea, că Chrysaor (tatăl lui Geryon) î-și căpă- 
tase numele săii de la averile sale cele imense, Și că avea trei fii, renumţi
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pentru virtutea lor fisică corporală și pentru vitejiile lor în r&sbâie. Geryon, 

şi cei doi frați ai săi, î-și împărţise'forţele lor cele mari de r&sboiii în trei cor 

puri; însă: Hercule i. învinse pe :toți. trei în lupte singulare, I€ cuceri țâra 

și le luă ciredile cele făimose de boi 1). | | 

În aceste timpuri, regiunile din părţile de apus ale muntelui Atlas (sei 

ale Carpaţilor „meridionali) se numiait Hesperia2); <ţera de la scapătat», 

la Virgiliu: juxta solem cadentem. Asupra acestei regiuni, care ajunsese 

celebră pentru -avuţiile sale cele mari de aur și de turme, a fost îndreptată | 

espedițiunea cea legendară. a lui Hercule, pe care poeţii vechi ne-o înfă- 

țișeză sub numele. de <Răpirea merelor de: aur de la Hesperide». 

Sub o formă poetică, ni sa păstrat şi memoria unei alte espedițiuni a lui 

Hercule în Istria 3), la Hyperborei, oră în Scytia, când Hercule urmăresce cer- 

bGica cu cârnele de aur, pe care o fică a regelui Atlas o consecrase Dianei. 

Probabil, că în acește regiuni s'a; petrecut și luptele sale cu Zetes și 

Calais, fii regelui Boreas, și r&sboiul ce-l avuse densul cu Hippolyta, re- 

gina Amaz6nelor, o fică a lui Marte. 

Despre. Hercule.se mai spunea, că a tăiat munţii cei înalți ca să des- 

chidă un drum către părțile de apus 4), numit mai târdii «calea lui Her- 

cule», că el a derivat riuri, a desecat lacuri și bălți şi a ucis cele mai pe: 

riculâse f&re sălbatice 5). | | 

Lui Hercule i se mai atribuia şi ridicarea celor două columne grandidse 

de lângă Oceanos, scii din țera numită Atlantis; fie, că aceste columne 

erai monumente ale espedițiunii sale în contra lui Geryon, fie, că ele erau 

deștinate să indice stâncile şi strâmtorile cele pericul6se ale rîului Oceanos 

seu punctele estreme, până unde se putea naviga pe acest fluviu, atât de 

important în istoria lumii vechi. 

„Despre Hercule se mai spunea, că el cutrierase întregă lumea vechiă până 

în India și până la Oceanul de apus; espediţiuni, al căror scop politic a 

fost, fără îndoiclă, să readucă €răși vechile provincii ale imperiului pelasg 

sub o singură autoritate, sub o singură monarchiă. 

La Homer, el are titlul de âvat €); în inscripțiunile grecesci este numit 
Baotdebg î), er în cele romane mai are și epitetul de Augustus 5). 

„ 1) Diodor, Sic, |. IV. 17 şi 18. 

- 2) Ovidii Metam. IV. 628: Constitit Hesperio, regnis Atlantis, in orbe. — Ibid. 

(IV. 214), polul nordic al ceriul (Geticus polus) este numit Axis Hesperius. 

3) Pindari Ol. 1. 45. 

1) În scrierea, atribuită lui Aristotele, Mirab. auscult. $ 85. — Livii Hist. Rom. V. 

34.6. — Silli Ital. IL. 495. 5) Plato, Critias (Ed. Didot, v. 11, 255. 45). 
*) Homeri Hymn. XIV. —7) C. 1. Gr. nr.:5986. —5) C: 1. L. vol. IIL. nr. 1025, 1339.
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- La Herodot, el figureză ca părintele lui Agathyrsus, care dominise peste 
regiunile de lângă Mureș, al lui Scythes, cel: de ântâiă întemeiătoriă al 
dinastiei naţionale a Scyţilor şi al lui Gelonus, primul rege al: Gelonilor. 

Hercule străbătuse şi ţinuturile cele vaste ale Scyţiei şi Germaniei. La 
Scyţi era venerat ca un deii 1) şi era cântat la Germaii ca cel:de ântâiă 
eroii al timpurilor vechi 2). i a sa 

În Dacia 3), era adorat ca un geniu .local al apelor calde, ce isvoresc:din 
munții Mihadiei 4). Herodot amintesce, ca un fel de anticitate memorabilă, ur- 
mele sale lungi de doui coți, imprimate în o stâncă de lângă rîul Tyras (Nistru). 

Hercule avuse o autoritate supremă în regiunile de la: Carpaţi: şi: Marea 
negră. În acestă calitate, el se folosise ca un adevărat despot de puterea 
şi prestigiul săi. El detroneză și distribue regate, organis6ză vița publică, 
socială și religi6să a ținuturilor ocupate şi pedepsesce cu severitate “pe cei 
impii și neascultători. Ne putem ast-fel esplica, pentru'ce el ne apare în istoria 
lui Manetho ca un rege al Egipetului, &r în inscripțiunile grecesci cu: titlul 
de faorsig. 

i 
Armele sale obicinuite: erai cele din nordul Istrului de jos: arcul,“ paloșul 

(4prm) şi măciuca (busduganul). EI învățase arta de: a încorda și trage cu 
arcul de la un Scyt cu numele Feutarus şi a fost considerât ta cel:'mai 
vestit arcaș al timpurilor preistorice, pe '; 

După genealogiile grecesci, Hercule a fost fiul lui Joe, însă “al lui” J6e6 
celui mai vechii 5), și:era numit în inscripțiunile latine: Hercliu's 'Toviu's 
şi Hercules Jovius5).  . Do o a: 

Ta 1) Herodoti lib. IV. 59. 

2) 'Taciti Germ. c. 2: Herculem memorant, primumque omnium virorum fâf- 
tium ituri in praelia canunt. — 3) C.I. L. vol. III nr. 1566. 

1) După tradiţiunile poporale din Bănat, lovan Iorgovan (Hercule) petrecea în pe- 
scerea de lângă băile cele vechi ale Mihadiei, numită «Pescerea lui Iorgovan», Aici, la 
apele cele calde de lângă Cerna, este localisată și legenda „despre uciderea eului (ori leilor) din pădurile Nemeei, | 

EI din pescere-mi pleca * |] “Şi pieile le“lua, 
Și la Cerna dobora... Cu ele se îmbrăca: 
Trei lei că se scălda.., a Și mai departe pleca. ;:.-.:.. - 
Pe tus-trei i omoria * |” De la un cântăreţ poporal diă Pecinesca). 

Stephan Byzantinul (+. "Azdno»pov) încă: amintesce de o! pescer€ din: regiunile 
Giganţilor, în care petrecuse Hercule, za | e vâna 

%) Cicero, N. D. III, 16: antiquissimum (Herculera), Jove 'natum, sed antiquissimo 
item Jove. - n a Die - a ata 

Ei a €) A se vede mai sus p. 451. ” : a a e,
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În tradiţiunile poporale române, el figureză sub numele de <lovan Ior- 

go van, braţ de busdugan», <lorgovan, cel tare şi mare» 1) și este unul 

din eroii naţionali cei mai iluștrii ai țărilor de la Dunărea de jos. 

Numele săi de Iovan ne indică, că era fiul lui lov (Jovis antiquissimi), 

€r conumele săi de Iorgovan corespunde la forma grecescă de Tewpyăs 

. (Agricola), fie, că el însuși a tras cele de ântâiă brasde cu plugul, fie, că era 

considerat ca fiu al lui Zeds Lewpyos 2). 

În cântecele epice române, el este numit <ficior de Râmlean» 3), Că- 

pitan Râmlean 4) și un <Român vitâz> 5), după cum ne apare și în 

inscripțiunile romane cu numele de Hercoles Romanillianus?). 

Un fii al să se numia Chromis (Xp!) 3); la Siliu, cu formă de acu- 

sativ, Chromin 8). 

Mama sa era numită de autorii grecesci Alcmene; formă coruptă din 

Al(cmana = Armana, după cum însuși Hercule era numit Almannus 

de Germanii cei vechi 9). 

În fine, el este numit şi <fiu» de împărat» 10), 

După originea sa, Hercule era așa dar un fiii al patriei barbare din nordul 

Istrului de jos şi de naţionalitate Arim. 

Ic6na lui Hercule, ca emblema a vitejiei şi a învingerii, se pare că a fost 

în us și în țerile Daciei. Două steguri de răsboiă al lui Stefan cel Mare, cari 

se păstreză astă-di în mănăstirea Zographos din muntele Athos, ne înfăţiseză 

imaginea sfântului George (Hercule) cu hydra cea fabulâsă învinsă şi cădută 

sub picidrele sale. La a. 394, Theodosiu cel Mare, în lupta ce o avuse cu 

Eugeniu, care usurpase tronul lui Valentinian II, adresându-se către ostașii 

săi le dice: în fruntea oştirilor nâstre este crucea, cr în fruntea gltelor 

inimice este imaginea lui Hercule» 11). 

:) Tocilescu, Mater. folk. p. 1271. 

2) C. 1. Gr, nr. 523, 

3) Teodorescu, Poesii pop. p. 419. 

*) Alecsandri, Poesii pop. p. 14. 

5) Cătană, Balade, p. 49.—Alexici, Texte, [.—Ca Hercules Victor în Acta fr. Arv, 

(Henzen, p. CXLII). 

5) Fabretti Closs. ital. p. 584. (Orell. nr. 1607). 

?) Statii Theb. lib. VI. 346. — 2) Sil. Ital. Pun. 1. 442. 

%) Dupuis, Origine d. tous les cultes. Tome VI. 442: L'Hercule agenouill€... Chez les, 

anciens Germains, almannus. ” 

10) Cătană, Balade, p. 56.—Alexici, Texte, I, p. 109.—Gazeta Trans. Nr. 140. 1894. 

::) 'Theodoreti Ep. Cyri Ecci. Hist. lib. V. c. 24: Hunc enim exercitum crux; hostiles 

vero copias imago Herculis antecediț,
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O cestiune mai dificilă ne presintă numele săi grecesc, de “Hpax)fg, în 
limba latină Hercules, Hercoles și Hercles, €r în. inscripţiunile 
etrusce Hercele, Herce şi Ercle 1), 

Forma acestui nume nu se pte esplica, nici din limba egipteană, nici din 
ce-a grecâscă. 

În tot casul însă, noi avem aici numai un simplu epitet, după cum sunt 
aprpe tste numirile, ce le avuse deii anticităţii, 

Hercule, sub numele de "A pxAns, figureză şi în listele egiptene ale regilor 
din dinastia păstorilor» 2, după cum, el este numit «ficior de mocan» 
şi în poesia populară română 3). Fără îndoi€lă, că "ApxAmns este același nume 
cu Hercles la Romani și cu Ercle la Etrusci, 

După Homer, Hercule a fost cel mai mare măiestru în lupta cu arcul 4), 
EI mai avea la Greci şi epitetul de oEopâpos 5), rom, arcaș, 

Apollo, care avea de asemenea epitetul de rozopâpos 6), mai era numit de 
Greci și "Apxas 7), cu tâte că, după origine, nu era din Arcadia. 

Epitetul de «arcaș mare», î-l are Hercule şi într'o colindă religi6să din 
Bănat, unde însă numele s& epic a fost înlocuit cu al sfântului «Petre» 8), 

Se pare ast-fel, că etimologia numelui “Hpaxi3s, lat. Hercules, se re- 
duce la un cuvânt vechită pelasg, format din aceeași rădăcină cu românescul 
<arcaș» 9). 

5. Domnia lui Apollo (An6)oy, Apulu, Aplus, Belis). 

După Hercule, în listele lui Manetho figurâză Apollo, ca rege al Egi- 
petului 10). 

La Homer, Apollo are adese oră titlul de ăvat (rex, imperator) și dom- 
nesce «peste toți muritorii» 11), €r în inscripțiunile grecesci este numit și 
Baot)evg 12), 

1) Fabretti Gloss. Ital. p. 583, 
:) Manethonis Fragm. (în Fragm. Hist. gr. IL. 568, 570). 
5) Teodorescu, Poesii Pop. p. 415. — 6 Homeri Odyss.- VIII. 225. 
5) Euripidis Troad. 802, 

*) Nomeri Hymn. in Apoll. 13. 126. 

?) Fragm. Hist, gr. II. 133, — 2) Alexici, Texte, [. p. 155. 
) În limba grecescă, forma vechiă pelasgă <arcus» se prefăcuse în Epxog (armele, cari 

încingea Gre-cum corpul). În limba poporală română aflăm și forma de harc = arc. 
1) Fragm. Hist, gr. Il. 531. 

':) Homeri Hymn. I. Apoll. 29: nas: Pnrotety ăydsasts. — Cf, ibid, 69, 
12) C. 1. Gr, nr. 1946.
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După origine, Apollo a fost Hyperboreu, s6i din regiunile de nord 

ale Istrului de jos :). Mamă-sa, o fată hyperboreă 2), era numită Latona, 

gr. Au, Aaro și Adruv, adecă femeiă de origine latină. 

Diana, sora lni Apollo, după cum ne spune.poetul Pindar, încă petrecea 

în era de la Istru 3). Pe o inscripțiune romană de pe țermurii Dunării de 

jos, ea este numită «Diana regina» 4). 

Templul cel renumit al lui Apollo Hyperboreul se afla în insula cea sfântă 

- dela gurile Dunării 5), numită în vechime Leuce (Alba), astă-di <insula Şerpilor». 

Apollo, scrie Maniliu, a fost adorat cu deosebită ondre în tote regiunile 

Pontului euxin-6). 

Inscripțiunile grecesci și cele romane amintesc de cultul s&ă în oraşele 

Istros, Calatis. şi Tomis. | 

Păstorii hyperborei din munții Riphei, i i sacrificaă în fie-care an 1 ecatombe 

de asini 7). Săgeta lui Apollo, cu care ucisese Cyclopii, cari fabricase ful- 

gerile lui Joe, a fost îngropată în munții Hyperboreilor (Carpaţi), după cum 

spun legendele vechi'8). 

Apollo, ca divinitate a sârelui, este representat adese ori pe monetele 

naționale ale Daciei sub. numele de AIAVE = Aplus și AKV = L(u)cu 3). 

. La Greci, el era numit și Arxatos (iustus, juris peritus) 10), probabil avendu-se 

în vedere originea sa din ţările Daciei (Dicia la Ulpian), după cum la Homer, 

Abii din nordul Thraciei, & la Herodot, Geţii, erai numiţi &ruatbrarot âv- 

Ypwrwv şi Gxaubrararo, Oprixwvy. | 

Apollo este înfățișat și pe patera cea frumsă din tesaurul de la Petrosa, 

cu. grifonul Hyperboreu odihnind. lângă picidrele sale 11). 

1) Ciceronis N. D. II. 23: tertius (Apollo) Jove tertio natus, et Latona, quem ex 

Hyperboreis Delphos ferunt advehisse. După poetul Antimach, Hyperboreii, erai 

același popor cu Arimaspii, adecă Arimii (Suida, v. 'Agpaano și “YrepBăpz0:). — 

Diodori Sicul. II. 47. 

> Herodoti lib. IV. 

5) Pindari Olymp. JI. 26—27: yaiav 'lorpiavy 

4 C.I. L. vol, III. nr. 7423. - 

5) Diodor, Sic. II. 47. — Cf, mai sus p. 77. - 

5 Manilii Astron. IV v. 753. 

:) Pindari Pyth. X. v. 33 seaq. 

s) Hygiui Astron, IL, v. Sagitta, 'Hanc autem sagittam in Hyperboreo monte Apol- 

linem defodisse .; a 
% Archiv d. Vercines f siebenb. Lndkde. XIII, Taf. XI. 1. 2. — Froehuer, La Colonne 

Trajane, pag. VIII. — Vedi mai sus p. 127. : 

1) Plinii lib. XXIV. 8: — Preller, Gr. Myth. |. 172. 

1) A se vede p. 613,
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“În orașul Apulum al Daciei, Apollo. era deul cel mai adorat după Ju- piter optimus maximus. Aici el este invocat sub. numele de Apollo; deus Apollo praestantissimus; Deus bonus: puer posphorus A- pollo Pythius; Bonus puer; Bonus deus puer posphorust) Fără 
îndoi€lă, că Apollo era deul tulelar al: orașului Apulum, numit la: Ovidiu Apulus 2). Am:putea chiar să presupunem, că reședința cea vechiă:a lui Apollo se. aflase la Apulus sei Apulum, cu atât mai. mult, că grifonul Hyperbo- reilor ne indică munții cei avuți de aur ai Daciei şi cari sunt în nemijlocită apropiere de. vechiul Apulum. E 
Numele s&i de "Azbdiwy, nu este greceșc. Acest cuvânt aparţine limbei pelasge, ce se vorbia în nordul Thraciei, şi avuse. la început înțelesul de Albus (rom. alb, art. albul, cr ca nume familiar Albul), 
La Enniu, albu' este un epitet al S6relui. Latinii, scrie Macrobiu, nu: miai pe Apollo «Sorele» 3). Sabinii, ne spune Festus, diceaii alp us), în loc de «albus», €r la Etrusci sâă Turseni, Apollo era numit Apulu și Aplus 5), după cum ne apare și pe monetele naționale ale Daciei, putem dice, ale Agathyrşilor. | 
În părţile de sus ale Italiei, Apollo mai era numit și Belis €), un cuvânt, ce avea același înțeles cu albus, rom. <băl.» 7) . 

_ În: vechia literatură grecâscă, Apollo mai avea şi epitetul .de Adxtog.5), 
un cuvânt, ce deriva de Ia: Xevx6s, «alb», «luminos», după cum la Romani, 
Apollo era numit şi deus lucoris ?), €r..pe. monetele. naţionale ale Da: cici AKV = L(u)cu. DRE IE 

Atributele sale caracteristice. erau;_ grifonul, simbol al domniei sale peste 
munţii de aur ai Hyperboreilor, corbul lui Novac (Saturn) şi șoimul lui 
Montu (Uran) 15), 

DE a 

C.I. L. vol, III nr. 986. 989. 990. 991. 1130—1138, |. 
2 Ovidii Consol. ad Liv. v. 588: | „. . 

„ Danubiusque rapax, et Dacius „orbe remoto 
Apulus..; , EREI IE pi 

*) Macrob, Sat. [. 17; latinitas eum... Solem vocavit, — În legendele. mitologice râ- mâne: <Și Albul, ce domnesce. pe două-deci de raiuri» . (Hasdeu, Etym. M.1. 762). 
:) Pestus (ed. De Ponor, p. 3): album quodnos dicimus, Sabini tamen atpum dixerunt, *) Corssen, Sprache d. Etr. 1. 817. — Preller-Jordan, Râm, Myth. I, (1881), 302. 
* Herodiani Hist. Rom. VIII. 7, De 
î) Vechiul Apulum (pe Tab: Peut, Apula) este numit în documentele: medievale Alba, er în graiul poporului român BElgrad. .- i - 
*) Macrob, Sat. 1. 17. —s) Preller-Jordan, R&m. Myth. L. (1881), 264, Mae 
') Homeri Odyss. XV. 526. — Pierret, Le Pantheon Egypt. 43. i



1036 MARELE IMPERIU PELASG. 

Apollo după cum ne spua tradițiunile grecesci, servise în tinerețele sale 

ca păstorii la regele Admet din Thessalia și pădise ciredile de boi ale 

regelui Laomedon din Troia. 

Acâstă tradițiune o aflăm și în literatura poporală română. 

Într'un cântec epic bătrânesc 1), el figureză ca cioban sâi păstorii 

de oi. În acestă poemă, ne spune densul, că în urma răsmiriților, ce se întâm- 

plase în acestă ţâră, a rămas fără părinţi, ast-fel, că a trebuit s& se facă 

cioban. În acestă calitate, dânsul a servit 9 ani la trei stăpâni; el este: frate 

cu Tipocraiii (Typhon din trădiţiunile grecesci) și amendoi sunt fii Dom- 

nului Mihnea Vodă», înțelege: Manea-Vodă (Novac cel bătrân, Saturn). 

Ca semn al descendenței sale din familia domnescă, el avea scris pe spate 

un lucefăr şi alți doi pe umeri?). 

In colindele poporale române, resturi ale unor imne vechi religi6se, Apollo 

este celebrat ca divinitate a s6relui și a luminei, ca <Bunul Ddeu, cel 

mititel şi întăşeţel» 2), numit Bonus deus puer în inscripțiunile Daciei şi 

este invocat sub numele de: <L'eer, Leer şi-a nost Domn»), «Ler 

Domn, Domn de al nostru» 5), și «Leru-i, Dâmne, tinerel» $). 

Curțile, în cari se află dânsul, sunt domnesci, d'albe împ&rătesci, 

înalte împărăţii. 

a În aceste colinde, cuvântul Leer sâii Ler este numat un epitet archaic 

al lui Apollo. Forma cea vechiă a cuvântului era în limba latină Liber, cu 

înțelesul de «prunc» s6ă <copil mic» (parvulus). 

După cum ne spune Cicero, Apollo mai era numit și Liber în ţinuturile 

grecesci, adecă în părțile de răsărit ale Europei 7). Romanii însă î-l confundară 

„cu «Liber pater», un nume, pe care dânșii î-l atribuiaii lui Bacchus, 

Sub numele de Liber, figureză Apollo şi pe o inscripțiune romană 

din Dacia 8) Sora lui Apollo, Diana, încă este numită Libera?) 

1) 'Tocilescu, Mater. folkl. p. 1236; 

"D'aveam d'un tată bătrân, D'aveam şi d'un frățior, 

Î-l chiema Domn Mihnea-Vodă; ÎL chiema Domn Tipocraiă. 

Ca fi al lui Saturn, ne apare Apollo şi în Analele feniciene. (Fragm. Hist. gr. 

IL. 568. 2. — Cf. Diodor. LI. 13). 

2) Plinii |. XXII, 2: maresque etiam apud Dacos et Sarmatos corpora sua 

inscribunt. 

3) Teodorescu, Poesii pop. — Sbiera, Colinde. — Colecţiunea n6stră inedită. 

4) Colindă din com. Ciubanca (Transilvania). 

5) Colinda din j. Vlaşca (Col. nâstră). — 8) Daul, Colindi, p. 44. 

7) Cicero, Verr. IV, 5: Quid? ex aede Liberi simulacrum Aristaei non tuo im- 

perio palam ablatum est?... Aristaeus, qui, ut Graeci ferunt, Liberi filius. 

8 C.I. L, vol, III, nr. 1680. 

3) C. 1. L. vol. III. nr. 1095: Triformis Libera, — Cf, Virg. Aen, IV. 511.
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Frigienii, după cum ne spune Macrobiu, celebrat la începutul primăveri], 
în: diua a 8-a a calendelor lui Aprile, o s&rbătore solară, sub numele 
de Hilaria!). Pe o inscripțiune romană de la Naissus, din Mesia de sus, 
Diana figureză sub numele de Hilara. O fică a iui Apollo are în Carmi- 
nele cyprice numele de Hilaira 2). Se pare ast-fel, că aceste numiri, de «Hi- 
laria>, «Hilara» și <Hilaira», sunt numai simple forme literare ale unor in- 
vocaţiuni poporale, ce se adresati divinităților luminei, după cum în colindele 
române, Apollo («Liber> sâă «Ler Domnul») este invocat şi sub formele 
de: «Hai Leru-mi D6mne», < Aler oii Dâmne» și <Eler Dâmne» 2). 

6. Alţi regi din dinastia divină. 

I. Vulean ("Ilozesros, Opas). 

În vechile tradițiuni egiptene şi feniciene se mai face amintire şi de alți 
regi din dinastia divină, a căror ordine cronologică nu se pâte fixa, însă 
ale căror nume mai resună şi astă-di în cântecele epice române. 

După Manetho, cel de ântâii rege, care a domnit peste valea Nilului, 
anterior chiar lui Montu sâă Uranos, a fost Vulcan 1), considerat de 
Egipteni ca deii al focului, al sârelui și al luminei. 

Patria lui Vulcan a fost, după Homer, lângă Oceanos potamos, acolo unde 
se născuse toţi deii. Un fiii al lui Vulcan se numise Ardalus 5), termin 
eponim, ce ne indică, că Ardelul, sc Transilvania de astă-di, a fost patria 
originară a lui Vulcan și a fiului s&ă. 

Acest Ardalus, după cum ne spun tradiţiunile grecesci, inventase fluera 
(&828v), instrumentul cel mai vechii de musică al popsrelor de ginte latină, 
ale cărui sunete dulci şi melodidse răsună departe 6), 

1) Macrobii Sat. 1. 21: celebratur laetitiae exordium a. d. octavum Kalendas Aprilis: 
quem diem Hilaria appellant, quo primum tempore sol diem longiorem nocte pro- 
tendit. -- Cf. Vopisc. Aur, ce. 1. — 2) C.I. L. v. IIL nr, 1680, — Cypria carmina. 7. 

3) Colecţiunea n6stră inedită, — Cantemir, Hronicul, ed, 1901, p. 217: ni-aă povestit 
un voinic, Preda Stambol, Român, din țera Muntenescă ... precum în ţera Românescă, 
aprâpe de Dunăre, pe malul Oltului s& se fie vEdând nisce temelii ca de Cetate, 
cărora ţEranii de pre acolo... din bătrânii lor apucând le dic curţile lui Ler îm- 
pErat, precum și în colindele anului noii, și astă-di aă luat de pomenesc Ler Aler 
Domnul. — O tradițiune poporală din comuna Cidra-Doicesci (Brăila): se dice, că Ler 
a fost un împărat, de la care aă început colindele. 

*) Manethonis Fragmenta (in Fragm. Hist. gr. II. 527). 
*) Pausaniae Gr. Descr II. 31. 3, 

€) Aceeași tradițiune şi în colindele religise române, cu deosebire, că <fiuera de aur, »
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„I-a “areci 1), Vulcan. era numit Hephaistos,.6r.la Egipteni: Opas1); un 

nume.. ce aparţine, limbei poporale pelasge, din părţile. de nord ale; Îstrului.” 

Grecii, după cum scrie' Herodot, onora sărbătorea lui Vulcan cu: o ce- 

remoniă, -caracteristică. Cei ce.luaii parte:la acestă. festivitate “alerga . pe 

strade cu lămpile aprinse 2). . 

În anticitate,. Vulcan era venerat nu numai ca deir al. faurilor, dar 4 tot-o- 

dată și ca dei al flacării, ca flamma lucens. | 

„ Sărbătârea lui Vulcan -la Greci, numită Aapnaâpopia, era așa dar. o “săr- 

bătbre:a -lămpilor. . . ap AT Pi : 

În limba poporală de peste Carpaţi, lampa tradițională a ț&ranului român, 

se numesce opaiţiii și hopaiţiii, de la «hopaiă» s€u «<văpaia» 5) lat. 
Hama. E | SE 

Grecii și Egiptenii împrumutase așa dar s&rbătbrea hopaițelor (Apa: 

gpopia) de la triburile păstorale ale Pelasgilor și ei aplicară divinității numele 

căracteristic al sărbătorii poporale” Hpaiores, dor. “Agaistog 4), în limba egip- 

tei Opas.: e a 

În tradițiunile istorice ale Germanilor, Vulcan figureză sub numele de 

Wielant, Weland și Vâlland 5) şi este nepot al regelui Vilkinus. 

Wielant, după cum spun poemele medievale, a fost un duce din Hâna- 

land, din era Hunilor lui Attila, Esilat din patria sa de către doi urieși, 

cari i ocupase ţâra, şi apoi ajungând în miseriă, el s'a dus la pitici, unde 

a învățat arta făurării și a devenit în urmă cel mai renumit faur de aur. După 

tradițiunile germane, el lucra în Kallova sâă Ballova din muntele Caucas 

(Gâikelsas, Gloggensachsen) ș şi sculpta cu multă măiestriă păhare de b&ut «in 

urbe Sigeni» 5, 
e 

o făcuse faurul cel renumit în luciarea aurului (Vulcan) şi pe care dânsul o dăruise fra- 

telui. să. (Frâncu, Motii, p. 118). | . 

:) Cicero; Nat, Deor. III 22: secundus 5 (Vulcanus) .Opas, ut Aegyptii appellant, quem 

custodem eșse Aegypti volunt. 

2) Merodoti lib. VIII. 98... 
5) Cf. Tocilescu, Mater. folkl, p. 1576, 1602, , 

DCILGrmr up, | Ş 
3) Aici Vulcan este confundat cu Valens, tatăl lui Mercuri (Cicero, N. D. 11. 22): 

Mercurius unus Caelo patre, Die matre natus „alter Valentis, et Phoronidis fi- 

lius, is qui sub terris habetur. | 

* Grimm, Die d. Heldensage (Gâttingen, 1829), p- 29. Die Vilk, S.« erzăhit, dass er in 
seiner Jugend... von den zwei Zwergen in die Lehre genommen, der kunstreichste 
Schmied geworden sey. — Ibid. 196: "<Wielant — war auch ein schmid-in dem berg zu 
gloggensachsen womit wohl der Koukesas _gemeint ist. — Cf, ibid. p. 210. 288, 341.
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Caucasul' din legendele germane este Caucasul de la Istru. Sub numele 
de <Kallova» a esistat până în seculele trecute un sat în munții Bănatului 1), 
Er <urbs Sigeni» este fără îndoi€lă «Sibiul» 2). 

Aceeași tradițiune o aflăm și la Homer: că Vulcan, alungat: de Joe din 
Olymp (înţelege din Olympul de pe muntele Atlas), a lucrat 9 ani într'o 
pescere de la Oceanos potamos (Istru), în jurul căreia, fluviul cel imens 
curgea murmurând și spumegând 5). 

Tradiţiunea poemelor germane, că Vulcan umblase prin ţâra piticilor 
este vechiă, 

Herodot 4) scrie, că în templul ce-l magnific al lui Vulcan din orașul 
Memphis în Egipet, simulacrul acestui dei era înfățișat sub figura unui 

TăTaixos, pigmeu ?). 

În cântecele epice române, același Vulcan, pe care Egiptenii î-l veneraă 

ca pe un vechiă rege şi apărătoriii al lor (custodem Aegypti) ne apare 
numai ca un simplu Căpitan. 

1) Pesty, A. Szor. Bâns. II. 101. 

2) Faurii din Sibiu (Sighiu, Sibiniu, în doc. Scibinium) ai fost o-dată renumiţi ca 
măestrii în lucrarea ferului. Într'o colindă agrară din Moldova aflăm următârele versuri: 

Şi-a găsit un băetan | din târgu Sibiului, | din nemul capcânului, | ţipă feru 'n mâna 

lui. (Rev. crit.-lit. IV, 224). 

*) Momeri Il. XVIII v. 402, — Într'o poemă epică română (Teodorescu, p. 551): 

Jos în vale la cismea, 

und' s'aude Dunărea, 

la cismeua lui Bălan 

„şedea muma lui Vâlcan, 

4) Herodoti ]. II. 37. | 

s) Existenţa unei rase pigmeice în timpurile preistorice, este astă-di afară de ori ce 

îndoi€lă. În regiunile Africei centrale, sciă în părţile de sud-vest ale Nilului s'aă 

descoperit, în timpurile din urmă, resturile unei vechi populațiuni de pitici. Caracterele an- 

tropologice ale unei rase de pigmei, s'aă constatat și în Francia de sud, în munții Elveţiei 

şi pe teritoriul Rusiei europene de lângă Marea negră. Se presupune că în timpurile 

preistorice emigrase din Africa către părțile de sud ale Europei un număr însemnat de 

pigmei (Corresp.-Blatt d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropologie, 1894, p. 144). Într'o doină 

poporală de la Vașcău, se face amintire de acestă invasiune a piticilor africani (Nicolae, 

dragul miei, | vin piticii tot mereă,|... că piticu-i nem de câne). În legendele ger- 

mane, piticii figureză ca măieștrii în arta făurăriei (Grimm, D. M. 416). După tradițiu- 

nile poporale din Bănat, minele părăsite de acolo ai fost lucrate în timpurile vechi de pitici. 

O coloniă de pitici se aflase în timpurile homerice spre sud de gurile Dunării, lângă 

Marea negră. Plinii |. IV. 18. 6: Totum cum tractum (ubi ister amnis immergitur) 

Scythae Aroteres cognominati tenuere. Eorum oppida: Aphrodisias;., Gerania, 

ubi Pygmaeorum gens fuisse proditur: Cattuz os: Barbari vocant. (Cf. Hom. II; III, 6).
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Despre dânsul, se esprimă ast-fel soții:săi de luptă din ţările meridionale, 

cari venise s&-l caute la Dunărea de jos: 

Am avut de Căpitan habar n'are de nimica, 

„pe vitezul de Velcan, că-i voinic, vitez de frunte, 

puişor de ortoman, nalt ca bradul de la munte... 
om de trâbă și chipos, dar de când s'a hainit 

copt la minte, copt la os, și de când ne-a oropsit, 

cu mustaţa 'n barbaric, mai de tot am calicit.., 

cum stă bine la voinic, Partea lui de nouă ani, 

cu chica împletită 'n câdă, parte n vite, parte 'n bani, 

cu barba, ce mn br&i o în6dă... am mâncat'o de săraci, 

El nu scie ce e frica, am plătito de haraci 1). 

IL. Mizraim (Mesrem, Misor, Misir). 

Un alt rege, care a domnit peste valea Nilului, a fost după fântânile egip- 

tene şi ebree Mizraim ?), numit și Mestraim î) si Mestraimus 4) 

Me strem 5), Mesrem 9), în limba asiriană Misir, în analele feniciene 

Misor 7), și unde el figureză ca tată al lui Taaut sâii Hermes, €r pe fratele 

s&ă î-l chiema Sydekk (Judec). 

După numele săi, Egipetul se numia în limba ebreă Mestrem 5) și Me- 

stre 9), un cuvânt, care nu e nici de origine egiptenă, nici ebreă 10). 

În ce privesce cronologia sa, se spune, că el domnise peste Egipet înainte 

de Hermes 11). 

1) Peodorescu, Poesii pop. p. 550. -- Un răsunet despre pribegirea lui Vulcan prin 

pustietățile Africei se pare, că ne-a rămas în următorele versuri: 

n'am dat ochii cu Vâlcan, nu scim dusu-s'a m pustiă, 

de-i mai bine de un an; ori e dus în hăiduciă, 

Tbid. p. 541, 
2) Genesa, cap. 10. 

3) Syncellus, p. 53. — Alex. Polyhistor. fragm. 3. 

1) Flavii Iosephi Ant. I. 6.2. 

5) Joann. Antiocheni Chron. fr. 1. 21 (în Fragm. Hist. gr. IV. 539. 21, 

% Anonymi Chronologica, p. 21. 

2) Philo Byblius, fragm. 2. 8. 

*) loann. Antiocheni fragm. 1. 21, 

2) Flavii losephi Ant. I. 6. 2. 

*) Brugsch-Bey, Hist. d'Egypte, 2-e «d. (Leipzig, 1875) p. 11: Malgre tous les efforts 

qu'on a fait pour expliquer origine &gyptienne des noms Mizrajim (d'oui larabe Misr, 

au singulier) chez la Hebreux, Mușur... dans les cundiformes... pour Egypte, aucun 

savant n'a rcussi jusquă present ă en demontrer le prototype €gyptien. 

15) Anonymi Chronologica, p. 21.
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În poemele tradiționale-române, regele Misraim, Misir sc Misor, figureză 
sub numele de Mezăr crai 1), Domnul Mizil-craiă s6ă « Misil-crait 
de dincolo de plaiti» 2), 

Aflăm în aceste cântece bă&trânesci nu numai elemente istorice, dar și 
mitologice, ceea ce ne arată, că personalitatea lui Mezăr-Craiti aparținuse tim- 
purilor vechi eroice. 

Mezăr-craiii are două reşedințe, una «dincolo de plaiii» (în Transilvania), 
alta în Ţera românescă. Fetele sale sunt un fel de amazâne. Ele se pârtă 
voinicesce, î-și lasă chica deliesce, încalecă pe cai cu arme vitejesci şi plecă 
să facă servicii militare. 

Faptul, că memoria acestui rege sa păstrat în cântecele poporale până 
astă-di, și că o-dată Egipetul se numise <țera lui Mizraim», ne arată, că el 
a fost unul din regii cei iluștri ai dinastiei divine. 

III. Neptun (Mooedâv, [looerdăv). 

Neptun, după cum ne spun tradițiunile grecesci, domnise la început 
peste regiunile dela muntele Atlas din țera Hyperboreilor sâă din nordul 
Istrului de jos. 

După detronarea lui Saturn, scrie Plato 3), imperiul cel mare al lumii vechi 
împărțindu-se, Neptun căpătase prin sorte teritoriul numit Atlantis (de 

la muntele Atlas în țera Hyperboreilor), care, din punct de vedere geo- 
grafic, cuprindea ţinuturile din partea meridională a Carpaţilor şi în par- 
ticular Oltenia de astă-di. 

Neptun avuse în anticitate o îndoită onsre 4). El era considerat ca stă- 
pânitoriul şi deul apelor mari (regnator Marum). Despre el se mai spunea, 
că a domesticit rasa cea nobilă a cailor, că a fost cel de ântâiii, care a 

întrodus modul de calărit şi prinderea cailor la care. 

Încă din timpurile cele mai vechi, Neptun a fost confundat cu titanul 
Atlas, atât în ce privesce genealogia, cât şi atribuţiunile sale. Ast-fel ne 

spune Odyssea lui Homer, că Atlas, care susţinea columnele cele înalte, ce 

despărțiaii ceriul de pământ, mai cunoscea şi tâte fundurile mării 8). 

Acâstă confusiune între personalitatea preistorică a lui Neptun și a lui 

Atlas o aflăm şi în cântecele epice române, al căror fond tradiţional, este 

fără îndoi€lă archaic. 

1) Alexici, Texte 1. p. 56. — 2) Negoescu, Balade, p. 7. — Tocilescu, Mater. folki. 126, 
128. — Teodorescu, Poesii poporale, p. 686. — î) Platonis Critias (ed. Didot. II, p. 255). 

* Homeri Il. XV, 190; XXIII, 307. — ibid. Hymn. 21. 5. — 5) Homeri Odyss. ]. 52, 
NIC, DENSUŞIANU, 

66
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În aceste cântece epice, Neptun figureză sub numele de Tanislav şi 

Stanislav 1), după cum avea și la autorii grecesci epitetul de ebpv- 

o%evijs 2), «prea puternic», de sigur o simplă formaţiune literară după numele 

săi epic poporal. . 

În poemele române, — întocma ca în Odyssea lui Homer — acest 

Stanislav represintă figura titanului Atlas; el are însă tot-o-dată şi caracterele 

tradiționale ale lui Neptun, ca stăpânitoriu al apelor mari. 

Stanislav este măiestrul cel mare în arta.de înnotat şi de vesiat. 

EI î-şi petrece vița sa pe luciul Dunării. El se hodihnesce și dârme 

pe Dunăre, în caicul săi, scris cu slove de argint și priponit cu un lănţuș 

de argint. Despre el ne spun poemele românesci: că « Dunărea la crescut 

şi lat în spate l'a făcut», că «Dunărea î-l cunâsce, ea pe densul, el pe ea; 

el înndtă ca un pesce, Dunărea în picidre o trece şi se luptă în ea cât dece». 

Prins și legat de inimicii s&i cu o petră de mâră la gât, și aruncat apoi în 

Dunăre, unde apa era mai adâncă și de unde se mai vedea numai ca o 

«mare lată», el dârme trei dile pe fundul Dunării, legat cu pâtra după cap, 

& după trei dile desceptându-se se ridică şi înndtă pe suprafața apei alte 

trei dile, tot cu pâtra după cap. 

Acestă legendă era cunoscută și anticităţii. Cicero în tractatul săi despre 

natura divinităților, ne spune, că numele lui Neptun derivă de la nando, 

<înnotând» 2), Aceeași espresiune cu aceeași formă gramaticală, o aflăm 

şi în cântecele epice române: «Stanislav înnotând» 4), 

Neptun, cel mai vestit «înnotătoriii> al lumii vechi, mai era tot-o-dată 

celebrat şi ca măiestrul cel mare în arta de 'eslat. 

Sophocle i adreseză următârele versuri: Tu, cu mânile tale, ai mânat co- 

rabiile cu vâsle, cu atâta putere, în cât le făceai să salte pe suprafaţa apei 3). 

Aceleaşi versuri le aflăm și într'o poemă epică română. Stanislav dice 

către unul diu prietinii săi: 

adă vesla ta la mine, la mal iute că-l ducea, 

sE-ţi arăt cum se veslesce peste mal că-l ridica 

Dunării ce-i trebuesce.... și caicul când sălta, 

şi când vâsla înfigea.... Stanislav se răsturna, 

de trei pași caic mergea, lung pe 6rbă că cădea $). 

La Greci, Neptun mai avea și epitetul de merpatos, «cel cu pâtra», ori 

1) Revista «Ţară nouă». An. IÎ. p. 366. — Cătană, Balade pop. p. 22. —- Teodorescu, 

Poesii pop. p. 688. — Colecţiunea n6stră inedită, — 2) Odyss. XIII. 140. 

3) Cicero, N. D. II. 26: ut Portunus a portu, sic Neptunus a nando. 

4) Teodorescu, P. p. 569. — 3) Soph. Oed. Col, v. 715. — 5) Teodorescu, ibid. p. 570:
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«cel cu stânca» 1). În poemele epice române, <pâtra» este un atribut carac- teristic al lui Stanislav, în amendou& calităţile sale, atât când el ne înfățişeză figura cea legendară a titanului Atlas, cât și în rolul lui Neptun, ca stăpâni- toriă al apelor mari. 

Despre Neptun, ca domnitorii peste țera cea renumită Atlantis, spuneai tradițiunile vechi egiptene: că el a fost cel de ântâiă, care a organisat acest teritorii din punct de vedere politic, militar și religios; că densul împărțise 
acestă țeră în dece districte, fiind-că avuse dece fii; pe fiul său mai mare, Atlas, î-l făcuse rege peste ţera întregă, &r pe ceilalți fii i numise archonți S6u căpitani districtual; că Neptun dase legi acestei țări, cari ati fost gra- vate pe o columnă de aramă galbenă, aședată în templul s&ă. Sub domnia regilor din familia lui Neptun, țâra numită Atlantis a ajuns, în curs de mai multe secule, la o stare înfloritâre de prosperitate economică şi de putere politică 2). 

După o notiță geografică, ce o aflăm la Pliniu, teritoriul, care la Plato 
este numit Atlantis, purtase la început numele de Aetheria 3), un cu- 
vent pelasg, alterat în literatura grecescă, însă sinonim cu «Terra» si Tata, 
la Apolloniu Rhodiu dreptu yazay €, 

Domnia politică a lui Neptun se estinsese Şi în afară de frontierele te- 
ritoriului Atlantis. La Eschyl, el este numit xovtroueduv ăvat, la Homer 
m&vrtos, stăpânitoriă al Pontului (euxin). 
Familia Stanislav domnise o-dată peste părțile de răsărit ale Ţărei 

românesci, 

În monumentele istorice ale Vaticanului se amintesce la a. 1247 Sze- 
neslaus Woiauoda Olatorum 5), stăpânind “Țera românescă de dincâce de 
Olt, vecină cu teritoriul Grdelor cumane de lângă Marea ngră. 

Numele de «Stanislav», oră « Szeneslaus», este patronimic și aparţine timpu-! 
rilor primitive. Homer, în lliada sa, amintesce de un Troian cu numele Ste- 
nelaus, pe care-l ucide Patroclu, lovindu-l cu o p&tră în cap €). Se pare, că 
Homer împrumutase atât numele, cât şi idea, din o poemă poporală despre 
Stanislav, «cel cu pâtra după cap». 

. 
:) Preller, Gr. Myth. 1 (1854) p. 356. 363, 
1) Platonis Critias, ed. Didot, vol. II, p. 255 seqq. 

3) Plinii 1. 1V. 25. 5: Universa vero gens Aetheria appellata est, deinde Atlantia. 
%) Apollonii Rh. Argon. Il. 375. | 

5) Theiner, Monumenta hist. Hung. t. ] p. 208-—211, a. 1247: a fluvio Olth et Alpibus Ultra- 
silvanis totam Cumaniam... excepta terra Sreneslai Woiauode Olatorum. 

*) Homer, Il. XVI. 585.
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Despre Neptun mai spuneai tradițiunile vechi, că el a fost cel de ântâii, 

care a fabricat şi a pus frenele în capul cailor; că el a introdus arta de 

călărit şi prinderea cailor la care 1). În memoria acestei glorie, lui Neptun 

i erati consecraţi caii și el avea epitetul de Yrntoc, equester, călărețul. 

Cei mai renumiţi cai ai lui Neptun ai fost după poeţii grecesci: Pega- 

sus, «calul cu aripi», despre care se spunea, că purta fulgerele lui Joe 2), 

Xanthus şi Balius, «caii cei nemuritori», cari «sburaă ca vântul», de 

cari se folosise Achille în r&sboiul de la Troia. 

Pegasus, scrie Hesiod, a fost născut lângă isvârele rîului Oceanos 3) sâă 

Istru, cari în timpurile vechi se credeai a fi din sus de cataracte. El mai 

era numit și «Scythius> 4), adecă din Scyţia. 

Pegasus ne apare figurat și pe monetele naţionale ale Daciei: pe una, 

cu coma ridicată în sus în forma unei aripe, er pe alta, având de asupra 

sa o liniă lungă serpentină simbolisând fulgerele ceriului 5). Numele de «Pe- 

gasos» nu derivă de la substantivul grecesc 7yyi), <isvor», cum a cercat He- 

siod s& ne esplice etimologia acestui cuvânt, ci noi avem aici un termin 

vechiit pelasg, ce corespunde la forma românescă din Moldova pag (bălţat), 

în documentele istorice ale Ungariei peg î), în Transilvania peiii (de co- 

ISre palidă, gălbuiă), un termin ce se aplică cu deosebire la cai ?). 

Caii cei magnifici din timpurile troiane, Xanthus și Balius (Galben și Bălan), 

din cari unul scia s& vorbâscă, ai fost născuți, cum scrie Homer, pe câmpiile 

de lângă Oceanos potamos 8). Ei ai fost domesticiți de Neptun, care i-a 

dăruit regelui Peleu. 

În cântecele poporale române, Neptun, ca cel de ântâii domo- 

litoriii al calului crescut în libertate, figureză sub numele de <Moș Stan 

din Bărăgan» 3). Acest «Moș Stan» este identic cu Stanislav, care re- 

presentă în cântecele epice române figura cea legendară a lui Neptun, ca 

stăpânitoriu al apelor mari. 

1) Sophoclis Oed. Col. v. 711. — Homeri 1]. XXIII. 307. — Ibid. Hymn. XXI. 4. — 

Pausaniae lib. VII. 21. 8. — 2) Hesiodi Theog. v. 284. — 3) Hesiodi Theog. v. 281. 

3) Dupuis, Orig. d. tous 1. cultes, VI. 481. — Servius, Virg. Georg. I. 13. 

5) Archiv d. Ver. f. siebenb. Lnkde. XIII. Taf. XIV. 4. — Froehuer, La Colonne Tra- 

jane, p. VIII. 

6) Fej6r, Cod. dipl. IX. 6. 133. 1364: equus coloris peg. 

1) Hasdeu, Etym. M. III, 3082.— Lesicon (Buda, 1825). — Laurianu și Massimu, Glos. 

5) Homeri FI. XVI. 149. —.La Macedo-români: baliu, cal cu o steluţă albă în frunte 

(Hasdeu, Etym. m. III. p. 2937). — Apollodori Bibl. II. 13. 5. 5. 

2) Teodorescu, Poesii pop. 688. — Cătană, Balade p. 22.—Rev. Țara n nouă, An. ll: 

p. 366. — Tocilescu, Mater. folkl. p. 124. 1250,
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Cât ţinea s&pt&mâna, s&ptEmâna și luna, Moș Stan, după cum ne spun poemele române, împletia numai la arcane, ca să prindă caii cei minunaţi, 
ce veniaii s& se adape la o fântâna de pe câmpia cea pustiă a Bărăga- nului, €r după ce-i prindea şi-i domolia, le punea fr€ne în cap, i lega cu arcanele, punea şcua pe unul din ei, încăleca, i repedia la fuga și apoi î-mi sălta și î-mi sbura peste pustiul cel întins şi misterios al Bărăganului. 

Tradiţiunea despre caii cei divini ai lui Neptun, numiți Pegasus, Xanthus, 
şi Balius (Pag, Galben și Bălan), o aflăm şi în poemele poporale române. 
Ei sunt: «cai tretiori (de câte 3 ani), de colsre gălbiori, cu dungi negre pe 
spinare, pintenogi de trei picidre, cu steluţi de câte-o nare, unde-i vede moş Stan mâre». 

| 
Unde le vedi umbletul, 
Ţi se perde cumpătul 
Și ţi-ai da și sufletul D), 

Acești cârlani fugeaii peste câmp «ca gândul», €r când svăpăiati din pi- 
ci6re: «apele se turbura, liveqi verdi se încurca, munții se cutremura» 2). 
Mama lor, Şarga (de colâre galbenă închisă) era: <fruntea cailor, idoma 
nălucilor». La Homer, ea este numită Podarge, adecă «iute de picidre», er 
la poetul Quintus 3ta, divină 3), Aceşti «tretiori gălbiori» ai fost prinşi cu 
arcanul pe câmpia Bărăganului, la o fântână numită puţul lui <Cioropină», 
după cum se spunea despre Pegasus, că a fost prins la fântână, numită 
<Pirină» €. În fond aceeași numire topică, însă sub altă formă. 

După legendele grecesci, Neptun și Medusa ai fosi părinții calului 
cu aripi Pegasus 5). În poemele române însă, Mătuşa este mama lui Sta- 
nislav, a marelui măiestru în arta de notat și de veslat, adecăa lui Neptun 
din timpurile preistorice €). 

După cum vedem, tradiţiunile grecesci despre Neptun ai fost împrumu- 
tate din nordul Dunării de jos; însă, autorii grecesci ati esagerat și aii pre- 
făcut în fabule ideile cele frumâse poetice ale cântecelor poporale vechi, 
ca să descepte şi iai mult curiositatea şi plăcerea cetitorilor. Una din aceste 
fabule este, că Neptun lovind pămentul cu tridentul, a făcut să 6să din 
păment cel de ântâiit cal sburdalnic 7). Aici, poeţii grecesci aii alterat cu 

1) Hasdeu, Etym. magn. III. 2481. — Rev. Ţara nouă, An. II. 749, 
3) Tocilescu, Mater. folk, p. 124. 

3) Quintus, Posthom. III. 750. 

1) Euripid, EI. 475. — Piudar. Ol. XIII. 90. 
5) Ovidii Metam. IV. 797. — Apollod. Bibl. II. 4, 2, 12. 
* Rev. < Ţara nouă. An. IL, p. 366. — Variantă din c. Mănesci (Colecţ. nSstră), 
1) Virgilii Georg. I. 13.
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totul înţelesul adevărat al unor versuri poporale. Forma primitivă a acestei 

idei o mai aflăm și astă-di în cântecele epice române. Nu calul, ci furca 

fântânei, de care erati legate arcanele, a eşit din pământ). 

Un așa numit Xrdoy figureză şi în lista regilor păstori 2), cari ati domnit 

în timpurile vechi peste Egipet şi cari erai identici cu regii dinastiei di- 

vine, ce începe cu Montu scă Uran. 

Onori imperiale i se atribue lui Moș Stan şi în poemele epice române. 

E! a fost înmormântat în «grădina împărătâscă» din Moldova 5), un loc de 

rEpaus și de fericire eternă, ce corespunde la «grădinele vieţii de veci» 
din tradițiunile pelasge, grecesci și egiptene, cari la început aii fost privi- 
legiul esclusiv al unui număr mic de regi, de eroi şi 6meni nobili. 

În literatura grecescă, Neptun este numit Iloce36v și Ilooetdy +); însă eti- 

mologia acestui nume a rămas până astă-di obscură. 

În limba rusescă de astă-di, cuvântul posaditi, însemnâză <a face pe 

cine-va sE încalece» (faire monter quelquun ă cheval), âr sub cuvântul 

posadka se înțelege ținuta, ori șederea unui călăreț pe cal (tenue, assiette 

d'un chevalier ă cheval). Amândouă 5) aceste cuvinte însă nu ai de a face 

nimic cu verbul posaditi, «<a plânta» (planter), fiind-că nu derivă din 

aceeași rădăcină.. 

În forma sa primitivă, cuvântul Jlooeăây, ori Ilooetâdy, se vede a fi compus 

din îmros, «cal» şi din E3opor, şed (E5os, scaun), după cum la Pindar, Diana 

are epitetul de îxmoo6a, equorum agitatrix €). Ilooer5â&v are ast-fel înțelesul 

de <equo sedens» sâii <equo insidens», cel ce șede pe cal sâă călărețul, 

după cum acesta se confirmă și prin epitetele de Prentog și equester; aceeași 

numire, însă sub altă formă. 

IV. Dardan (Dercunos, Draganes), 

Un alt rege, care domnise în nordul Dunării de jos a fost Dardan, 

nepot al regelui Atlas din țera Hyperboreilor sâă dela munţii Riphei (Carpaţi). 

După Diodor Sicul, Dardan a fost un rege al Scyţilor (păstori) și el 

î-și părăsise țera, fiind-că Joe ucisese pe un frate al săă 7). 

:) Teodorescu, Poesii pop. p. 689: când din cap se scutura, furca din pămEnt eșia. 

2 Manethonis Fragmenta, în Fragm. hist. Gr. II. 567—568. 

3) Teodorescu, Poesii pop. p. 692. — 4) C. I. Gr. nr. 1335. 2254, 

5) Makaroff, Dict. russe-frangais (1900), p. 679. 

s Pindari Olymp,. III, 27; Isthm. 1V. 35. 

î) Diodori Sic, IV, 43: Aagădvov z05 Euo3v Baothtuws. — Apollod. Bibl. [IE 12. 4. -
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Emigrând din Scyţia în insula Samothrace, & de aci trecând în Asia 
mică, Dardan a întemeiat lângă ț&rmurii Hellespontului orașul Dardanum 
sei Dardania, numit mai târdiă Troia, şi a devenit ast-fel primul pă- 
rinte și fundatoriă al dinastiei troiane 1), Pe sora-sa o chemase “Appovla 2), 
adecă Armana, Arimana (din ţera Arimilor). . 

Dardan în tradiţiunile grecesci, mai figureză şi sub numele Dercu- 
nus î), €r la poetul Avienus, el este numit Draganes, unde se spune 
tot o-dată, că descendenţii sti se aflat stabiliți în țările cele frigurâse ale 
nordului *). 

Acest Dardanus, Dercunus, oră Draganes,, nepot al titanului Atlas, este 
numit în poemele tradiționale române « Drăgan din Băragan, nepotul 
lui Moş Stan»> 5), al aceluiași Stan, care, după cum am vădut mai sus, re- 
presentă în cântecele epice române pe Atlas, și pe Neptun. 

Drăgan din poemele poporale române, întocma ca și moșul săi Stan, 
se ocupă numai cu împletirea arcanelor şi prinderea cailor liberi, ce rătăciati 
pe campia Bărăganului &). 

Aceeași vi€ță postorală o aveati la început și descendenții lui Dardan de 
pe țermurii Hellespontului. Homer ne spune, că fiul lui Dardan, Erichthoniu, 
avea 3000 epe, ce păsceaii pe câmpiile cele palustre de lângă Hellespont, 
din cari 12 epe erati din rasa cea nobilă Boptas (de medă-nâpte); ele săltaiă 
peste spicele semănăturilor fără s& le atingă şi treceau în cursul lor cel 
repede peste valurile înfuriate ale mării celei vaste 7, 

Ast-fel, după tradițiunile istorice, vechii locuitori ai orașului Dardan din 
Asia mică, se văd a fi fost numai o simplă coloniă a Scyţilor păstori, a 
crescătorilor de cai de lângă Istrul de jos, 

1) Virg. Aen. VIII. 134: Dardanus, Iliacae primus pater urbis et auctor, | Electra... 
Atlantide cretus. 

3) Arianni Nicomed, fr. 65.—Diod. Sic. 1V, 75; V, 48. — 3) Apollod. Bibl, lib. 11, 5, 10.9. 
*) Avieni Ora mar. v. 196—198: pernix Ligus | Draganumque proles sub nivoso 

maxime septentrione collocaverant larem. 

5) Teodorescu, P. p. 688.—Rev. Țara nouă, An.Il. p. 749.— Tocilescu, Mater. 1271. 
€, Rev. Ţara nouă. An. II. p. 749: 

Er Drăgan din Bărăgan, | E! la puț că mi-și venia... 
Nepoţelul lui moș Stan... | Arcanele că 'ntindea 
Numai la harcan pletea... 

:) Homer. Il. XX. 215. — Cf. ibid. LI. XIV. 307. Ideă împrumutată din cantecele po- 
porale ale Pelasgilor de la Istru. Negoescu, Balade, p. 21: 

” Şi pe furcă-mi fășura. 

Murgule, voinicule, Murgul pasul că l'a dat, 
Haide *'n pas cu mult mai tare, Peste Dunăre a sburat. 
SE trec Dunărea ast” mare, | 

%
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Troianii, descendenţii lui Dardan, aii de asemenea la Homer epitetui de 

înmoapot, equum-domitores 1). 

V. Danaus (Armais). 

În istoria timpurilor pelasge se face adese-ori amintire de un rege vechii, 

din familia Arimilor, numit Danaus, al cărui nume adevărat, după cum 

ne spune istoricul ebrei Flaviu loseph, a fost Armais 2). 

Danaus este un fiii al lui Belus, care în cântecele epice române e numit 

Balaban. 

Despre acest Danaus se spunea, că el domnise în Libya și avuse 50 de 

fete din mai multe soții. Una din soțiile sale era numită Atlantia 3), adecă 

din regatul lui Atlas. , 

Persecutat de fratele său Aegyptus, pentru neînțelegerile ce le avuse în 
privința drepturilor de domniă, Danaus fuge cu fetele sale către părțile de 
nord ale imperiului, EI vine în țera numită Argos, peste care domnia Pe- 

lasg, şi cere de la acesta protecțiune şi un loc pentru descălecare, spunendu-i 

că după origine, dânsul încă este tot din n&mul locuitorilor din Argos 4). În 
urmă, Danaus ajunge Domn peste ţera acâsta. 

Sub numele de Argos, autorii grecesci înțelegeai de regulă provincia 

Argolis din Pelopones. A esistat însă un Argos și în Scyţia şi un alt Argos pe 

teritoriul Pheacilor, cari locuia în apropiere de Cyclopi 5), ori cu alte cu- 

vinte în nordul Thraciei. 

<Argos», în limba grecescă, însemneză <câmpiă», «şes de arătură> și «te- 

ritoriu locuit de o populaţiune agricolă». 

Din punct de vedere istoric, Argosul din tradițiunile despre Danaus este 

unul și același cu teritoriul numit <Gaea» şi «Terra» din nordul Thraciei, 

lângă Oceanos potamos. Așa spre esemplu, după Stephan Byzantinul, caii lut 

Neptun, păsceaă în Argos, 6r după tradițiunile homerice și hesiodice lângă 

Oceanos potamos din nordul Thraciei. Ţera numită « Argos», în care des- 

calecă Danaus, are la Eschyl,numele de A pia; la Herodot însă, Apia are ace- 

lași înțeles cu [3 seii Terra, teritoriul cel divinisat de la Oceanos potamos. 

Istoria epică a lui Danaus se petrece pe pămentul Elladei și în regiunile! 

de la Dunărea de jos. 

La Homer, Grecii sunt numiți adese ori Danai, după numele lui Da- 

naus, care domnise peste Ellada. 

1) Homer. Îl. 1. 230. — 2) Flavius Ioseph, c. Ap.L. 15. 

3) Apollod. Bibl. lib. II. 1. 5. — 4) Aeschyli Suppl. v. 12 seqq. 

5) Steph. Byz. v. “Apyos. 

9
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În cântecele epice bulgăresci, acest Danaus ne apare sub numele de 
Dan ban, Dan voivodul, Dan voivodul român şi Dan voi- 
vodul Valachiei, mai tot-de-una încălecând și gata s& plece 5. EL are 
mai multe stăpâniri, pe malul mării, pe malul Dunării și pe munți. Poemele 
bulgăresci mai vorbesc despre fetele sale şi despre fuga sa în Tera româ- 
n€scă. Ast-fel într'o colindă din fundul Bulgariei se dice: Se gândesce 
Sre voivodul Dan să fugă în Țera românescă, ori să facă pradă? Ne- 
vasta lui este adusă din <țeră străină», de lângă Marea n€gră; o alusiune, 
după cum se vede, la soția sa numită de autorii grecesci Atlantia. 

Acest Dan figureză în cântecele bulgăresci mai mult de cât toți cei-lalți 
voivodi români la un loc. Amintirile sale epice sunt legate mai mult de! 
teritoriul de dincolo de Dunăre, de Mesia vechiă, unde se vede că domnise 
la început. Tâte elementele, ce ni le presintă aceste poeme bulgăresci, sunt 
antice, ast-fel, că personalitatea istorică a lui «Dan ban» aparține unor tim- 
puri fârte depărtate. 

În istoria Țărei românesci, familia Danilor este vechiă. 
Un Dan-vodă domnise în Oltenia încă înainte de întemeierea statului ro- 

mânesc prin Negru Vodă. 

Despre acestă familiă scrie Archiepiscopul Strigonului, Nicolae Olahus 
următorele: «Încă din timpurile strămoșilor noştrii și până în dilele nâstre 
aii fost două familii în ţera acesta (Valachia mare), formate la început 
din aceeași casă, una a Danilor de la Dan Voivodul şi alta a Drăgu- 
lescilor de la Dragul Voivodul (seă a Basarabilor). Din aceste două fa- 
milii se aleg voivodii legitimi ai acestei țări» 2), «Cronica nâstră cea vechiă», 
scrie Nicolae Olahus în alt loc, «ne spune, că teritoriul Daciei unguresci 
a fost o-dată locuit de Dani, însă înspăimentaţi de venirea Hunilor, ei aii 
emigrat cu familiile şi cu 6menii lor în ținuturile maritime de medă-n6pte, cari 
se numesc astă-di Dania și Norvegia» 3). 

Tot ce putem culege din acestă tradițiune istorică este, că familia Dan 
ar fi domnit în Ţera românescă și în timpurile Hunilor. 

1) Şezătoarea (Fălticeni). An. IV. p. 11. 15, — Hasden, Etym, magn. Tom. IV. In- 
troducere, p. CLVI. , . 

:) Olahus, Hungaria et Atila (Vindob. 1763) p. 55: In hac provincia (Valachia 
magna) a maiorum nostrorum temporibus, ad nostram aetatem, duae fuerunt fami- 
liae, in initio ex eadem domo ortae; altera Dana a Dano Vaivoda, altera a Dragula, 
Dragulana.,. Ex his legitimi creantur Vaiuodae. 

5) Olahus, ibid. p. 12: Tradit vetus nostrum Chronicon, Daciae huius Hungaricae re- 
gionem, olim Danos coluisse, hosque metu postea Hunnorum advenientium perculsos, 
ad ea maritima septentrionis loca, ubi nunc Dania estet Norve gia, cum suis migrasse.
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XL. — DURATA MARELUI IMPERIU PELASG. 

Încheiăm aici seria celor mai iluștri regi din dinastia divină a imperiu- 

lui pelasg. 

În timpurile preistorice, gintea pelasgă avuse o estensiune vastă geografică. 

Ea formase tot-o-dată şi o mare unitate politică, un imperiu enorm. 

Reşedinţa principală a acestor regi se afla în nordul Dunării de jos, pe 

pământul Daciei vechi. Acesta o confirmă tradițiunile geografice, ce le aflam 

la Homer și Hesiod, și acesta resultă din istoria cea sacră a Egiptenilor, 

Fenicienilor, Assyrienilor și Perșilor. 

Memoria acestor regi glorioși trăesce și astă-di în tradițiunile poporale ale 

țărilor române de la Dunărea de jos. 

În cântecele epice și religi6se ale poporului român se vorbesce despre 

puterea și virtutea lor cea mare, despre r&sbsiele și faptele lor gloriâse, 

cum și despre fericirea cea legendară a genului uman în timpurile aceste. 

Ei sunt onorați cu titlul de împărați 1), de zei-împăraţi?), ficiori 

de împărați; 2), crai), Domni, viteji și căpitani 0). Ei se luptă 

pentru onori împărătesci0)şi poârtă insemne împărătesci?). Cur- 

1) Novac cel tânăr, şi tatăl săi Iancu, p. 1003: 

Taică, taică Iancule... Împărăţia nu ţi-o daă, 

  

Las' să fiu eă împărat... Ecă, io î-s moș bătrân 

Țeligradul să nu-l las... Şi ei cu ce o să me ţin. 

lov împăratul către Marcul Vitezul (p. 1028): 

Că io ţie î-ți voii da ” | Marcul răspunde: 

ImpErăţia jumătate ImpăErăţia o fi a mea, 

Și averea a treia parte. | C'acum ești pe palma mea. 

2) A se ved€ mai sus p. 1012. — 3) Familia, An. 1886 p. 236. — Cf. p. 1032. — Ma» 

rienescu (la Hasdeu, Etym. magn. Il. 2261): 

Plecat'a, Dâmne, plecat, Şi de viţă de vitez, 

Un fecior de împărat | Cel Novac etc. 

) Tocilescu, Mater. folk. 1067: 

Adi e Luni şi mâne-i Marţi, Dară craiul hăl mai mare 

  Poimâne-i târg de împtraţi, Adi şi mâne nunta are. 

5 Iovan Iorgovan (la Alecsandri, Poesii pop. p. 15) este numit: Căpitan Râm- 

lean.— Teodorescu, Poesii pop. p.552: Amavut de căpitan ,|Pe vitezul de VElcan. 

8) Tocilescu, Mater. folkl. 149. Eroul Corbea: 

Poftesc căftan de 'mpErăţie 
___ Şi dugealic de Domnie. 

7) Teodorescu, Poesii pop. p. 532, Același eroi: 

zace-mi Corbea vinovat, sabia de împeErăţie, 

c'a poftit și c'a purtat cuca împ&Eratului 
gugiumanul de domniă, și căftanul Domnului.
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țile lor sunt înalte împărătesci1). Ei cutrieră tâtă lumea și se luptă 
cu tâte oștile de pe păment 2). Ei sunt numiți Domni ai pămân: 
tului, Domni ai tuturor și ai Românilor 3) şi sunt înmormântați în grădina împărătescă dela Dunărea de jos, ori din Moldova 4. Cân- 
tecele, în cari celebreză memoria lor, sunt cântece îm p&rătesci 5). D6m- 
nele şi fetele lor sunt împărătese, domnițe împărătiţe și fete de 
împărat €), 

1) Teodorescu, Poesii pop. p. 30: |  Tbid. 81: 
Icea Dâmne 'n ceste curți, Icea, Dâmne, colea Dâmne, 'n ceste curţi, ceste domnii, 'n ceste curți, ceste domnii, 'n ceste 'nalte împărăţii, 'n ceste dalbe împărăţii. ) Marcul Vitezul (pag. 1028): 

Cu câte oști sunt pe pământ, 
Cu tâte, eă m'am bătut. 

3) Teodorescu, Poesii pop. 12: 
«Dâmne», numele-i om pune, Fiă stăpân cerului 
dătător de fapte bune, și Domn al pământului 

Ibid. p. 19: Domn al tuturor] şi-al Românilor. 
1) Teodorescu, Poesii pop. p. 443: 

și la Dunărc i ducea . și frumos i îngropa 
şi în Dunăre-i spăla, în grădina împărătescă, 
cosciuge că le făcea 

Ibid. p. 692: 
Er nea Stan din Persica și 'n Moldova-l îngropa 
(var. Moş Stan din Bărăgan) în grădina împărătescă 
mai trăia, măre, trăia... vestea 'n lume să pornescă, 
până de bătrân muria | 

5) Teodorescu, Poesii pop. 83: 

Impărătesa d'audia... că nu e de sema ta, | 
şi din gură mi-i grăia: | cântecul nu-i mojicesc, 
taci... nu mai cânta, - | ci-i cântec împtrătesc. 

Ibid. p. 84, 

Șede fata Radului, Tot horesce 'mpărătesce 
. Slujnica împăratului, şi "mpletesce brâii șerpesce. 

*) Teodorescu, Poesii pop. p. 84: Ibid. p, 82: 
draga mea, stăpăna mea, Taci Domniţă 'mperătiţă, 
înălțată împ&rătesă, nu te iai r6bă să-mi fii, 
Dâmnă mândră şi al6să. ci te iai Dâmnă să fii, 

lbid, p. 422: 

nu suntem lebede albe, să măsurăm pământul, 
ci trei fete de 'mp&rat pământul cu umbletul 
şi tăicuța ne-a mânat, şi ceriul cu cugetul,  
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După cum vedem, personalităţile acestor regi-împărați sunt istorice, nu 

simple imaginaţiuni. Uran s6i Montu, Saturn, Joe, Typhon, Marte etc., ai 

fost 6meni; ei aii avut o esistență muritâre. Faptele lor, după cum le descriu 

tradiţiunile istorice — dar nu fabulele grecesci — aii un caracter real, uman. 

Avea așa dar dreptate filosoful Buhemer din Mesena, care întemeiat pe 

inscripțiunile și documentele, ce le culesese în regiunile barbarilor, susținea, 

că deii cei vechi ai lumii, Uran, Saturn, Joe etc. ai fost 6meni superiori 

divinisați, cărora li s'au atribuit, după morte, cult și onori divine pentru 

binefacerile și faptele lor cele mari. Tot ast-fel i vorbiaii lui Solon și preoții 

din Egipet 1). 

O cestiune importantă, însă dificilă, ni se presintă acum în ce privesce 

durata imperiului pelasg. 

Ne aflăm aici pe terenul cronologiei preistorice cu diferite sisteme de 

ani. Datele positive ne lipsesc. Tot ce avem, sunt numai tradiţiuni istorice. 

Vom cerca ast-fel pe basa acestor tradițiuni s& stabilim aici, cel puţin cu 

aproximaţiune, durata marelui imperiu pelasg. În acestă privință avem două 

fântâni cronologice, una egiptenă şi alta romană; acâsta din urmă probabil 

de origine scytică. 

După istoria cea sacră a lui Manetho, dinastia divină, care a domnit peste 

Egipet, a fost compusă din trei serii succesive de regi: 

Prima, a fost dinastia deilor (9eâv), numiţi și <deii cei mari»; 

A doua, dinastiă semi-deilor (fjuYtwv), eşiți din dinastia I-a; și 

A treia, dinastia Manilor sei Moşilor (vexbwv), eşiți din dinastia 

a I-a 2). 

Dinastia deilor — înțelege a deilor de pe pământ — domnise peste 

Egipet, după cum scrie Manetho, 13900 ani, ce, după Eusebiu, sunt a se 

considera ca ani lunari, de câte 30 dile. 

Urmeză apoi o altă generaţiune, dinastia a doua sâi a semi-deilor, 

care domnise 5212 ani, pe cari noi, întocma ca Eusebiu, i vom considera 

tot ca ani lunari, de câte 30 dile. 

Vom av ast-fel: | 

13900 + 5212 = 19112 ani primitivi egipteni, cari corespund la 

19112 X 30: 365 = 1567 ani solari usuali și 31 dile. 

Resultă așa dar, că dinastia divină a deilor și a semi-deilor, care domnise 

peste părţile de sud şi de nord ale lumii vechi, avuse o durată de 1567 

ani solari usuali şi 31 dile. 

1) Plato, Timaeus (Ed. Didot. vol. II, p. 199 seqq). — Cf. Isidor. Orig. VIII. 11.1. 

:) Manethonis Fragmenta, în Fragm. Hist. Gr. II, p, 526.
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Acestă cifră despre durata imperiului pelasg, se mat confirmă şi prin tra- 
dițiunea istorică, ce o aflăm în textul istoriei lui Trog Pompeii. 

Scyţii din Europa, după cum scrie Herodot, domnise o-dată peste Asia 
întregă!:). Aceştia erai Scyţii păstori dela Dunărea de Jos (Aramaei, Arimi), 
cei mai civilisați, mai avuţi și mai r&sboinici, a căror memoriă o aflăm şi 
în tradiţiunile istorice ale Perşilor, Indienilor și Chinesilor 2). 

Acestă domniă a Scyţilor din Europa peste continentul Asiei, avuse, după 
Trog Pompeii, o durată de 1500 ani 3), Este aprâpe același număr de ani, 
pe care-l aflăm și în cronologia egiptenă. 

O altă tradițiune istorică, ce merită să fie luată în considerațiune, o aflăm 
la poporul român. 

Acestă tradiţiune ne spune, că în țările de la Carpaţi și de la Dunărea 
de jos locuise mai înainte un popor vitez și forte răsboinic, un n&m de 
Gmeni înalți, cari venise «despre răsărit» și cari ai stăpânit tâtă 
lumea. Aceşti 6meni, înalți de statură, aă făcut movilele, aii introdus p lu- 
găria şi credeai, că sunt însişi Dumne dei adevăraţi. Din nâmul acestor 
Omeni a fost Novac cel bătrân. Ei însă, nu ait stat mult timp aici, ci s'aă 
dus înainte către apusul pământului, ori, că au veţuit numai 300 de ant 
şi Dumnedei i-a înnecat cu potopul. În legendele și în tradiţiunile române, 
acestă rasă vigurâsă de Gmeni pârtă numele de urieși şi tot-o-dată se mai 
spune, că țâra acesta se numise în vechime țEra urieșilor 4). 

Aceştia sunt titanii și giganţii teogoniei grecesci. În cartea L-a a lui Moise, 
el sunt <puternicii cei din vechime, 6menii cu renume» (hominum po- 
tentissimi, gigantes, homines ab omni memoria celebres), er în poemele epice 
române sunt numiţi: 

Puternicii timpului, 

Ca stâlpii pământului 5), 

1) Herodot. lib. 1. 104: oi 33 Exfat ză "Acimy zâcuy întsyov, 
3) Gibbon, Hist, de la dec, de l'empire rom. | (1835) p. 616—-618: Les annales de li 

Chine €claircissent letat et les r&volutions des tribus pastorales, qu'on peut toujours 
distinguer sous la denomination vague de Scythes ou de Tartares, successivement vas- 
saux, ennemis et conqutrans d'un grand empire... De l'embouchure du Danube 
ă la mer du Japon, la longitude de la Scythie s'ctend â peu pres ă cent dix degres, 
qui comprennent dans cette direction plus de dix-sept cents lieues... Les tribus pa- 
storales du Nord avaient fait deux fois la conqutte de la Chine. 

:) Justini Hist. Philip. ex Trogo Pompeio, lib. II. 3: (Scythae) Imperium Asiae 
ter quaesivere .. . His igitur Asia per mille quingentos annos vectigalis fuit, 

4) Comunele Stroesci (Bucovina), Bogdănesci (Suceva), Hudescii mari, Bivolul mare 
(Dorohoiă); Timişesci (Nemţu); Hoisesci (Iași); Bănesa (Covurlui); Haimanale (Prahova); 
Michăiesci (Muscel); Popesci (Vâlcea); Sâmburesci, (Olt). --5) Negoescu, Balade, p. 26.
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Acest n6m de 6meni, care stăpânise lumea întregă, după cum ne spune 
tradițiunea română, nu ai stat mai mult de 300 ani în țările Daciei. E vorba 
aici, de prima dinastiă divină, care, după cum scrie Herodot, a fost compusă 
din 8 dei, numiţi «deii cei mari», între cari figureză Montu (Uran), Saturn 
(Cronos, Seb) și Typhon (Seth):). 

Herodot stabilise ca lege cronologică: 3 domnii sâă 3 generațiuni pe 
fie-care 100 de ani. Dacă aplicăm acum acestă lege pentru domnia celor 
8 dei mari, noi vom avea un total de 266 ani și 8 luni. 

Resultă așa dar, că durata marelui imperiu pelasg în timpul domniei di- 
nastiei ] şi II divine, a deilor şi a semi-deilor, a fost de 1500— 1567 ani 
şi că în particular, cei 8 dei mari, din familia titanilor, aă domnit numai 
266—300 ani. 

XULI. — LIMBA PELASGA. 

1. Limba Pelasgiior după tradiţiunile biblice și homerice. 

În cele mai vechi timpuri ale migrațiunii triburilor pastorale pelasge, 
limba naţională a acestui popor era răspândită peste partea cea mai mare 
a Asiei de apus, a Europei și a Africei de nord. 

După detronarea lui Saturn, însă, vechia limbă națională a Pelasgilor în- 
cepe a se diferenția în mai multe dialecte. De o parte, estensiunea cea 
enormă a populaţiunilor pastorale pelasge, &r de altă parte, amestecul lor 
cu elemente de alte rase, cu popâre supuse și tributare, avu de conse- 
cință formarea mai multor idiome pelasge. 

După tradiţiunile religisse ale Ebreilor, a esistat, — până la întemeierea 
Babilonului — numai o singură limbă usuală peste întreg pământul. 

«Şi era peste tot pămentul o singură limbă și vorbire» — 
ne spune cartea I a lui Moise. În timpurile aceste, o parte din generațiu- 
nile lui Noe plecând spre răsărit aflară o câmpie în pământul Șinar, și di- 
seră: haideţi să zidim o cetate şi un turn cu vârful până la ceri şi să ne 
facem nume. Atunci lova (Iehova) se pogori ca să vadă cetatea și turnul. <Și 
Iova dise: €ca un singur popor este și toți o limbă ai și ce începură a 
face... Veniţi dar să le amestecăm acolo limba lor, ca ei să nu 
înțel€gă unul limba celui lalt. Şi ast-fel i împrăsciă pei de acolo peste 

9 fața a tot pământul... că lova acolo amestecă limba a tot pământul» ). 

1) Herodot, lib. II. 145, 

:) Biblia sacra ex interpretatione Sebastiani Castellionis (Lipsiae, 1778), Gen. c. 11:
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Din punct de vedere istoric, Iehova din religiunea Ebreilor sâii Iova 
în cele mai bune texte biblice, represintă pe Jupiter.sâii Lovis al dina- 
stiei divine, pe lova sei Iov împăratul din cântecele epice române. 

Mestecarea limbelor coincide aşa dar, după tradițiunea mosaică, cu de- 

tronarea lui Saturn, cu risipirea Titanilor și a Giganţilor și cu ridicarea 
elementelor meridionale în contra dominaţiunii politice a Pelasgilor de nord. 

Însă date mai positive istorice despre limba cea vechiă a Pelasgilor, în- 

cepem să avem numai din timpurile lui Homer. 

«În orașul cel mare al lui Priam», ne spune Iliada, «se aflati mulți, cari 

venise în ajutoriul Troianilor din diferite ținuturi depărtate, unii de o limbă, 

alții de altă limbă»...:). «În Gstea Troianilor nu era numai o sin- 
gură strigare de r&sboiii și un singur graiii, ci limba era mestecată, 
fiind-că venise luptători chemați din multe ţinuturi» 2), 

Homer mai amintesce în particular de limba a două pop$re pelasge. 
Locuitorii din Caria, în Asia mică, ne spune dânsul, vorbiaă o limbă bar- 
bară (PapBaptguwvot) 3), &r Pelasgii din Lemnos (Sintii) aveai o limbă sălbatică, 
rustică (dyprâpwvor) 4), adecă tot barbară. 

2. Pelasgii, după Herodot, vorbiai o limbă barbară. 

Alte notițe istorice despre limba cea vechiă a Pelasgilor le avem la 
Herodot. 

«De ce limbă, s'aă folosit Pelasgii» scrie dânsul, <eă cu siguranţă nu pot 
să afirm; dar dacă ne este permis să facem o conclusiune după Pelasgii, 
ce mai esistă și astă-di în orașul Crestonia de asupra Tursenilor (în par- 

tea orientală a Macedoniei, lângă mare) și cari locuiaii o-dată în regiunea 

numită astă-di Thessaliotis... de asemenea dacă vom ave în vedere limba 
Pelasgilor, cari ai întemeiat orașele Placia şi Scylace din Hellespont 

şi cari locuise mai înainte la olaltă cu Athenienii, atunci vom putea face 

conclusiunea, că Pelasgii s'a folosit de o limbă barbară... În 

Quum autem universus orbis terrarum eodem sermone atque oratione 
vteretur... instituerunt urbem aedificare et turrim quae fastigio caelum attingeret ... 
Ad illam urbem et turrim, quae ab hominum genere construebatur, visendam descendit 
oua. Sic enim dicebat, en populus vnus, qui eodem sermone cunctus vtitur, 
haec audet facere... Age iam, descendamus, et ibi eorum serinonem ita confundamus 
ut alii aliorum orationem non intelligant. Itaque eos illine per omnes terras dissipavit, 

1) Homeri II. Il. 803. — 2) Homeri II, IV. 436. — 5) Homeri II, IL. 867. — 4) Odyss. 
VIII. 294. — 5) Herodoti lib. |. 57 şi 58, — Cf. ibid. 1. 173,
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ce privesce însă nemul Hellenilor, aceștia încă de la începuturile lor s'a 

folosit tot-de-una de aceeaşi limbă, însă diferită dea nemului pe- 

lasg... Pelasgii însiși eraii un popor de nem barbar» 5). 

Herodot vorbesce aici după cum vedem, numai de Pelasgii, cari locuise 

o-dată pe teritoriul Elladei și de coloniile acestor Pelasgi, stabilite pe țăr- 

murii de nord ai Mării egee. 

Resultă așa dar din notițele, ce le aflăm la Homer și la Herodot, că limba 

barbară, ce o vorbiau Pelasgii de pe teritoriul Elladei, era o limbă esternă. 

Masa cea mare a națiunii Barbarilor o formaii populaţiunile pelasge din 

nordul frontierelor grecesci, cu deosebire însă cele din nordul Istrului de jos 

şi al Mării negre. 

Aceeași numire etnică și geografică o adoptase şi Romanii. 

În primele timpuri ale imperiului roman se înțelegea sub numele de Bar- 

baria, Barbaricum, Barbaricum solum și terra Barbarorum 

teritoriul cel vast Europei din nordul Istrului până la Ocean și până la 

frontierele Asiei, | 

Traian, scrie Sextus Rufus, a cucerit Dacia, care era situată pe pă- 

mentul Barbariei și a prefăcut-o în provinciă 1). 

Întreg pământul cel vast al Scyţiei, cuprins 'între Dunărea de jos și 

Lacul meotic, se numia, după Isidor, terra barbarica 2). 

Părţile de răsărit ale Mesiei sunt numite la Ovidiu barbariae loca 

şi barbara terra 5). La Ammian, tâte țările din nordul Pannoniei figu- 

reză sub numele de Barbarorum terrae, Barbaricum și Barbaria?). 

3. Caracterul etuic al limbei barbare vechi. 

Venim acum la una din cele mai importante cestiuni cu privire la limba 

Pelasgilor, și anume: cari erai caracterele limbei barbare, după ideile celor 

vechi? . 
. 

Autorii romani ai început a face, încă din timpurile lui Cicero, o deo- 

sebire mai clară între limba barbară și limba peregrină. 

1) Sext. Rufi Brev. c. 8: limes inter Romanos et Barbaros ab Augusto per 

Vindeliciam, per Noricum, Pannoniam ac Moesiam, est constitutus, Trajanus Dacos sub 

rege Decebalo vicit; et Daciam trans Danubium in solo barbarico provinciam fecit, 

>) Isidori Orig. XIV. 4. 3: Prima pars Europae regio Scythia inferior, quaea 

Maeotidis paludibus incipens, inter Danubium et Oceanum septentrionalem usque ad Ger- 

maniam porrigitur, quae terra generaliter ... barbarica dicitur. 

5) Ovid. Trist. V, 12, 55; IUL. 3. 46.—4) Ammiani lib. XVII. 12.—Bicking, Notit. Dign. 

91: Contra Bononiam in Barbarico. — Ibid, II. 96: contra Acinco in Barbarico.
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Espresiunile de: barbare loqui şi peregrinitas, ne apar în litera- 
tura clasică latină ca două concepţiuni cu totul diferite, 

După Quintilian, caracterele modului de vorbire barbar erai urmă- 
torele: se adăugai la cuvintele latine, oră se lăsat afară, unele litere 
seu silabe, ori în fine, se schimba o literă cu alta, scă se strămuta din 
locul săă 1). 

După Isidor din Sevilla, se numia barbarism modul de vorbire al gin- 
ților barbare, cari nu sciat să pronunţe cuvintele latine în tâtă 
întregimea lor. Eraă barbarisme cuvintele latine corupte, fie 
prin literele ce le conţineaii, fie prin sunetul cu care se pronunţat 2)» 

Cuvintele numite de autorii romani «barbare», erai așa dar cuvinte de 
origine latină, însă forma lor era maj lungă, ori mai scurtă; une ori literele 
eraă dislocate, ori se pronunţa cu alte sunete. 

Peste tot, autorii romani considerati ca limbă barbară idiomele popula- 
țiunilor, de rasă pelasgă, din Africa, Hispania, Gallia, Germania de nord, 
Rheţia, Dacia, Sarmaţia meridională, Thracia, Macedonia, Mesia și Iilyric, în 
care se mai cuprindea Pannonia, Noricul și Vindelicia. 

Încă în timpurile lui Enniu (239—169 a. C.), limba naţională a popula- 
țiunilor din peninsula iberică era considarată ca o limbă romană coruptă 
— Hispane non Romane loqui 2) —- cu tâte, că Romanii de abia în timpu- 
rile aceste intrară pentru prima Gră cu legiunile lor în peninsula pyreneică, 

Ca barbari, erai considerați și Gallii 4), &r limba lor, <Gallicus sermo», 
era privită ca o limbă rustică romană 5). 

De asemenea se vorbia în părțile de nord ale Germaniei o limbă 
barbară latină. | 

Drus, fiul adoptiv al lui August, ne spune Suetoniu, cutrierase cu legiu- 
nile romane aprâpe întregă Germania, și el nu încetă s& urmărâscă în con- 

1) Quintiliani Inst. |. 5: barbarismum pluribus modis accipimus. Unum, in gente, 
quale sit, si quis Afrum vel Hispanum Latinae orationi nomen inserat. .. Tertium 
est illud vitium barbarismi... ut verbo, cuilibebit, adjiciat litteram syllabamve! 
vel detrahat; aut aliam pro alia, aut camdem alio, quam rectum est, loco ponat. 

2) Isidori Orig. |. 31. 1: Appellatur autem barbarismus a barbaris gentibus, dum 
orationis latinae integritatem nescirent. — Ibid. 1. 31. 3: Barbarismus autem fit 
scripto et pronunciatione, Scripto ,.. si quis in verbo litteram vel syllabam adiiciat, mutet, 
transmutet vel minuat, Pronunciatione autem fit in temporibus, tonis, aspirationibus etc. 

3) Enniu la Charisius, Inst. Gramm. II (Keil, Gr. Lat. 1. 200), 
*) Justin, 1. XLIII, 4. 

5) Hieronymi Epist. ad Rusticum: misit (infantem) Romam ... ut ubertatem Gallici 
„„sermonis gravitas Romana condiret, 

NIC. DENSUŞIANU, 
67
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tinuu pe Germani până în momentul, când i eși înainte o femeiă barbară, 

care vorbindu-i în limba latină î-l .dojeni să nu îndrăsnescă a merge mai 

departe 2). 

Sarmaţii formait unul din popârele cele mari «barbare». 

Mesienii erai numiți «Barbari Barbarorum». 

Bessii, pe cari Florus i numesce « Thracum maximus populus», aveai 

aceleași insemne militare și aceleași obiceiuri ca Romanii; erai însă priviți 

ca <Barbari> și <barbarus populus». 

Tâte aceste populaţiuni, după cum vom vedea îndată, aveai o limba 

națională barbară latină. 

Senatul roman, după cum ne spune Cicero?), însărcina adese-ori pe au- 

gurii Barbarilor să cerceteze și să-și dea părerea, dacă auspiciile mai im- 

portante ale consulilor romani s'a făcut în conformitate cu prescripţiunile 

vechi religiose ?). 

1%) Sueton. în Claud. 1: Drussus... Oceanum septemtrionalem primus Romanorum 

ducum navigavit ... trans Rhenum... hostem etiam frequenter caesum.., non prius 

destitit insequi quam species barbarae mulieris.., victorem tendere ultra, ser- 

mone latino prohibuisset. 

2) Cicero, N. D. Il. 4: An vos Tusci, ac Barbari, auspiciorum populi Romani jus 

tenetis, et interpretes esse comitiorum potestis? 

3) Vechiul înțeles al cuvântului făpGapgos nu se pâte esplica din limba grecescă. Ori- 

ginea cuvântului trebue căutată tot în limba barbară. La început, acest termin se vede 

a fi fost la Greci numai un simplu epitet caracteristic al triburilor pastorale din nordul 

Elladei, Cuvântul făpfapos, în forma cum ne-aii transmis'o autorii grecesci, este din aceeaşi 

rădăcină cu latinul barbatus, adecă <om ce pârtă barbă». Vechile triburi pelasge aveai 

un obiceiii național, ce se perde în n6ptea timpurilor, să pârte bărbi netăiate și lăsate 

în jos, promissa, prolixa barba, ca un semn esterior al demnităţii și al valorii personale. 

Ei erai nimiți Bip6apot, fiind-că purtaă bărbi iungi, după cum alte triburi eraă numite 

xopirat, Comati, Capilati, cu plete lungi; nthogâpot, cari purtaă căciule; bracatae 

nationes, cari purtaă pantaloni lungi și largi; Melanchleni, cu mantele negre etc. 

Barba barbarice demissa era o espresiune caracteristică în timpul imperiului (Capit. 

Ver. 10). Tradiţiunile grecesci ne înfăţișeză pe Typhon şi pe Giganţi cu bărbi lungi 

şi oribile, ce flusturaă în aer. Saturn era representat în icânele vechi cu barbă lungă lăsată 

în jos (barba prolixa). Jovem semper barbatum (Cic. N, D. 1. 30). Același obiceiă 

de a purta barbe naturale î-l aveai şi Romanii (Liv. V. 41.— Varro, R. R. Il. ti. — 

Plin. VII. 59). Cicero amintesce de bărbile oribile, ce se vedeai la statuele și iconele 

vechi, illa horrida (barba), quam in statuis antiquis et imaginibns videmus (Cael. 14). 

Barbatus, la Cicero, însemneză <om cu barba mare», după obiceiul antic; unum aliquem 

te ex barbatis illis, exemplum imperii veteris, imaginem antiquitatis (Cic. Sext. 8). 

Despre Geţi, scrie Ovidiu, că ei nu-și taiă, nici părul, nici barba, non coma, non ulla 

barba resecta (Trist. V. 7). Pe Columna lui Traian, Geţii și Dacii sunt representați cu 

bărbi naturale, atât nobilii, cât şi clasa țăranilor. În poemele poporale române, eroii
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4. Limba latină considerată ca limbă barbară. 

Aceleași idei despre caracterul latin al limbei barbare le aveati şi Grecii. 
Ei numiai pe Romani barbari, nu pentru că eraii inferiori Grecilor 

în civilisaţiune, dar, fiind-că aparţineai, după origine și după! limbă, la fa- 
milia popsrelor barbare. 

«Grecii», scrie Pliniu, «ne numesc și pe noi barbari şi ne insultă cu 
cuvinte mult mai spurcate de cum insultă pe Opici» 1). 

De asemenea ne spune Papa Nicolae I într'o scrisâre adresată la a. 865 
îimperatului byzantin Michail II, că Grecii numiaă limba latină o limbă 
barbară și scytă 2). | 

În istoria lui Polybiu, Romanii figureză sub numele de <barbari» 3), 
Dionysiu din Halicarnas numesce pe Sicilieni popor barbar, făpfapo 

Nuxedoi 4), &r după Diodor Sicul, limba Sicilienilor vechi, era o limbă 
«barbară» 5), 

Insă, nu numai Grecii, dar şi autorii romani din timpurile clasice, consi- 
deraă limba latină poporală seă rustică, ca o limbă barbară. 

Plaut (sec. II a. c.) numesce pe Neviu «poctam barbarum» €), şi între- 
buințeză cuvintele de: Barbaria pentru Italia și <barbaricae urbes» 
pentru Italieni. 

Quintilian scrie: «adese ori teatrele și glâtele din circ fac esclamațiuni în 
limba barbară 7), adecă vulgară. Tot ast-fel și Cicero numesce barba- 
ries domestica limba poporală, ce se vorbia în casele cetățenilor romani 8). 

vechi, portă adesea ori numele lor după barbile, ce le decoreză chipul: Voinicii sunt în 
trei chipuri, Barba albă colilie, Barba n€gră, minte întregă (com. Glâmbocata, Dâm- 
boviţa). Despre Novac cel bătrân, ne spun poemele epice române, că: <barba-i bate 
brâiele și părul călcâiele», şi că «barba cu brâu şi-o încingea». În fine, mai notăm aici, 
că în limba latină medievală «barbaria» însemna <barbitonsoris officina (Du Cange). 

1) Cato la Pliniu (XXIX. 1. 14): nos quoque dictitant (Graeci) barbaros, et 
spurcius nos quam alios Opicos appellatione foedant. 

:) Du Cange, Gloss. med. lat. (ad. v, Obsequiare): Hanc (latinam), quam barbaram 
et Scythicam linguam appellatis. — Jaffe, Regesta Pontif. rom. p. 247. 

3) Polybii Hist. lib. IX. 38. 5 şi 7. 

1) Dionşs. Halic. lib. II. 1. 

5) Diodor, Sic. lib, V. 6. 5. 

* Plautus, Mil. glor. II. 258. — De asemenea scrie Plaut despre sine (Asin. prol. 11): 
Plautus vortit barbare. i 

1) Quintil, Inst. 1. 6: tota saepe theatra et omnem circi turbam exclamasse barbare 
scimus, 

%) Cicero, Brutus, s. 74.
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Cetăţenii din Brundusiu, scrie Gelliu, î-și adusese din Roma un profesor de 

limba latină; însă acesta citia pe Virgiliu întrun mod barbar și ignorant !). 

Limba barbară avea așa "dar după autorii romani caracterele limbei latine 

vulgare sâă rustice. 

Gelliu constată de asemenea, că limba barbară,.era una şi aceeași cu 

limba latină rustică. <Când dicem astă-di», scrie dânsul, «că cineva vor- 

besce o limbă barbară, aceea nu este alt-ceva de cât limba rustică» 2). 

5. Limba peregrină. 

Limba barbară era cu totul diferită de limba aşa numită peregrină 

(peregrinitas). 

După ideile autorilor romani, limba barbară era o limbă negramaticală, 

o limbă rustică, pe care o vorbiaii populaţiunile autochtone din cele-lalte pro- 

vincii ale Europei, Africei şi Asiei, de aceeași origine naţională cu Romanii. 

Limba peregrină însă era limba unui popor străin de naționalitatea 

romană, 

Cicero caracteriseză aceste două genuri de limbă prin cuvintele: «rustica 

asperitas» și «peregrina insolentia» ?). | 

Grecii nu eraă socotiți între Barbari. Ei erau peregrini și limba lor 

«peregrină». 

Ast-fel Quintilian face deosebire între limba rustică și limba peregrină. 

Pe cea de ântâiii o atribue Barbatilor, âr pe a doua Grecilor 4). La Ovidiu 9) 

aflăm aceeași separațiune: între Greci (Graii) și între Barbari (barbara turba). 

Tot ast-fel scrie Plato: Grecii toţi sunt din aceeași familiă și înrudiți 

între sine, €ră față de barbari, ei sunt străini şi nu sunt de același nem, 

vEvos 8Ovetăv nai GA)TpLov €). 

1) Gellii Noct. Att. XVI. 6: Legebat barbare insciteque Virgilii septimum (librum).— 

Cicero, Tusc. II. 4: si grammaticum se professus quisquam barbare loquatur... hoc 

turpior sit, quod in eo ipso „peccet, cuius profitetur scientiam. 

:) Gellii XIII. 6: Quod nunc autem barbare quem loqui dicimus, id vitium sermonis 

non barbarum esse, sed rusticum, et cum eo vitio loquentes rustice: loqui dic- 

titabant, 

5) Ciceronis De orat. III. 12: neque solum rusticam asperitatem, sed etiam 

peregrinam insolentiam fugere discamus. 

*) Qaintiliani Inst. I. 5: verba aut latina, aut peregrina sunt. — Ibid. XI. 3.30; 

(oratio) vitio carebit, si fuerit os facile .., în quo nulla neque rusticitas neque pere- 

grinitas resonet; non enim sine causa dicitur barbarum, Graecumve. 

5) Ovidii Trist. V, 10. 27. — t) Platonis Civitas, lib, V. p. 97 (Ed. Didot.)
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De notat, că după Herodot, Pelasgii nu făcea parte din aceeaşi fa- 
miliă etnică cu Grecii, şi el considera limba Pelasgilor cu totul deosebită 
de a Grecilor 1). 

6. Limba latină barbară numită şi <lingua prisca». 

Cea mai vechiă limbă latină, ne spune Isidor, a mai fost numită de unii 
autori și lingua prisca, adecă limbă bătrână. | 

<Limba priscă>, scrie densul, <a fost aceea, de care s'a folosit locuitorii 
cei mai vechi ai Italiei în timpurile lui Ianus și Saturn. Acestă limbă 
însă nu avea forme regulate și stabile, după cum se pâte vedea din car- 
minele saliare» 2). 

De asemenea scrie Festus: « Prisci Latini aă fost aceia, cari ai esistat 
înainte de întemeierea Romei» 3), 

Limba priscă așa dar, care se vorbise, după tradițiunile vechi, în timpu- 
rile lui Ianus și Saturn, nu se formase în Italia. Ea a fost limba triburilor 
pastorale, arimice și latine, ce se vorbise în timpurile marelui imperiu pe- 
lasg, și era ast-fel identică cu limba barbară vechiă. 

Acâsta resultă şi din împrejurările, ce ni le comunică Cicero, că senatul 
roman însărcina la diferite ocasiuni pe augurii Barbarilor se cerceteze şi 
să-și dea părerea, dacă consulii romani ai făcut auspiciile lor după tâte 
formele prescrise de vechia reiigiune 4). 

Însă, încet cu încetul, sub curentul ideilor grecesci, limba priscă fu con- 
siderată în Italia ca o limbă nenobilă, barbară, nedemnă de poporul roman, 
şi ast-fel eliminată din usul literar 5). Ea r&mase însă și mai departe limba 
cântecelor religicse vechi, fiind-că textele acestor cântece erati consecrate 
prin un us antic religios și nu se mai puteai schimba 5), 

7. Limba Geţilor şi a Dacilor. 

Pentru istoria țărilor de la Dunărea de jos ne presintă o deosebită im- 
portanță limba Geţilor și a Dacilor înainte de cucerirea romană. 

1) Herodoti lib. 1. c. 58. 
1) Isidori Orig. 1. IX. 1.6: Latinas autem linguas quatuor esse quidam dixerunt, id 

est Priscam, Latinam, Romanam, Mixtam. Prisca est, qua vetustissimi Italiae 
sub Iano et Saturno sunt usi, incondita, ut se habent carmina Saliorum. 

2) Festus: Prisci Latini... qui prius quam conderetur Roma, fuerunt. 
1) Qiceronis N. D. Il. 4. 10. lu 
5) Macrobii Sat. 1. 3: mille denique verborum talium est, quae, cum in ore priscae 

auctoritatis crebro fuerint, exauctorata tamen a sequenti aetate repudiataque sunt, 
6 Quintiliani Inst. 1. 6: Saliorum carmina, vix sacerdotibus suis satis intellecta. Sed illa
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Cele mai multe notițe despre caracterul limbei barbare, ce se vorbia la 

Dunărea de jos, le aflăm în poemele lui Ovidiu, scrise în esiliul săă de la Tomi. 

În <Ponticele> şi în «Tristele» sale, Ovidiu amintesce adese-oră de modul 

de vorbire al Geţilor și al Sarmaţilor, o limbă, pe care dânsul o învățase 

în timp de 6 ani așa de bine, încât adese ori î-și atribue chiar titlul de poet 

dac și sarmat, 

«Şi nici nu trebue să te miri», dice dânsul către amicul săi Carus, «dacă 

vei afla defecte în poesiile, ce le fac, și cari sunt aprâpe opera unui 

poet get. Şi oh! mi-e ruşine, am scris o poemă în limba getică, 

și am construit în metrele nâstre cuvintele barbare; dar feliciteză-mă, 

poema le-a plăcut și am început să am un nume de poet între Geţii aceștia 

neumani. Pâte, că mă vei întreba, ce subiect am tractat. Am cântat laudele 

împăratului August şi bunul Dumnedeii mi-a ajutat și în acestă nouă în- 

cercare. Ei am arătat în versurile aceste, că corpul împăratului și părintelui 

August, a fost muritorii, însă esența divină s'a dus în locașurile ceresci, 

şi că fiul săi (Tiberiu), care a luat în mânile sale frânele imperiului, deși le-a 

refusat de mai multe ori, este asemenea tatălui săi în virtuți... După ce 

am cetit Geţilor acestă poemă, scrisă, nu în limba patriei mele, și am ajuns 

la ultima pagină, toţi î-și mișcară capetele, tolbele lor pline de săgeți răsu- 

nară și un murmur lung eși din gurile lor; €r unul dintre ei î-mi dise: «Lu, 

fiind-că scrii lucrurile aceste despre împăratul, trebue să te intorci tot în 

împărăția lui 1). 

În altă elegiă, Ovidiu scrie: <Mi se pare, că eă însu-mi am uitat limba 

latină și am învăţat să vorbesc ca Geţii și Sarmaţii» 2). 

În alt loc: 

«Pentru ce_dre să port eu atâta grijă, ca să netezesc versurile mele? Să 

mă tem eii Gre, că nu le vor plăcea Geţilor? Se pste, că am o preten- 

țiune prea mare, dar ei mă felicit, că în ţinutul de la Istru nu esistă un 

mutari vetat religio, et consecratis utendum est.—Cf. Varro, L. L. VII. 1. 80.— 

Horat. Ep. 2. 1. 86. — Liv.1.20. 4. 

1) Ovidii Ex Ponto, 1. IV. 13 v. 16—22: 

Nec te mirari, si sint vitiosa, decebit | Structaque sunt nostris barbara 

Carmina, quae faciam paene poeta [verba modis. 

[Getes. Et placui, gratare mihi, coepique poetae 

Ah pudet!et Getico scripsi sermone | Inter inhumanos nomen habere Getas. 

, (libellum, Materiam quacris? laudes de Caesare dixi. 

2) Ovidii Trist, V. 12, v, 57 seqq.: 
Ipse mihi videor jam dedidicisse Jam didici getice sarmaticeque 

[latine, - [loqui.
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geniu mai mare de cât mine. În ținutul acesta, unde am să-mi petrec dilele 
mele, este suficient, dacă pot să ajung a fi poet între Geţii neumani» 1); 
«Ei însu-mi, poet român, sunt silit să vorbesc adese-ori în modul sar- 
matic. Și mi-e rușine să mărturisesc, că ptintr'o lungă desuetudine abia 
î-mă mai vin în minte cuvintele latine. Nu mă îndoiesc, că sai fu- 
rişat și în acestă carte nu puţine cuvinte barbare. Vina nuestea omului, 
ci a locului. Dar, ca să nu perd cu totul deprinderea în limba latină și pentru 
ca vocea mea să pâtă pronunța sunetele limbei părințeşti, ei vorbesc “cu 
mine însu-mi şi repetez cuvintele, de cari mă desv&țasem 2). 

Geţii, după cum ne spune Ovidiu, aveai o mare putere de asimilare, 
Elementul grecesc din Tomi se contopise aprâpe cu totul în masa cea mare 
a poporului get. 

In paucis remanent Graiae vestigia linguae: 
Haec quoque jam Getico barbara facta sono 5), 

«Dacă cine-va», dice Ovidiu în o scrisâre a sa, «ar fi silit pe Homer să 
trăiescă în țera acesta, vă asigurez, că și el ar fi devenit Get» 4), 

După cum vedem, esista o mare asemănare între limba Geţilor și limba 
latină. Fondul ambelor limbe era comun. | 

Limba Geţilor era, după Ovidiu, o limbă barbară, însă o limbă barbară 
latină. Am vădut mai sus, cum singur ne spune, că în Tristele şi în Pon: 
ticele sale s'ată furișat multe cuvinte barbare, getice și sarmatice; că 
poemele sale latine, scrise lângă gurile Dunării, sunt aprope opera unui 

1) Ovid. Pont. 1. 5. 62 seqq.: 
Cur ego sollicita poliam mea carmina cura? 
An verear ne non adprobet illa Getes? 
Forsitan audacter faciam, sed glorior 

[Istrum 
:) Ovid, Trist. V. 7, ss, 

Ille ego Romanus vates, ignoscite, Musae, 
Sarmatico cogor plurima more lo qui. 
En pudet, et fateor; jam desuetudine longa, 
Vix subeunt ipsi verbo Latina 

. [mihi. 
Ibid. Trist. III. 14. 47 seqq.: 

Threicio Scythicogque fere circum- 
” [sonor ore, 

Et videor Geticis scribere posse modis, 

3) Ovid, Trist. V. 7. 51—52, 
1) Ovid. Pont. IV. 2. 21—22: 

Si quis in hac ipsum posuisset Homerum > 

  

Ingenio nullum majus habere meo. 

Hoc, ubi vivendum, satis est si consequor, 

[aevo, 

Inter inhumanos esse poeta Getas. 

Nec dubito, quin sint et in hoc non pauca 
, [libello 

Barbara: non hominis culpa, sed ista loci 

Crede mihi, timeo ne sint immista Latini s, 
Inque meis scriptis Pontica verba legas, 

| Esset, crede mihi, factus et ille Getes.
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poet get, că în timp de 6 ani, el s'a deprins așa de mult cu limba acâsta, 

încât acum i vin cu greă în minte cuvintele latine și în fine, că a compus 

chiar o poemă mai lungă (libellus) în limba Geţilor, şi prin care şi-a câşti- 

gat un nume de poet la dânșii. 

Limba Dacilor avea un caracter latin și după Horaţiu, contempo- 

ranul lui Ovidiu. 

În una din odele sale, dedicate lui Mecena, dânsul se esprimă ast-fel: 

<Eă, care sunt un copil născut din părinți săraci, şi pe care, tu Mecena, 

i-l onorezi cu iubirea ta, eă nu voii muri... Peste puţin timp, şi încă mai 

repede decât Icar, fiul lui Dedal, ei: voiă vede ţărmurii Bosporului, 

cari mugesc, și ca o pasere frumos cântătâre voit sbura prin deșerturile cele 

nisipose ale Getulilor și prin câmpiile Hyperboreilor. Pe mine mă 

vor cunâsce locuitorii din Colchis și Dacii, cari se prefac, că nu se tem 

de armele nâstre, precum şi Gelonii de la estremităţile Europei; pe mine 

mă vor învăța Iberii cei isteți și cei cari beai apă din Rhodan!). 

Etă aică o listă de popârele barbare, cari mai vorbiaii şi în timpurile lui 

August o limbă rustică latină: locuitorii din Bosporul cimeric, Getulii, Hy- 

perboreii, Colchii, Dacii, Gallii de lângă Rhodan și [berii din peninsula de apus! 

Câmpiile Hyperboreilor, de cari amintesce Horaţiu în acestă odă, 

erai șesurile cele întinse de la Dunărea de jos. Poetul Marţial încă pune 

„pe Hyperborei în Dacia. Colchii, asupra cărora venise cu răsboiti Argo- 

nauţii, locuia, după Ovidiu, în părțile de nord ale Dunării de jos, lângă 

p6lele Carpaţilor. Dincolo de Colchi, în Transilvania de astă-di, Horaţiu 

amintesce pe Daci. Dacii, erati considerați așa dar, în timpurile lui August, 

ca un pupor cu o limbă bărbară latină. 

O deosebită importanță pentru cestiunea ce ne ocupă aici, cu privire la 

limba Geţilor, ne presintă două baso-reliefuri de pe columna lui Traian. 

Una din aceste icâne ne înfățișeză o deputaţiune de țărani Daci (Comaţi), 

cari vEdendu-se ameninţaţi de legiunile puternicului imperiu roman, se pre: 

sintă înaintea împăratului, ca să ceră pace. Cu gesturile agitate ale mânilor 

sale și în atitudinea unor 6meni, cari î-şi espun nevinovăția lor, ei se adre- 

seză de-a dreptul împăratului, fără interpreți, şi tot fără interpreți le r&- 

spunde și Traian 2). ! 

3) Horatii Od, 11. 20. v. 13 seqq.: 

Jam Daedaleo ocior Icaro Me Colchus, et qui dissimulat metum 

Visam gementis litora Bospori, Marsae cohortis Dacus, et ultimi 

Syrtesque Gaetulas canorus Noscent Geloni; me peritus 

Ales Hyperboreosque campos. | Discet Iber, Rhodanique potor. 

:) Froehner, La Colonne Trajane, pl. 52—53. 
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Un al doilea relief ne înfățişeză momentul cel mai important din primul 
resboiii. Trei regi aj Dacilor, urmaţi de o imensă deputațiune (piloforă și 
comați) se presintă înaintea împăratului spre a declara în formă solemnă 
supunerea lor. Toţi depun armele lor jos pe pământ. Unii cad în genunchi, 
întindând mânile lor către tribunalul împăratului, rugându-l pentru pace, 
alții staă în picidre, cu mânile împreunate înainte, ori la spate, în modul, 
cum sunt representați pe monumentele antice prisonerii de r&sboiii. Şi de 
astă dată, columna lui Traian ne întățișeză pe Daci adresându-se împăra. 
tului de-adreptul, fără mijlocirea vre-unui interpret Gre-care 1), 

Acestă scenă din urmă se ilustreză în mod și mai clar prin următorul 
pasagiă din istoria lui Dio Cassiu. După terminarea primului r&sboiă, scrie 
densul, Traian trimise pe câţi-va representanți ai Dacilor la senat, ca să 
confirme pacea. < Ambasadorii lui Decebal fură introduși în senat, unde după 
ce depuseră 'armele, împreunară mânile lor după modul captivilor, rostiră 
Gre-cari cuvinte, precum şi rugarea ce o făceaii, apoi consimţiră la 
pace şi î-şi ridicară armele de jos> 2). 

Deputaţiunea dacă se rosti așa dar înaintea senatului roman în limba na- 
țională a ţării, pe care de sigur că o pricepeaă mulți dintre senatori, mai 
ales aceia, cari ocupase funcțiuni înalte în provinciile limitrofe și erai de- 
prinși cu limba poporală. De altmintrelea, nici nu se pste admite, din punct 
de vedere al dreptului public, ca senatul roman să fi considerat de valabile 
nisce promisiuni de supunere, rostite în o limbă pe care nu o pricepea. 

Limba Geţilor se estinsese în timpurile mai vechi peste întregă partea 
de răsărit a peninsulei până la marea egeă, 

În Mesia, stratul fundamental al populaţiunii î-l formaă Geţii, și limba 
lor domina întrega Mesia de jos 2). 

- 

La Ovidiu, întreg țărmurele de apus al Mării negre, este numit Geti- 
cum litus 4). 

După Herodot, Thracij erai de aceeași naţionalitate cu Geţii 5); er dupa 
Strabo, limba Thracilor era identică cu a Geţilor 6). Maximin cel bătrân, 

1) Ibid. 1. pl. 102--104, 
:) Dionis Cassii lib. LXVIII. c. 8 şi 9, 
2) Ovidii Trist. III. 9. 3-4. 

-Huc quoque Mileto misi venere coloni, 
Inque Getis Graias constituere domos, 

Cf. Dionis Cassii lib. 41. 27. 
*) Ovid. Pont. IV. 4. 8. — Ibid., IV. 3.61. 

„5) Herodoti lib. IV. c. 

*) Strabonis Geogr. lib. VII, 3. 10.



1066 MARELE IMPERIU PELASG. 

născut într'un sat aprâpe de Thracia și păstoriii de oi în copilăria sa, după 

cum scrie Capitolin, dorind să iee și dânsul parte la jocurile militare. se 

adresase pentru scopul acesta împăratului Sever, vorbindu-i mai mult în o 

limbă thracă de cât latină 1). 

8. Limba sarmată. 

In poemele lui Ovidiu, Geţii și Sarmaţii ne apar ca două popsre 

vecine și înrudite, având aceleași moravuri 2) şi aceeaşi limbă barbară 

latină. | 

«Mi se pare», dice dânsul, «că ei însu-mi am uitat limba latină şi 

am început să vorbesc ca Geţii și Sarmaţii» 3). «Eu însu-mi poet ro- 

man, sunt silit să vorbesc limba Sarmaţilor» 4). «Ore, scrierile mele le 

vor ceti Geţii și Sarmaţii?> 5). «Roma să nu mă numere între poeții sti. 

Ei r&mân un poet de geniu între Sarmaţi» î). 

:) Capitol, Maximini duo, c, 1: Hic (Maximinus senior) de vico Thraciae vicino... ge- 

nitus ... vix adhuc Latinae linguae, prope Threcica imperatorem publice petiit. 

2) Ovidii Trist, II. 198—199: 

Hactenus Euxini pars Romana sinistri: 

Proxima Basternae Sauromataeque 

[tenent, 

Ibid. Trist, III. 10. 4—5: 

Me sciat in media vivere barbarie. 

Sauromatae cingunt, ferra gens, Bessi- 

[que Getaeque. 

3) Ovidii Trist. V. 12. 55 sedq.: 

Omnia barbariae loca sunt, vocisque 

[ferinae, 

Omnia sunt Getici plena timore soni. 

4) Ibid. Trist, V. 7. 55 seqq;: 

Sarmatico cogor plurima more loqui. 

Eu pudet, et fateor: jam desuetudine longa 

Vix subeunt ipsi verba Latina 

[mihi. 

_.5) Ovidii Trist. IV. 1. 94: 

| Ibid. Trist. II. 3, 5—7: 

Quid mihi nunc animum dira regione jacenti 

Inter Sauromatas esse Getasque putas? 

| Ipse mihi videor jam dedidicisse la- 

[tine, 

Jam didici getice sarmaticeque 

[loqui. 

Nec dubito, quin sint et in hoc non pauca 

[libello 

Barbara... 

An mea Sauromatae scripta Getaeque legent? 

€ Ovidii Trist. V. 1, 74: 

Nec me Roma suis debet conferre poetis 

Inter Sauromatas ingeniosus ero.
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Ovidiu scria aceste versuri pe la finele carierei sale. După șese ani de 
esiliu la Tomi, el cunoscea fârte bine limba populaţiunilor barbare de la 
Dunărea de jos; acesta ne-o spune singur. Ast-fel, cuvintele sale, despre 
asemănarea ce esista între limba getă, sarmată și latină, merită tâtă încrederea 
și ne presintă tâtă gravitatea, ce caracterisză scrierile acestui erudit poet. 

În timpurile imperiului roman, sub numele de Sarmaţi se înțelegea 
tote populaţiunile Scyţiei europene. Dialectul sarmatic însă, de care ne vor- 
besce Ovidiu, era numai cel de la țărmurii de apus și de nord ai Mării 
negre. În cele-lalte părți ale Scyţiei europene esistaă și alte idiome 1), mai 
mult, ori mai puţin, depărtate de cel de la gurile Istrului. 

O preţi6să notiță istorică „despre limba, ce o vorbiaii Scytii de lângă 
Pontul euxin, o aflăm în scrierile lui Lucian, născut pe la a. 120—135 d. C. 

Un om din Barbarii de la Pontul euxin, dice densul, și care după nem 
se trăgea din o familiă regală, venise la împe&ratul Nero pentru Gre-cari 
afaceri; aici el, dimpreună cu alții, privia cu atâta pricepere pe acest săltă- 
toriii când juca, în cât deși nu putea să prindă tâte cuvintele, ce le cânta, 
înțelegea însă tâte 2), 

Stephan Byzantinul ne spune de asemenea, că Scytii erait un popor thra- 
cic, E0vos Opdutov 3), adecă vorbiaiă aceeași limbă cu Getii, pe cari Herodot 
i numesce «cei mai viteji și mai drepți dintre toți Thracii>. 

Între popsrele sarmate, ce vorbiai o limbă barbară latină, Horaţiu mai 
amintesce pe locuitorii din Bosporul cimeric (Crimea) și pe Gelonii de la 
estremitățile Europei. 

Gelonii, după o tradiţiune vechiă a Grecilor, erai din aceeași familiă 
cu Agathyrsii de la rîul Maris (Mureş). Ei emigrase din ţera Arimilor 
în timpurile lui Hercule și locuia de asupra Lacului meotic, la o depăr- 
tare de 15 dile 4). 

9. Limba barbară în Macedonia și în provinciile Iilyricului. 

Macedonenii erai de asemenea un popor pelasg 5). Limba lor însă nu 
era atât de latină, cum era dialectul Dacilor şi al Sarmaţilor, fiind-că nici 
Macedonenii, nici populaţiunile Ilyricului nu figurăză în lista poporelor bar- 
bare latine, pe care o aflăm Horaţiu. Cu tâte aceste, avem următârele date 
importante despre caracterul latin al limbei Macedonenilor. 

. 

1) Herodoti lib. IV. 24. --2) Luciani Opera (ed. Biponti, 1790), vol. V, p. 158—159, 
3) Steph. Byz7. v, Exbiae. — 1) Herodoti 1. IV. 10. 21. 108.109. — 5) Justini lib. VII. 1.
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În a. 19 a.C, după ce Romanii învinseră pe regele Filip al Macedo- 

niei, se celebrară cu mare solemnitate jocurile așa numite isthmice, unde se 

adunase o mulțime imensă de locuitori din tâte ţinuturile, ce-aii fost su- 

puse regelui Filip din Macedonia. Cu acestă ocasiune, proconsulul Titu 

Quinctiu Flaminiu și comisarii romani ocupând locurile, ce le erai destinate 

la acestă festivitate, heroldul pășind în mijlocul arenei, rosti în limba latină 

aceste cuvinte: că Senatul roman și generalul Titu Quincţiu Flaminiu în- 

vingând pe regele Filip, ordonă să fie liberi, scutiți de tote dările şi să 

trăiescă după legile lor toți locuitorii din provinciile, ce ai fost sub domnia 

regelui Filip. Audind vocea heroldului, o bucuriă extra-ordinară, cuprinse 

întregă mulţimea. Ei nu puteaii crede, dacă aă înţeles bine cele celi se 

spuneau și se priviaii unii pe alţii cu mirare, ca și cum tâte aceste ar fi numai 

ilusiunile unui vis deșert... și neputând crede urechilor sale proprii, ei în- 

trebaii pe cei mai de aprâpe. Heroldul fu din noi chemat, de 6re-ce fie-care 

doria nu numai să audă, dar să şi vadă pe cel ce le anunță libertatea; apoi 

heroldul pronunță de noi aceleași cuvinte. Atunci mulțimea în escesul săi 

de bucuriă începu să aplaude cu Strigăte repetate, ce părea că nu se mai 

termină, în cât era uşor de a pricepe, că pentru mulțime, cea mai scumpă 

din tâte bunătăţile este libertatea 1). 

Tot în limba latină se făcu publicațiunea pentru noua organisare a Ma- 

cedoniei şi în a. 167 a. C. Consulul Emiliu Paul, după ce învinse pe regele 

Perseu al Macedoniei, convâcă o adunare la Amphipolis. Aici, în mijlocul unei 

imense mulțimi de Macedoneni și fiind de față cei 10 comisari trimiși din 

Roma ca să reguleze afacerile țării cucerite, consulul Emiliu Paul le espuse 

în limba latină voința senatului şi decisiunile sale, €r pretorul Cn. Octaviu, 

care încă era present, repetă aceleași cuvinte, interpretându-le în limba gre- 

câscă 2). Ambele proclamaţiuni așa dar, atât cea de la a. 196, cât și cea de 

la a. 167, se făcuse în limba latină, poporală, nu ca să impună celor 

liberați limba națională a învingătoriului, dar fiind-că idiomele lor erati bar- 

bare latine. 

O limbă barbară latină se vorbia şi în provinciile Illyricului încă 

înainte de cucerirea Romanilor. Sub numele de Illyria, se înțelegea în tim- 

purile mai vechi tâte ţinuturile spre apus de Thessalia și Macedonia până la 

mare și până la Istria; 6r în timpurile imperiului, făceaii parte din Illyric 

Noricul, Pannonia, Dalmația, Mesia și cele dou& Dacii de peste Dunăre 3). 

1) Livii Hist, rom, |. XXXIII. 92. 5- 2) Livii Hist. rom. |. XLV. 29. 

5) Sextus Rufus, Breviarium, c. VIII. — Cf. Bâcking, Not. Dign. II 6.
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Ilyrii, după Suida, erai un popor de naţionalitate thracică, & Thraciă, 
după Strabo, vorbiaiă aceeași limbă cu Geţii 1), | 
Pannonia a fost cucerită numai în a. 9 al erei creştine; €r cu 21 ani 

după acestă cucerire, Velleiă Patercul scria următârele: 
«În tâte Pannoniele, esistă nu numai obiceiuri și moravuri romane, dar 

și un fel de limbă romană și mulți se ocupă și cu literatura» 2). 
Limba romană așa dar, ce se vorbia de locuitorii Pannoniei în timpurile 

lui Patercul, era o limbă vechiă națională, nu impusă de civilisațiunea cu- 
ceritoriului. Ea r&mase până în timpurile împăratului Iulian (361—363) o 
limbă paene barbara, după cum ne spune istoricul Aureliu Victor 3), 

10. Elemente de limbă latină barbară. 

Ca s& putem ave o lumină mai viă despre caracterele limbei vechi bar- 
bare, noi vom reproduce aici o serie de cuvinte de origine latină, ce ăpar- 
ținuse idiomei naţionale a populaţiunilor, cari formase substratul etnic în 
provinciile supuse dominaţiunii romane, cuvinte, cari nu derivă, nici din 
limba grecescă, nici din limba italică. 

Aceste resturi de limbă vechiă, ne-ati fost transmise, unele de autorii 
grecesci și latini, €r altele ni s'aă păstrat în papirele mortuare egiptene. Se 
înțelege însă, că aceste cuvinte trecute prin alt mod de pronunțare, supuse 
altor legi gramaticale şi scrise cu un alfabet străin, nu puteai să ajungă 
la noi de cât în o formă, mai mult, ori mai puţin, alterată. 

Ceea ce presentăm aici este numai un specimen de limba latină 
barbară, în cât ne permit paginele acestei cărți. Un glosar însă mai ge- 
neral, care ar conţine şi cuvintele latine barbare, ce aă trecut în limbile 
slavice, în limba germană, gallică, britanică şi hispanică ar fi pentru stu- 
diile filologice o adevărată lumină spre a cunâsce fundamentele, pe cari 
s'a desvoltat, de o parte limba rustică italică, €r de altă parte limbile ro- 
mane ale provinciilor. 

În cercetarea originii unei limbe, precum şi în aprecierea elementelor și 
a formelor sale, nu se pste proceda de cât în mod istoric; ori ce altă sistemă, 

fiind lipsită de fundament, nu pâte duce la adevăr. 

1) Suida: "Iihoproi, BâpBapor Bpqrxot, 

:) Vell. Paterculus, II. 110. 5: In omnibus autem Pannoniis non disciplinae tan- 
tummodo, sed linguae quoque notitia Romanae, plerisque etiam litterarum usus. —- 
Cf. Vopiscus, Aurel. c. 24. 

5) Aur. Vict. De Caes. 37, 7. — Schuchardt, Der Vokalism. d. Vulgăriat. III. 44: 
Dass in Pannonien ună [ilyricum das Latein wirklich Volkssprache gewesen 
und als solche sich ziemlich lange behauptet hat glaube ich etc.
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Din esemplele, ce le reproducem mai la vale, se va ved$, că o mulțime 

de cuvinte românesci, considerate de unii ca proveniteydin limba slavonă, 

ai fost de fapt proprietatea limbei pelasge, barbare, încă cu multe sute de 

ani, mai înainte de venirea Slavilor în Europa. 

A. 

Aapas in limba Oscilor, lat. aquas?, rom. apă, (Fabr. Gloss. 10). Aphas, rîu în 
Epir (Plin. 4. 1. 3). Ponte Abei, localitate în Asturia (Rav.); sard. abba apă. 
Aaru și Anru, câmp de semenături, champ des moissons, în regiunile de nord 

ale lumii vechi, unde, după legendele religi6se egiptene, paiul grâului era de 7 coţi, €r 
spicul de 2 coţi. II circule dans les champs d'Aarou, oi lui sont donnes le ble et 
Lorge (Pierret, Le livre d. morts, p. 8. 225. 331.'335. 508). Cuvântul derivă din radăcina 
aro, gr. ăpâw, a ara, de unde &povpa, loc de arătură. 
ababa, mamă, în limba Thracilor. Maximinus senior de vico Thraciae vicino, bar- 

baro etiam patre et matre genitus... Et patri quidem nomen Micea, matri Ababa 
fuisse  dicitur (Capit. Maximini duo). Derivaţiunea de la o formă vechiă ab-ava = 
abavia. v. Baba. - 
Ababus pe o inscripţiune latină în loc de abavus (Reines, Synt. Inscr. lat. |, 

10, 6, 71). 
"AEGă, tată, lat. pater (Suida). Cuvântul a esistat și în limba vechiă pannonică. Rex 

Samuel (c. 1040), qui pro sua pietate Oba vocabatur (Anonym. Bel. reg. not. 32). v. “Ara. 
Abba, tată, în limba locuitorilor din Bogos în Ethiopia, întrebuințat însă numai 

în vocativ. Bogos este teritoriul cel frumos, situat la p6lele munţilor de nord ai Ethio- 
piei. După tradițiunile locale, locuitorii cei mai vechi din ținutul acesta aă fost 4 frați, 
cari venise cu turmele lor și ocupase tte pășunile de aci. Unul din aceşti frați se nu- 
mia Lammachălli (Rammașelli), altul Beleqa (Sitzungsber. XCIX B. 583). Amen- 
două aceste nume indică, că stăpânitorii cei mai vechi ai ținutului Bogos aiă fost Arimii 
şi Belacii. În idioma locuitorilor din Bogos mai găsim și astă-di unele resturi din vechia 
limbă pelasgă, €r în cântecele lor naționale, ei mai celebreză şi acum pe Romii cei 
vechi «comme des vaillants guerriers si hardis qw'ils jetaient leur lance contre le ciel 
(Reclus, Geogr. X. 233). v. 'ABBa, “Anu şi “Anna. 
"Alo (A bii), popor migratorii de păstori, cari venind din Asia în Europa se divi- 

sară în două curente, unul înaintând spre apus pe lângă țermurii Mării de nord, altul 
pe lângă Carpaţi și Dunăre. La Homer, Abii apar în nordul Thraciei, lângă Mysi și Scyţi 
(II. XIII. 6). Forma numelui corespunde la Albi (Arimii albi), În dialectul ionic, 7 cădea 
adese ori. In limba istroromână ab, abi = alb, albi. Abus, fluviu în Britannia (Ptol. 11. 
3. 4). Aba Decelia = Alba Decilia (Rav.), Alba Docilia (Tab. Peut.), locali- 
tate în Liguria. 

“A6oc (Abus), o parte a muntelui Taurus din Armenia de nord, unde sunt isvârele 
Euphratului (Ptol.) 
"AGovia (Abula), un oraș al Hispaniei în regiunea locuită de Bastitani (Piol.) 
Accion. După Avien (Or. mar. 683), Lacul Leman din Elveţia se numise în vechime 

Accion: vetus mos Graeciae vocitavit Accion. Cuvântul era așa dar un termin ge- 
neral în părțile de răsărit ale Europei pentru lacurile mari. v. "Oxeavăg. 

Aker, ast-fel se numesce în papirele egiptene teritoriul cel fertil, regiunea divină, din 
părţile de nord ale imperiului pelasg. Roi de la contree Aker; region Aker 
(Pierret, Livre d, m. 47. 19. 7, 570). Cuvântul corespunde la forma latină ager, germ. 
Acker, după cum resultă din interpretarea acestui cuvânt în papirele egiptene. Sărbătorea 
cea mare agricolă, «La fete Haker», este numită şi «grande fete du labourage» (Pier- 
ret, ibid. 84. 85). v. Aaru.
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aoh și aoha, cuvinte vechi barbare, cu înţelesul de aqua, apă. În Rheţia și pe teri- toriul Germaniei, unde locuiaă o parte din Pelasgii arimi (Hermionii, Arminii, Alamanii), ach este cuventul final din numele mai multor rîuri, cum sunt Altach, Kronach etc. (Grimm, D. W,, Jung, Râmer). Același cuvânt ni se presintă în limba germană și sub forma de Ache, Aache, şi Oche.—Aucha fi. în Dacia, la locul numit Galtis, unde re- gele Goţilor Ostrogotha a învins pe regele Gepidilor Fastida (Jornand. Get, 17). Aachen, vechiul oraş de încoronare a regilor germani, se numia în limba latină medievală A quae şi Urbs Aquensis. v. "Axala și "Omzavăe. 
"A xata (Achaia), în timpurile mai vechi, un termin general geografic pentru ținu- turile situate lângă mare. La Homer, Achaia este une ori numele Elladei. În sens mai restrîns se numia Achaia o provinciă din Pelopones, situată în nordul peninsulei, lângă golful Corinthului. O altă Achaiă era în Thessalia lângă Marea egeă, care, spre deo- sebire de cea de ântâii, se numia Phthiotis şi avea de capitală Larissa. Etim. de la acha, aqua, apă. v. acă. 
"AxeAGos (Achelous), un rîu al Thessaliei, ce curgea din Pind. Alte fluvii cu ace- lași nume în Phrygia, Arcadia, Achaia, Thessalia. La poeți, acest cuvânt se întrebuințeză apr6pe pentru ori ce apă curgătore. v. acd. 
Îuwvy, lance de aruncat (Hom.). În 1. rom, aco niă, instrument de fer subţire şi ascuţit, “As și "Atâws (Hom.), Orcus, Tartarus, rom. iad. Formă vechiă românescă adu (Cod. Voroneţ.) În Predicele Mitrop, Varlaam din 1643: Diavolii legați, adul de- 

ciu), unde esistă o rîpă mare (Dicţ. geogr.) 
aesar în limba Etruscilor dei, lat. deus. Quod aesar... etrusca lingua deus vo- catur (Suet. Oct. 97). La Hesychiu atooi: aicoi, Seo: ând rây T5pprvuv. In limba Geţilor Anses, semidei, (Getae) proceros suos... non puros homines, sed semideos, id est Anses vocavere (orn. c. 13), Anxur, conumele lui Joe la Romani, adorat ca Jupiter puer (Serv. Aen. 7. 799). Forme dialectale ale unui singur cuvânt. Rom. ânger; lat, angelus; fi. ange (= anj); bress, anzo; burguig. ainge; port. anjo. &ip, aer, atmosferă (Hom.). 
Aeternitate(m) imperi(i), trăinicia imperiului (Henzen, Acta Fr. arv.) In ve- chia limbă rustică, cuvântul aeternus nu avea înțelesul de «sempiternus>, ci însemna numai diu vivere,a trăi îndelungat. Ast-fel în panegiricul lui Pliniu către Traian (83): per aeternitatem tuam salutemque. 

_ âyEim, turmă, mulțime, lat. grex. La Homer ciredi de vite, armentum. În limba română argheliă, argelă (Marienescu), hârgeliă (Lex. Bud.), hergeliă, ergheliă, equo- ram grex, equorum armentum ; argelar, pl. argelari, proprietarul scii păditorul erghelii (Marienescu, Bal. 1). În limba română, cuvântul derivă de la rădăcina «arg> (âpâs), câmp nelucrat, destinat pentru pășunea cailor. La Homer: ân? "Aptos înnofâroto, ex Argo equos-pascente (Il. II. 287). 
âYyâv,loc de adunare, spațiul pentru jocurile de luptă, locus congregationis, locus cer- taminis (Hom., Herod.). Rom. ogoiă, sphaeristerium, spațiu pentru jocul cu pila. âyâs, dux exercitus, duce (Hom. Il. 1V. 519). La Plato, e (Cratyl. 15). În Deuteronom: Og, împăratul (regele) Amoreilor, cel din urmă din nemul urieşilor. În cântecele epice române, cuvântul agu are înţelesul de împărat: 

La Agu se ducea, | Var. 
La ferestră că bătea, Fuga la împăratul da 
lară Agu ce grâia? Și pricina-i povestia, 

(com. Bragadir, Teleorm.) Da impăratul ce dicea? 
. 

În limba Săcuilor din Transilvania, cari ai împrumutat forte multe cuvinte de la Ro- 
mâni, aflăm verbul âgâl, jâcă sei face pe domnul, adecă pe agul, de la inf. âgâlni 
(Kriza, Vadrâzs. 493). Într'un vechii papir egiptean, Hermes ('yrwp) este numit Aâh-
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Toth, unde titlul sâi de Aâh (= Ag) mai este esplicat și prin cuvintele <Marchant & 

la tâte> (Maspero, Et. IL. 448). La rădăcina agu (âos), se pare, că se reduce și cuvântul 

latin Augustus (Agustus), ce-l adoptase Octavian ca titlu imperial. Acestă oncre se 

conferia de senat; însă împărații proclamaţi de oștire luau numai de cât titlul de <Au- 

gustus>; o probă, că acest termin avuse în limba poporală înțelesul de dux, impe- 

rator. Ovidiu și Festus sunt de părere, că <Augustus>, era un cuvânt sinonim cu 

«sanctus»; în tot casul însă, acesta era un înțeles mai depărtat. 

&pâs, la Homer câmp şi ținutul de la țeră în oposiţiune cu oraşul, În limba la- 

tină: ager, În limba română: câmp în general, agru, câmp cultivat (Hasd.). În Bănat: 

agru, holdă, loc de arat. În România (Ialomiţă): păment de arătură. În limba macedo. 

română, câmp, unde se află semEnate cereale (Hasd.) În Lexiconul lui Mardarie de la 

1649: țarină. În Cod. Voroneţian, agru are înțelesul de ogor: «celor ce a lucrat 
agrele vâstre>. Tot ast-fel la Isidor: Ager Latine appellari dicitur, eo quod in eo 

agatur aliquid (Orig. 15. 13). v. ăgyoc. 
ala, având același înțeles cu yaia, terra, tellus, pământ, țcră (Hom.). În poesia po- 

porală din Dobrogea aieni, pământeni, autochtoni. «lar aienii Chiustengii şi boierii 

Dobrogii> (Burada, Dobrogea, p. 125). 

aterăs, vultur (Hom.) În |. rom. arete şi erete, pasere din genul uliilor. 

&)a, equus, cal, în limba Pelasgilor din Caria (St. Byz. v. 'Ahifayda). La Romani, 

ala era un corp de cavaleriă, compus din 500 6meni. La Românii din Basarabia: hăl == 

cal (Arbore, Besarabia, 189). Cuvântul a fost în vechime usitat și în părţile de nord 
ale Dunării de jos. De la «ala» derivă numele Alanilor de la Istrul de jos, pe cari 
Dionysiu Periegetul i numesce zovinnovs "Ahavois, Alanii cei avuți de cai (Eustath. 
p. 305). La Isidor (XIX. 23): sine equis inertes existunt Alani. În timpurile lui Ho- 

noriu, Alanii erai considerați ca popor latin. In Latios ritus transistis Alani (Clau- 

dian. Cons. 1V. Honor.). Mortem petendam Pro Latio docuit gentis praelatus Alanae 

(Claudian, Resb. cu Goţii). 
"AABa (Alba), numele cel vechii al riului Tibru (Diod.). v. - Albula. 

Alba, oraș în Hispania (Ptol.). Alba Helvorum, oraș în Gallia Narbonensă (Plin.). 

Alba Decilia (Rav.), Alba Docilia (Tab. Peut), oraș în Liguria. 
Alba (Vopisc. Prob.), la Tacit Albis, riul cel mare al Germaniei, care despărția pe 

Cherusci de Suevi, adi Elba. Albim, numele unui rîu la Ruthenii din Zabie (Miklo- 

sich, Denkschr. t. XXX). 

"A)Baxos (Albacus), un munte în Caria din Asia mică (Ptol. V. 2. 320). Albac, 

munte, rîă și sat în Transilvania. 
"ABavăv &pos (Albanus mons), un munte în Pannonia de sud (Ptol.) 
albeum în loc de alveum, rom. albiă. Padus relicto albeo suo (Grom. vet. 50). 
"AAfta &pm (Albii montes), era numele cel vechiii al Alpilor (Strabo). v. Alpes. 
"AAGtov &pos (Albius mons), un munte pe teritoriul Iapodilor lângă Alpi (Strabo). 
Albion, a fost numele Britanniei mari în timpurile mai vechi. Albion ipsi (Britanniae) 

nomen fuit (Plin.). În timpurile primitive, aceste insule aă fost ocupate de Abii seci 

Arimii albi. 

Albocola, localitate în Lusitania. Metalla Albocolensia (C.I. L. vol. 11). La Ptol. 

Albocella. Itin. prov. Albocela. 

Albula, numele vechiă al Tibrului. Tiberis antea Tybris appellatus est et prius Albula. 

(Plin.) Cf. Strabo. v. "A)Ba. 
Album promontorium în Africa lângă strimtârea Gaditană (Plin. II, Proem.) 

Albus, Albanus, Albonus, Albicus, Albicianus, conume personale în Hispania 

(C. 1. L. vol. 11). 

alces, o specie de cerb în Germania, fr. lan. Cuvântul se pare a fi numai o formă 

diminutivă din ala, cai, Septentrio fert et equorum greges ferorum ... praeterea al- 

cem... jumento similem (Plin. VIII. 16. Cf. Caes. B. G. VI. 26). În dialectul Românilor 

din Meglena, Alcia nume de cal, de coldre roșiatică (Papahagi, Megl.-Rom. II. 36). 

La Macedoromâni algi€ şi algiu.
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dips, lat. alb us,rom. alb, în dialectul iguvin alfo s (Huschke, Iguv, Taf.), retorom. af. dipâs, pete albe pe piele, lat. vitiligo. 
ăA)og, alius, altul (Hom.) 
Alpes (sing. Alpis), numele catenei celei înalte de munţi din nordul peninsulei ita- lice. Cuvântul derivă din albu s. După Strabo, numele cel vechiă al Alpilor a fost "Ara îpq (Albii montes). Alpes a candore nivium dicti sunt (Fest.). Schimbarea lut 5 în 5 ni se presintă și în limba română: alpia în loc de «albia» (Marienescu, Bal, II. 15). “Ainis (Alpis), numele unui rîă în regiunile de asupra Umbrilor, al cărui curs era spre medă-n6pte (Herod.). În epoca romană Alba, Albis, astă-di Elba. alpus în limba Sabinilor, lat. albus, rom. alb. Album quod nos dicimus, Sabini... alpum dixerunt (Fest.). 

7 „Altanus, numele unui vânt în limba rustică latină. Alios (ventos) quos vocant Alta- nos e terra consurgere (Plin. [. 44. 2). La Românii din Bănat, vEntul, care suflă de la munte, se numesce vântul Oltului. In provincia Romagna din Italia, ventul, ce vine din partea Greciei, se numesce Grec . i "AArmval (Altenae), un castel lângă Dunăre spre răsărit de Transmarisca (Procop. Aed.), în regiunile Olteniţei de asţă-di. 
alutatium (aurum), aşa numiaă vechii lucrători de mine aurul, ce se găsia în stra- turile de la suprafața pământului, «in summo cespite» (Plin. 33. 4. 2), 
alutia, mine de aur, în limba locuitorilor din Lusitania. Auraria metala, quae alutia vocant (Plin. 34. 47). In limba cumanică: altun, aur (Kuun, Cod. Cum.) 
Alutum flumen, numele rîului Olt, într'o inscripţiune romană din timpul lui Traian 

(Froehner, Col. Traj.) La Herodot Atlas, la Ptolemeu Aluta,. 
"Apaia ( Amaia), un nume al divinității Ceres (Suida). La Romani Maia, Terra Mater. 
amalusta, numele unei plante la Daci, pe care locuitorii din Campania o numiaă ama- 

locia (Apul.) 

dpăpanos, numele unei plante la locuitorii din Cyzic lângă Propontis (Diosc.), lat. 
amaracus. In limba română, ca formă similară mărăcină, crataegus oxyacantha. Z, 
pEAyer, lat. mulgere, rom. a mulge. 
"Apyias (Amnias), un rîu în Pafiagonia. In limba latină am nis, curs de apă, fluviu, 
"Apywoâs, (Amnisus), riă şi port în Creta (Odyss.) 
pves, fem. âpuvi,, unius anni agnus (Istri fragm. 53). In limba română miel şi mnel. 
dpoMyâs, amurgul serei, crepusculum. La Homer: wuzbs ăpohţă, sera, 
âpbvw, a respinge, a abate, Xeipes ăpdvetv ciot ai hpuiv, «şi noi avem mâni de apărare» 

(Hom. Il. XIII. 814). De notat, că la Homer, cuvântul este adus în legătură cu «mânile». 
Rom. a amâna, proferre, differe, procrastinare, 

vaEvpts, întrebuințat numai în pl. dvatiptăeg, ciorecii sâă pantalonii cei lungi şi 
largi ai Scyţilor (Herod.), lat. braccae. Cuvântul corespunde la românescul nădragi, 
pantalonii, cei largi țărănesci, ce se mai portă și astă-di în unele părți ale României 
(Vlașca, Teleorman). 

ayubios, strâmb, curbat (Hom.), lat. angulus, rom. unghii. 
"Avepuiopeta (Anemoria), un oraș lângă Delphi pe o colină înaltă (Homer., Steph. 

Byz.) La Homer vâuos, lat. nemus, pădure cu pășune pentru vite. Varro (LL. L. 5. 36): 
Graeci vopăs, nostri n emora. : 

"Aviypiâa. va (Anigridae nymphae). In provincia Elis din Pelopones, după 
cum scrie Pausania, 6menii, cari aveai pete negre, ori albe, pe corp, adresaă rugăciunile 
lor nimfelor numite Anigridae (Descr. Gr. 5. 5. 11). 9. "Avwrpos, 

” Aveypos (Anigrus), fluviu în Triphylia din Pelopones (Strabo). 
anti și ankh, în papirele mortuare ale Egiptenilor cu înțelesul de un guentum, oleum, 

butyrum, Je suis, oint de l'anti des membres divins et d'essence ankh (Livre d. m. 
470). Cuvântul corespunde la forma rom. unt, lat, unctum. Codicele Voroneţian, 134: 
ungând el cu untu. 
Anzurus, conumele lui Joe, adorat ca Jupiter puer (Serv. Aen. 7. 799). Cuvântul apar- 
NIC. DENSUŞIANU, 

68
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ține limbei rustice, barbare, şi corespunde la rom. ânger (după Luciu, istoricul daj- 

mat, + 1684, rom. ansul), romaniol anzul (Mattioli, Diz.), lat. angelus. 

“Arca, titlu al preoţilor egipteni. "Ara, est un mot copte, qui designe les prâtres; 

on le retrouve dans les plus anciennes inscriptions de la Thebaide (Bul. d. arch. crist. 

III. 39). v. 'ABBâ și "Anna. ! 

Apammari, o localitate în Mesopotamia lângă Euphrat (Tab. Peut.). CuvEntul cores- 

punde la fotma românescă de Apă mare. In limba persică, ap însemneză de asemenea 

apă, lat. aqua (Kuun, Cod. Cum. 310). v. 4zo. 

dmapyi), Primae anni fruges. Rom. pârghie. 

Aphas, un rîă din Epir (Plin. 4. î. 3). In limba latină aqua, rom. apă. v. aci și acha. 
Aplu, numele lui Apollo la Etrusci. Pe monetele naţionale ale Daciei Aplus. 

Apo fl. (Tab. Peut.), un fluviu al Daciei, ce se vărsa în Dunăre iângă drumul roman, 

ce venia de la Viminaciu către Sarmizegethusa. La Ravennas Appion, la Guido 

Apion. v. formele Aafas, Apammari, Aphas. 

"Anna — nbanag, dnzu, tată la Calimach. 

” Avoțţos (Apsorrhus), un fluviu în Cappadocia (Ptol, 5. 6). "Aogos (A psorus) 

un ri al Pontului (Scylax). In limba poporului român, apşâră şi apuşoră, forme di- 

minutive din apă, lat, aqua, (Tocil. Mat. II. 85. — Colecţ. n6stră inedită). Apșoră, un 

pârâu în România lângă Muntele sec în Mehedinţi (Spezialk. 1: 75.000, 26. XXVII). 

Apulum și Aplum, numele unui oraș al Daciei în inscripțiunile romane. La Ptolemeu 

"Anovhov, pe Tab. Peut. Apula. Forma numelui corespunde la A(i)bulum, A(l)buia. 

In evul de mijloc Alba Transilvaniae. 

arsă în limba locuitorilor din Bogos (Ethiopia) arătoriă, plugariă, lat. arator, 

germ. Ackersmann (Sitzungsber. XCIX B). 

arborria, numele unei plante la Daci; la Greci wisa5s pe); €r la locuitori Italiei 

hedera nigra (Apul.). 

puăAm, şi &puăvn, lemnul, de care se legaii firele scă sfârele pentru a prinde ori trage 

ceva. Rom. arcan. 

"Apxăs» pl. 'ApxăBes (Arcas,Arcades), locuitorii din Arcadia. După Suida, Arcadii 

aă fost cei mai r&sboinici între toţi Grecii. La început, ei duceai o vicță militară (Strabo 
5, 2. 4). La Athenieni esista 0 clasă de militari cu numele de "Apyadzic (Herod. 5. 66). 
Pausania amintesce şi arca şi între luptătorii Arcadiei (4. 4. 3). Fără îndoi€lă, că la 

început, "Agas avuse acelaşi înțeles cu românescul arcaș, sagittarius, gr. rofârns. În 

Maramureș: arcaș, vânătorii, ori soldat înarmat cu arcul (Țiplea, Poesii pop.) 
'ApyErapes (Argetares), un castel fortificat de imp. Iustinian în regiunile Ti- 

mocului (Procop. Aed.) 

âpyilda, subterraneum aedificium, locuință suterană în limba Cimmeriilor (din 
Crimea). Eph. fr. 85. — In limba română argea, lat. cella subterranea. 

ăpyAdes, şrece, în limba 'Thracilor, lat. mus. (Heraclides, fr. 42). 
âpYâs, agru, câmp, păment nelucrat, ţinutul de la ţeră (Hom.). La vechii Macedoneni 

şi Thessali, gpos = medtov (Strabo, VIII. 6. 9. — Paus. VIII. 7. 1). Cuvântul era cu 

deosebire în us la Pelasgi. Ilehacyirov ”"Apyos, câmpia Thessalici (Hom. II. II. 681). 

Iledtov 'Apyovy sei metov rod "'Apyo5, un şes din Arcadia (Paus. VIII. 7 și 8). In limba ro- 
mână, argat, om plătit pentru lucrările agricole; gr. &ppărns, dor. Egis, 

ăptp.a, cuvânt scytic, lat. unus, rom. unu (Herod.). Sub o furmă apropiată, acest cu- 
vânt s'a mai conservat în versurile poporale, ce le reciteză copii din ținuturile ungu- 

resci ale Pannoniei vechi, unde aflăm formele unuma (unoma, onoma) şi dunuma, cu 
însemnarea de <unu», <doi> (Kiss Ar., Gyermekjâtek-Gyiijt.), er în versurile ce le reciteză 

copii români: una mia, una-i mara (Teodor.), anaramă (Alexici, T. [.). "Aptpu în 
limba scytică este un cuvânt rotacisat, ca la Istro-Români ur, unu. 

Arius, fluviu lângă Ind, ce curgea pe lângă Alexandria, întemeiată de Alexandru cel 

Mare (Plin.). Mrom. arîu, Fluss (Weigand, Arom.). 

âpâw, lat. arare, rom. a ara (Hom.) ” 
Gporip, lat. arator, cel ce ară, plugariă.



LIMBA PELASGA. 1075 

“A potoc, lat. aratus, rom.arat, arătură (Hom.). La Hesiod gorsg, tempus arationis, 
timpul aratului. 

ăpoTpov, aratrum, plug. "Agpovpa (Hom.), lat. arvum, arata terra, ager, cam- 
pus; rom. câmp de arătură, loc arat, 

âppa6âv, pretium cautionis gratia datum ab emptoribus; rom. arvună. Dela Români, cuventul a trecut în limba Ruthenilor sub forma de ara wona (Miklosich, Denkschr. Bd. 30). 
dppriv, mas, masculus, animal de sex masculin. In limba latină ares şi aries. Rom, arete, ariete şi ireu, berbece nejugănit (Frâncu, Moţii, 101). 
"Apoa (Arsa), un castel în Dardania în timpul lui Iustinian (Procop. Aed.). 
” A poeva (Arsena), un castel în regiunile Illyriei, restaurat în timpul lui Iustinian 

(Procop. Aed.). O formă analogă în descântecele române: codrii Arsinilor (Marian), 
"Ap(os (Arzus), un oraș și fluviu în Thracia, ce se vărsa în Propontis (Ptol.) "Aptov, 

castel în munţii Rhodope (Procop. Aed.). In regiunile Carpaţilor Ars şi Arsul, numele 
mai multor munți (M. Dict. geogr.). 
"AGapăxat (A saracae), un popor din regiunea Getulilor în Libya (Ptol. IV. 6. 296). 

Assaracus n. pr. (Hom. II.). Seraca (var. Saraca), localitate în Media (Ptol. VI, 2).— 
In |. rom. sărac, pauper, infelix. 
"Acapă) (Asarath), fluviu în Mauritania (Ptol.). Zăpaa (Za ratha), localitate 

în Mauritania (Ptol.). Ediafos (Salathus), fluviu în Libya (Ptol.) Pe teritoriul român 
de ia Carpaţi, mai multe păreie și localităţi Sărata. 

ăoxv (aschu). După cum scrie Herodot, Orgiempei (Arimaspii) din Scyţia făceaiă 
din fructele arborelui <ponticon» un fel de must, &r din tăriţele” fructelor un fel de pâne, 
pe cari le numiaă ăsx (lib. 1V. 23). Este același cuvent cu latinul esca, nutriment 
alimente. In |. cumanică as, cibus (Kuun, Cod. Cum.) 

"Acth6a (Asilba), un castel lângă Istru, restaurat în timpurile-lui Iustinian (Procop. 
Aed.) O formă barbară a cuvântului silva, pădure. 

direpos, alter, altul (Suida). 
"Ariag (Atlas), un rîă, ce curgea în Istrul de jos (Herod.) In epoca romană Alu- 

tum, Aluta. In documentele medievale ale Ungariei Olt şi Olta. Inl. română Olt. 
ărTa, alocuţiune de respect a unui tânăr către altul mai bătrân (Suida). In limba lo- 

cuitorilor din Bithynia ărec avea înțelesul de nânac, tată (Arrian. Nicomed, fr. 30). 
In limba rustică latină atta. Attam pro reverentia seni cuidam dicimus (Festus). Cu- 
vEntul a fost in us şi în Dacia: C. Se x(tus) Atta pro salute filiorum (C.I. L. IIl. 1435), 
Aici Atta corespunde la Tata din inscripţiunea de la Palestrina, pusă pe mormântul unui 
copil de 3 ani, de Primitiva Mat(er) și Arius Tata (Torquati, Orig. d. 1. ital. 304). 
In dialectul comasc din Italia atta, tată. La Elveţieni âtte, la Romanci at, în cuvântul 
bis-at, strămoș (Diez, W. 340). In limba Cumanilor, ata, pater (Kuun, Cod. Cum.) 

&bAY, lat. aula, curtea unei case. La Românii din Bănat avliă, curte, ogradă; avlia 
curţii == oborul curții, ocol (Mangiuca în «Familia», 1882. 468. —Hasdeu, Etym. M. Rom.) 

&ipm, ion. apa, aer (Hom.). Lat. aura, suflarea ușâră a aerului. In dialectul Românilor 
din Meglena aură, răcâre, lat. refrigerium (Papahagi, Mgl.-Rom. 11). 
Austravia (var. Austrania), numele unei insule din Marea suevică, renumită în tim- 

purile vechi pentru succinul (electrum), ce se aducea de acolo (Plin. XXXVII. 12. 2). 
Austravia corespunde la Ostravia. Priscian, I, 32: pro o au, ut austrum pro 
ostrum, ausculum osculum: frequentissime hoc faciebant antiqui, Rom. ostrov, 
insulă, 

”Atevog şi "AEetvoc (Axenus scă Axinus). Un nume vechii al Pontului euxin, O 
formă grecescă alterată a cuvântului ocean(os), v. "Qreavâc. | 

"Aciâs (Axius), un riîă al Mesiei de jos (Aelian. 14. 25), ce curgea în Dunăre, lângă 
baltă numită Ociă de la Rașova. — "A&dc, rîul cel mare a! Macedoniei, adi Vardar 
(Hom. Liv. Plin.) — "A&t6;, fluviu în Syria, lângă care se afla orașul A pamea (Sozom.) — 
Azium îi. în Britannia (Rav.) — Axon, rîu în Caria de sud (Plin) — Azona, fluviu 
în Gallia Belgica, la frontierele Remilor (Caes. B. G. 11). Cuvinte, ce ni se presintă și sub 
formele de: Oaxe s, fluviu în Creta; Oxus, fluviul cel mai important al Asiei după Ind
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şi Gange; Accion, numele lacului Leman (Avien.), cari tâte se reduc la aqua, aha, 

oche; rom. ociii. v. ach si '0uzmvăe. 

AXBYCTE, Un grafit descoperit în basilica S$. Alesandru din via Nomentană la 

Roma, a cărui vechime se reduce cel mult la sec. IV d. C., conţine în prima sa parte 

literele alfabetului în următârea ordine: 

AXBVCTESDR 
FOGPH....M. 

Încă învățatul archeolog Garrucci observase, că în acestă serie de litere, A este unit 

cu X şi B cu V și tot ast-fel mai departe. Un alt grafit, ce a fost descoperit în ter- 

mele dela Stabiae lângă Pompei, conţine literele alfabetului aprâpe în aceeași ordine: 

AXBVCTDSER (Zangemeister in Bull. del!" Ist. 1865, p. 192). Alte esemple asemenea s'aii 

descoperit pe pereţii din Pompeii şi Herculanum, oraşe înmormântate sub cenuşa 

Vesuvului în a. 79 a. C. In fine, ilustrul numismat Eckhel a constatat și dânsul, că pe 

unele serii din denarii Republicei romane se văd imprimate notele AX, BV, CT, DS, 

IER, FQ. GP, HO, IN, KM (Doctr. num. V. 76). Archeologul Cavedoni a fost cel de ântâii, 

care a presupus, că acestă combinațiune curi6să de litere se reduce la un us vechii 

didactic, de a face pe copii să repeteze literele alfabetului nu numai în ordinea lor sta- 

bilită (A, B, C, D, E, F, G,H,I,K, L,M,N,O,P,.O,R, S, 1, V.X), dar și în modul 
de a sări de la litera de ântâiă la cea din urmă, de la a doua la penultimă şi așa mai 

departe (Bullelino di arch. crist. 3-a serie, VI, p. 132 seqq.) Ceea ce Cavedoni a fost 
presupus numai, se confirită pe deplin prin următorele cuvinte ale S. Hieronym: După 

cum noi citim alfabetul grecesc în ordinea sa obicinuită până la litera din urmă, tot 

ast-fel, ca să imprimăm în mintea copiilor şi mai bine memoria literelor, noi avem obi- 
ceiul să intervertim ordinea cetirii şi să adăogăm la literele de la început pe cele din 

urmă, dicând alpha 9, BetaPsi (în lerem. XXV, 26), In grafitele și esemplele de mai 

sus, litera A este combinată cu X, care, după unii, a fost introdusă în alfabetul latin în 

timpurile lui Cicero, după alţii, ale lui August. Insă înainte de împrumutarea lui X, dela 

Greci, cum se spunea, cea din urmă literă a alfabetului latin a fost Z (Cf. C. 1. L. vol. 

VIII. 20. 21). Fără îndoiclă, că a esistat așa dar şi o combinaţiune a lui A cu Z, în forma 

AZBVCTDSERFQ. Prin us îndelungat, acestă ordine mixtă a literelor ajunse apoi se 
formeze un fel de grupe sc cuvinte AZ, BUCTE, DSERFO, cari sai aplicat în urmă 

ca nume particulare pentru unele litere, după cum se constată din numirile ce le-aă 

literele din alfabetul vechiă românesc, numit din erdre cirilic: 

SI — Az (AZ). 
k = Buchie (BVCT şi BVCTE). 
Y (care corespunde la 7 = ce din epigrafia romană) numit cerfă (DSERFQ). 

Episcopul Isidor din Sevilla încă ne spune, că numele literilor eraă de origine bar: 

bară. Nomina autem literarum gentes a sono proprie dederunt (Orig. lib. [. 4. 17). 

Mai târdii, acestă combinațiune de litere, AZ—BVCTE, ajunse în graiul populațiunilor 
barbare să fie numele alfabetului, er literele, în general, au fost numite de Ro- 

mâni şi Slavi buchi (germ. Buchstabe). Grecii împrumutase literele alfabetului dela 

Barbarii sai Peiasgii Europei, nu dela Fenicieni. Acesta resultă din asemănarea lite- 

relor vechii grecesci cu literele latine. Veteres graecas (litteras) fuisse easdem paene, 

quae nunc sunt latinae (Plin. VII. 58). Și acestă asemEnare de forme făcuse pe Cesar 

să creqă, că Helveţii și Druidii se folosiaă de literele grecesci (B. G. I, 29; VII, 14). Ve- 

chia terminologiă a artei grafice are de altmintrelea un caracter barbar, pastoral și agri- 

ricol. La Greci, modui vechii de scriere se numia bustrophedon (fovorpog:q35), 
adecă «după cum se întorc boii la arat» (Paus. 5. 18). Primul rând se scria dela stânga 

spre drepta, al doilea dela drepta spre stânga și fiecare linie următâre începea de unde 

se terminase cea precedentă. Pentru terminul de ca scrie», Grecii întrebuinţaii cuvântul 

pâgety (în formă vechiă 'ppinetv), «a sgăria», <a grava», «a ascunde sub pământ», cuvânt 
identic cu rom. «a grăpa», <occare agrum». Tot ast-fel și Romanii diceai adese-ori 

exarare în loc de escribere», adecă, a imita modul de a ara. Grecii numiati mate-
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rialul, pe care se scria, Bighos, mai corect PoBhos = Vpbipa (pellis rasa, pellis bubula) «piele lucrată», fiind-că barbarii, cum ne spune Herodot, scriaii pe piei de animale. In ce priveşte acum numele primelor litere din alfabetul grecesc, "Aga corespunde la adectivul fem. umbric alfa; retorom. alf, alva; sab. alpa; lat. și rom. alba; er Bia este fâră îndoiclă același cuvânt, din care derivă forma italus (bos, taurus), rom. vită, fr. bete şi beta (Littre€). De asemenea scrie Varro (L. L. VIII. 64): alpha etc. non esse vocabula nostra sed penitus barbara. Din limba Pelasgilor, și, pste, prin mijlocirea Grecilor, numele acestor litere a trecut și la Ebrei sub formele de aleph și beth. 

Băa) (Baal), un rege al Tyrienilor, care a domnit după Itobaluş (Menandr. Eph. îr. 2). În limba semitică, cuvântul avea inţelesul de dominus (Pauly-Wissowa). In limba Pelasgilor din Frigia fai, rege. Sub forma de balus, cuventul a fost întrebuințat şi în limba oficială romană ca titlu pentru vitezul rege al Dacilor, care silise imperiul roman s€-i plătescă un tribut anual. Un manuscris dl lui Dio esplică numele Decebal prin cuvintele regele Dacilor. AexeBaho, ră Azxây Bacthet (Gross, Dion. Cass. 67. 6). Că «Deceba!» nu era un nume propriu, resultă și din scris6rea lui Pliniu II către poetul Caniniu, că numele Dacilor sunt barbare și sălbatice, și mai cu semă, însuşi numele regelui (barbara et fera nomina, in primis regis ipsius. Epist. 8. 4), 
Bdav (Baau) în limba feniciană, n 6pte, gr. vst (Philo, fr. 2). In 1. română, bau, 

cspresiune de intimidare pentru copii, în timpul serei, ori ia întunerec, 
Baba, o personalitate din timpurile mitice (Seneca, Ep. XV). In poemele epice ro- 

mâne, Baba cu înțelesul de bătrân: Baba-Novac = Novac cei bătrân. Gr. nânnos. La 
Varro, pappus este senex, la Ausoniu avus. It, babo, sard. babu, tată (Diez, Wb.). La Macedoromâni babă, tată (Dalametra, Dict.) La Retorom. bâb, tată: Deâs 
ilg Bab, Gott der Vater (Conradi, Roman. Gramm.). In limba română, băbac și bă- bacă, tată (Hasdeu, Dicţ. II. 2253). Cuvântul a esistat și în limba rustică din Italia. La Plaut aflăm esclamaţiunea: Babae, Tatae, Papae! 
Baba, divinitate egiptenă, păditoriul palatului lui Osiris din regiunile de nord ale im- periului (Pierret, Livre d. m,) 
BăBas (Babas), un comandant al trupelor romane, originar din Thracia (Procop. B. G.) BafiAm (Babule), oraş pe teritoriul Odrysilor din Thracia (Steph. Byz.) In limba română babă, mamă (Viciu, Glos.), bunică, femeiă bătrână, lat. mater, avia, anus, vetula. Babă, pl. Babe, colţuri de stânci în diferite regiuni ale Carpaţilor și cari ne presintă din depărtare o asemănare, mai mult, ori mai puţin, apropiată cu figura unei femei bătrâne, Bâfa (Baba), oraș în Mauritania (Ptol.), numit în timpul lui August Colonia Campestris Julia Babba. Baba, localitate în Mesopotamia (Tab. Peut.). 
BEfra &pm (Bebii montes), o parte din munții Pannoniei de sus (Ptol,). Numele 

corespunde la forma românescă: Munţii Babei. 
Befas (Babas), castel în Macedonia, restaurat în timpul Iui Iustinian (Procop. Aed.). Baku, gr. BăxXos (Bacchus), numele thracic al lui Dionysus, la Egipteni Osiris. In papirele egiptene, Baku este un titlu al lui Osiris (Maspero, Etudes, 1. 41). In in- scripţiunile grecesci, Bâxxos şi Bâxxtos este un epitet al lui Dionysus-Osiris (C. 1. Gr.) I.a Macrobiu, Bacchus, după unele fântâni istorice, este identic cu Osiris (Somn. Scip. I. 12). Cuvent barbar cu înțelesul de taur. In Actele Fraţilor arvali aflăm forma fe- menină, bacca scă baccha= vacca (Henzen, Acta Fr. arv.). In limba latină popo- rală a esistat şi forma masculină boca sti boaca. Bocas dicunt esse boves ma- rinos (un fel de pesce) quasi boacas (Isid.). In papirele egiptene, Osiris (Dionysus, Bacchus) este numit taureau d'Amenti; taureau au sein d'Egypte (Pierret, Livre q. m.). La Sophocle, Bacchus are epitetul de fovrfpoc, «cu cârne de bou» şi Tavpoeăos, «care mănâncă tauri» (Fragm. 363. 364), In limba română, bic, bică, taur.
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Bomba (Baetulia), animati lapides, petre cu spirit, despre cari spuneai 

cei vechi, că ai fost inventate de Uran (Philo); probabil un fel de esplosive întrebuin- 

țate la răsboii. Cuvânt barbar, ce derivă de la battuo, a bate. Batualia, quae 

volgo battalia dicuntur, exercitationes militum vel gladiatorum significant (Ada- 

mant. la Cassiodor). It. battaglia, fr. bataille, rom. bătaiă şi bătăliă. 

Baizvdos (Baetulus), un fiu al lui Uran, frate cu Saturn (Philo). În unele cântece 

epice române, loviţă, fiul ilegitim al lui Novac cel bătrân (Saturn), figureză numai cu 

numele de Băiatul (Dâmboviţa, Mănesci), «Baetulus+ este o numire tradițională bar- 

bară, după cum resultă și din cuvintele gramaticului Priscian (Inst. V. 19): lapis ille, 

quem Saturnus vorasse traditur pro ioue, quem Graeci Baizohov vocant; unde cuventul 

Bainvlov se raporta în textele mai vechi la <ioue» (Iovis), nu însă la «lapis». 

Bă)av (Balan) în formă de acusativ. După Procopiu (B. G.), Barbarii numiai Bâhzv, 

calul negru şi cu fruntea albă, cum a fost calul lui Belisariu în r&sboiul cu Goţii din 

Italia. Rom. cal bălan, să simplu bălan, cal alb. 

Bay în limba Frigienilor, rege. Bahiy ăpxaios, Bah:my i%, o rex, untique rex, vade 

(Aeschyl. Pers. 657). v. Bash şi Banus. 
Baiioş (Balius), unul din caii, de cari se folosise Achille în r&sboiul de la Troia 

(Hom.). La Români, cal bălan şi cal băl. La Macedoromâni, cal baliu, cu o steluță 

albă în frunte (Hasd. Dicţ. II. 2937). In dialectul din Meglena, baliu= bălan (Pa- 

pahagi, Mgl.:R. Il). 
Bă))e, ultimul cuvânt în numele compus Mavpâţahe, castel restaurat de Iustinian în 

regiunile thraco-illyrice (Procop. Aed.). Rom. vale, lat. vallis. 
“ Balthutha și Balducta, în limba latină medievală din regiunile Genevei lac pres- 

sum (Du Cange, Gloss.). Cuvântul aparţine limbei latine barbare. Rom. lapte bătut, 

lat. lac batutum. 

Baltia, o insulă vastă în marea nord, probabil Suedia. A littore Scytharum tridui na- 

vigatione, insulam esse immensae magnitudinis, Baltiam (Plin. IV. 27). La Pytheas, 
Abalus. Numele <Baltia» provine fâră îndoi€lă dela numele barbar al mării. Gr. făhen, 
lat. palus, rom. şi mrom. baltă (lac). Cuvântul a esistat şi în limba autochtonilor din 

Pannonia, după cum resultă din numele lacului Balaton, ce presupune o formă po- 

porală băltoniă = baltă mare. 

balucem (acus. de la balux), prav de aur, în limba poporală din Hispania. lidem 

Hispani, aurum quod minutum est balucem vocant (Plin. XXXIII. 21. 11). În Cod. 

Theodos. balluca. Rom. beuţă, petricică rotundă albă, ce se găsesce în albia rîu- 

rilor (Frâncu, Moţii, 98). La Macedoromâni bal şi bei (Laur.-Mass. şi Dalametra). 

făvawoos, cel ce lucreză la cuptoriii sâi camin; qui caminum accendit, ad con- 

ficienda sua opera; qui igne ad conficienda sua opera utitur; qui ad fornacem opus 

facit (Cf. Suida). Rom. băniaş sei băiaș, minerii. v. făbvog. 

Băvăa în limba barbară a Pelasgilor din Caria, învingere, lat. victoria (Steph. 

Byz. v. 'Aldfovda). Rom. isbândă, sinonim cu «învingere» (Cogălniceanu, Cron. III, 

70. — Mag. ist. I. 235). 

Banianăa, oraș în Hispania Baetica (Ptol.). Banienses, municipiu în Lusitania 
(C. 1. L. Il). Hispania a fost în anticitate renumită pentru minele sale de aur, Numirile 

topice, <Baniana> şi «Banienses», ca și cuvintele românesci baniă sâi baiă, lat. me- 

tallifodina, se reduc la aceeaşi rădăcină cu gr. Radvos, fornax, caminus, de unde Bayadsos, 

cel ce lucră la cuptorii, la camin. Arenas coquunt in fornacibus (Plin. 34. 47). In re- 

giunile thraco-illyrice Băves (Banes), un castel restaurat de împ. lustinian (Procop. Aed.). 

Băvvac, după cum scrie Hesychiu, însemna la locuitorii din părţile de jos ale Italiei, 

«rege» sei demnitatea politică și militară cea mai înaltă. Bâvvag, Pacheis napă "Îrahuotat 6, 
5 8 păgiaroc ăpxuvy. In părţile de răsărit ale Europei, cuvântul, sub forma de ban, este 

fârte vechii. v. banus şi Ilăv. 

banus. Un rege al Alanilor de lângă Istru este numit la Jornande Sangibanus. 

Partea din urmă a acestui nume, banus, ne indică o demnitate naţională politică 
ca şi rix în «Boiorix». Alanii erati vecini cu Dacii. La Români, ban este titlul cel
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vechii al Domnilor din (era Ardelului (Transilvania). «Petru a Banului din ţera Ardelului» (Pompil. Bal). Banii Ardelului sunt amintiţi și în poesia epică a Sârbilor... 
bana Hrdeliisa, Hrdeliskoga bana (Bogisic, Narod. piesm. 93). Bani, se nu- miaă şi Domnii cei vechi din ţera Severinului. In poesia tradițională română, Banul mai avc și titlul suveran de Domn. «lar la stânga Domnului, | Domnului şi Ba- nului, j Șed Buzescii şi Căplescii (Teodor. P. p. 475). In poesia epică bulgară, - ban» 
este sinonim cu «crai». Do tri Bana, do tri Kralia», rom. «vre-o trei bani, vre-o trei crai»; «<Kraliovitza Banovitza», rom. «Craicsa Bănesas (Miladinovitzi, p. 
246. 258, ap. Hasd. Dic. II. 2412). Miklosich scrie: ban kroat,, serb.; bulg, nur im Liede, Aus der geringen Verbreitung ergibt sich mir der nicht slavische Ursprung des Wortes (Die slav. El. im Magy.). v. Bâwvag. 

Băpfirov (barbitum), instrument vechii de înusică, de care se folosise poetesa hyperboreă Sapho (Euphorion. fr. 8). 
Baoxdywv la Barbari, remediu pentru fermecare. Tertullian (De vel. virg): Nam est aliquid ctiam apud ethnicos timendum, quod:fascinum vocant. Rom. boscâna. 
Pădeov, pl. BăYpa, scala, sedes, scamnum, subsellium (Plato, Protag. 7. 8). Rom. vatră, locul, unde arde focul; lat. focus. 
batocura. Un grafit descoperit pe păreţii unui lupanar din Aquincum (Pannonia), conţine câte-va rânduri în limba latină, scrise de un anonim la adresa lui Gratus, despre care se spune, că are relațiuni de amor cu o Grecdică, servitârea lui Lupus, &r altul noteză alăturea cuvântul Batocura (Romer, Kiadatl. r. felir.) Rom. batjocură, lat. 

derisus, ludibrium, contumelia. 
Bârrog (battus), rege, rex, în limba locuitorilor din Libya. Atfves țăp foaia Bărtoy xahsdar (Herod.) In timpurile lui August, doi căpitani de r&sboiii ai populaţiu- 

nilor din Pannonia pârtă numele de Bato și Batto. Belli summa et caput Bato 
-(Ovid. Pont. II. 1. 46). Duobus Battonibus ducibus (Vel. Paterc. II. 110). In chro- nica lui Turoczi (II, 39): Primus autem inter Hungaros, nomine Vatha, de castro 
Belus, dedicavit se Demoniis (c. 1050). In limba română din codicele Voroneţian (72 —73) 
aflăm vătahul îneart. vătah) cu înţelesul de împErat şi august. fărpaxos, lat. rana, batrachus; rom. brâscă, brotac. 

fabvos, fornax, caminus, cuptorii pentru topirea metalelor. In limba română 
baniă scă baiă, locul, unde se estrag și se purifică metalele, lat. metallifodina. 

- Bexxos în limba frigiană, lat. panis, rom. pâne (Herod. II. 2). Se pare a fi același 
cuvent cu lat. victus (etim. de la vivo»), alimente, nutremânt, fr. vivres. 

fesv (bedu), acr, în limba religiGsă a vechilor Macedoneni (Neantes Cyz. fr. 27), 
Rom. văzduh, atmosferă, însă in Codicele Voroneţian, văzduh cu înțelesul de :aer». 
Ev (bedu), aqua, apă, în limba Frigienilor (Didym. la Clem. Alex. Strom. V). 

Viada, var. Viadus, fluviu în Germania (Ptol.), considerat ca identic cu Odera. Vi. 
dua fi. in Hibernia (Ptol.). Bsâv (Badu', numele unui rit în provincia Elis din Pelopo- 
nes (Paus. 5. 32). Cuvântul a esistat şi în t&rile Daciei. Vede, art. Vedea, un riă 
ce isvoresce în j. Argeș şi se varsă în Dunăre, lângă Petroşani. Sârb. vodă, apă. 

bela, die, lat. ovis (Fabretti, Gloss. 245). Rom. belă, numire ce se dă oilot în ge- 
neral, şi în particular oilor bălane, (Laur.-Mass.) In forma diminutivă, cuventul a trecut 
şi în limba ungurescă a Secuilor din Transilvania: belicze, miel cu totul alb. (Kriza, 
Vadr6zs.). 

BfjAos (Belu s), regele Chaldeei şi Assyriei, contemporan cu Saturn. In cântecele 
epice române Balaban. Rom. și mrom. bel (bă!), alb, bălan; lat. bellus. Belu, Bela 
şi Beluţă, nume și conume personale române. 
berbeces în Actele Fraţilor arvali în loc de «verveces» (Henzen). Berbicem (Lex 

Sal. 286), berbecibus (Baluz. Capit. t. 83). Rom. berbece, pl. berbeci. In latina 
gallică, berbiz şi berbis (Chevalet, L. fr. 1). Cuvântul a esistat, sub forma acesta, 
şi în Pannonia. In dialectul unguresc din comitatul Vasvâr: be rbecz și berbets, că- 
ciulă din piele de miel (Tâjszât.). 

Ampobvos, lat. vir unus. Suida ad v.: Noricorum agrumi ingentis magnitudinis
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aper... aliquando vastabat, donec vir quidam aprum prostratum in humeros sustulit. . . 

Norici igitur sua lingua exclamarunt Ppodvos, i. e. vir unus. Este același cuvânt 
cu fr. v. ber, hisp. baro, robust, puternic, lat. fortis, gael. bar, erou. Macedorom, 

bură, Mann, Held (Weigand). In 1. română vechiă: biruire, domniă; biruitoriă, 

vitez (Mardarie, Lex. a. 1649, p. 89). | 
Bescera, o localitate în Numidia, In registrele episcopilor din a, 482: Bercerita- 

num episcopum; la a. 411: episcopus Vesceritanus (C. [. L. VIII, 276. 278). Rom. 

pescere, lat. specus, caverna, antrum. 
betisare. Imp. August, după cum ne spune Suctoniu, scria betisare în loc de 

<languere»>. Rom. a se betegi, aegresco; beteg, lat. aegrotus, morbidus. Ca substan- 

tiv, împrumutat de la Români, cuvântul s'a păstrat în limba Secuilor din Transilvania: 

bâtia, nagynyavalya = epilepsiă (Kriza, Vadr6zs.). 

BiBAos, mai corect BYBAos, materialul pe care se scria în vechime, numit de lonieni 
duptepa, piele lucrată (pellis rasa), fiind-că Ionienii, după cum ne spune Herodot (ÎI. 58), 
scriaii pe piei de capră şi de die, cum scriau tot ast-fel mulţi barbari şi în timpurile sale. 

Cuvântul fighoş, din care s'a format apoi frfhiov, carte, era ast-fel de origine barbară 

şi corespunde la adiectivul latin bubulus (corium bubulum, pellis bubula). 

Blandus, conume în Pannonia (C. 1. L. III). Blandiana, localitate în Dacia între 
Germizera și Apula (Tab. Peut.) Rom. blând, lat. blandus, mitis, clemens. 

blastema, în loc de <blasphema». In Analele archeologice ale Provinciei rhenane 

(Jahrb. d. Ver. von Alterthumsforsch. im Rheinlande, 63. Taf. 1V) se văd reproduse'di- 

ferite picturi pe sticlă din timpurile creştine mai vechi. Intre alţii, este figurat aici şi 

Iov, zăcând pe gunoi, căruia femeia sa i adreseză cuvintele: IOB BLASTEMA. Sunt 

cuvintele din Cartea lui lov, c. 2, când femeia sa i dice: <Blastemă pe D-deă şi mori». 

BAe”), balatus ovium, sberatul oilor (Hom.), Rom. blehăi, lat. balare şi belarc. 
Bis (bles), numele unei plante la Daci, la Romani blitum (Dioscor.). Cuvântul 

cor&spunde la rom. vreș (vrej), ramură de plantă despărțită de trupină, Sârb. vriez, gr. 

Bpi$, Lattich, Salat (Tomaschek). 

bodincus, în limba Ligurilor din Italia insemna «fără fund>. Ligurum lingua... 

ipsum Padum Bodincum vocari, quod significat fundo carentem (Pliniu, după 

Metrodor Scepsius, H. N. III. 10). Rom. adânc, lat. profundus, 

Boyrbs, strigare (Hom.). Rom. vuet, lat. strepitus, clamor, tumultus. 

f6Aas, durerile nascerii (Procop. B. G.). Rom. b6lă, lat. morbus, 
Bo)eoi (sing. foAe6g), lectorum lapidum strues, grămegi de petre adunate (Paus. II, 

36. 3). Rom. bolovan, petra mare brută, lat. rudis lapis, saxum ingens, bolus. 

Boptas şi Boffas, aquilo, vântul cel rece și violent de medă-nspte. Rom. bură. 
negură, ai cărei aburi înghiaţă când cad pe pământ; lat. pruina, nebula. La Macedo- 

români bâră, furtună, plâie mare şi cu vânt (Dalametra). In dialectul Românilor din 
Meglena, boari, vânt, (Papahagi, Mgl.-R.) . 

Boxs(ani) vicani, o comunitate de locuitori lângă ţărmurii Rhodanului, aprâpe de 

Alpi (C. L. L. XII. 1783). Rom. bocsă, cărbunăriă; lat. fornax, carbonaria. Bocşani, o 

localitate din Bănat cu mine vechi, 
BpăfivAov, numele unei plante la locuitorii din Rhodus și Sicilia; la Greci xoxxspnhov, 

mărul cucului (Clearch, Sol.). Forma numelui corespunde la rom. baraboiă, chaerophyl- 

lum bulbosurm. 

braca (pl. bracae și braceae), gr. ăvatvpidec, cidrecii scă nădragii cei lungi şi largi. 
ce erati în us la populaţiunile barbare, cu deosebire la Scyţi şi Galli (Plin. IL. 5). Ci- 

cero numesce pe barbară braccatae nationes (Fam. 10. 15). Gallia de sud era nu- 

mită de Romani şi Gallia braccata, din causa vestmintelor barbare, ce le purtai 

locuitorii săi (Plin. III. 4). De Sarmaticis bracis amintesce Val. Flac. (Arg. V. 
425). De braccata turba „Getaru m Ovidiu Se IV. 6. 47). In limba română, avem 

9 atu 

a îmbrăca, induere, vestire; a desbrăca, exuere, 
,
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braoile lat. med., rom. bracire. Cingulum, quod vulgo bracile dicitur (Boiland. Act, SS. Febr. UL 265). 
branoa, ghiară. La Gromaticii romani: branca lupi şi branca ursi, semne pe pietrele de hotare (Lachmann, Grom, vet.) In limba română: brânsă, mână; er la animalele răpitâre, brâncă, pl. brânci, picidrele dinainte; brânca ursului, o plantă, Heracleum spondilium. In limba prov. şi retorom. branca, ghiară, germ. Kralle. brandonum (Dominic a) se numia în limba medievală Dumineca înainte de în- ceperea Paresimilor sâă a Postului mare (Potthast, Wegweiser, Suppl. 449), e bran- dones era prima săptămână a acestui post. Brandones appellabant nostri. primam quadragesimalis Jejunii hebdomaden (Du Cange). In latina medievală, cuvântul brando avea înțelesul de fax, taeda, rom. facliă, bucată de lemn aprinsă. In aceste dile, de la începutul postului mare, se aprindeau focuri mari și tinerii jucaă în jurul lor. La poporul român, Dominica brandonum se numesce Dumineca lăsatului de brândă. Brânda, lat. caseus friatus. După cum vedem, Dominica brandonum şi Dumineca lăsatului de brânqă se caracteriseză prin aceeași numire, însă cu înțe- lesuri diferite. In tot casul, sensul primitiv al numirii a fost cel pastoral, românesc. 
Bpa&95 (Brathy = Brathu), un munte în Fenicia (Philo). BăgânTov &pos, var. 

BăpSnros (Bardatus mons) în Ethiopia (Ptol. 4. 8). In limba română: brad, abics, 
pinus, larix; brădet, pinetum, silva pinea. In dialectul Românilor din Meglena bar- det, pădure de brădi (Papahagi, Mgl.-R. II), 

bratus, o specie de arbore în părțile meridionale ale Assyriei, asemenea cypresului, 
cu ramurile întinse şi desfăcute. Petunt igitur (Arabes) în Elymaeos arborem bratum 
cypresso fusae similem (Plin. 12, 39). In altă notiţă, împrumutată de la Metrodor Scep- 
sius, Pliniu ne spune, că Gallii, numiati Pa di, arborii ce conţineati r&şină. Arbor picea, 
qualis Gallice vocatur Padi (H. N. 3. 20. 8), In limba română brad, lat. abies, pi- 
nus, larix, 

Bpexiwy, brachium, rom. braț (Hom.) 
fpfuo, lat. fremo, murmuro; rom. a mugi, a murmura (despre valurile mării), a 

produce sunete confuse şi prelungite, a vijăi, a urla (despre vânt şi vifore). Zebe D= 
dpznfrns, Joe, care tună puternic (Hom.). Rom. vreme, timp r&ă cu plâie, ninsâre 
şi vent, lat, tempestas; vreme tare, tempestas tonitrualis (Gewitter, Donnerwetter). 
Ca vb. impers. vremuesce, tempestas pluvia, tempestas nivalis. 
Bruda (pe Tab. Peut. din erdre Brucla), o localitate în Dacia între Apula şi Sa- 

linae, care, după distanțe, corespunde la locul de trecere peste Mureş, numit de po- 
porul român brudă și brudină, pod umblătoriă, lat. pons mobilis, Ital. proda 
(p. sponda, riva), fr. bord. Esemple de confusiunea lui d cu c/, ca în Brucla = Bruda, 
aflăm și în manuscrisele Itinerariului lui Antonin: «Cobucla> şi «Cobuda», Semuncla» 
și <Semunda> etc, 

Bpvwvn şi Bpuwvia, o plantă din familia curcubetâselor (Plin. XII. XXIII). Rom. bu- 
ruiană, herba inutilis. In dialectul din Calabria burrajena, lingua di bove (Pel- 
legrini, Dial. greco-calabro); ital. borrano. Mrom. burane (sing.) urdică ferte. 

Brundaulus, un port de la gurile rîului Pad, în Italia de sus (Plin. II, 20. 7). Rom. 
prund, lat. vadosum vel arenosum littus. 

fvas, un gen de păsări nocturne (Suida). Rom. buhă, lat. bubo, noctua. 
BovBov, îmflătura lângă genitale. Rom. buboniă şi buboiă, lat., ulcus, tumor. 
Buxvn, lat. buccina, rom. bucium. 
Bownăria (bucatia), se numia în anticitatea grecescă banchetul seii sacrificiul, ce 

sc da la Delphi în onârea lui Ze5c rarpăos. (Bull. Corresp. hellen. XIX, 1895. 11. 33. 63). 
Aci se afla şi oraculul cel renumit-al lui Apollo, întemeiat de Hyperborei, In limba 
română, bucată, pl. bucate, cibus. Cuvântul a trecut şi în limba ungurescă. La Secuii 
din Transilvania, bukâta însemneză «traistă», și fel-bukâtâzni, «a pune în traistă 
alimente pentru drum» (Tâjszât.) 

Boux6Aos, păstorii de vite. In limba română, cuvântul s'a păstrat numai ca nume 
personal, Bucur, în us mai cu scmă la locuitorii munteni, cari se ocupă cu economia
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de vite. Ca toți terminii pastorală, cuvântul nu e de origine grecescă. Nu esistă în limba 
grecescă nici un verb, de la care ar pute să derive finalul x6hos, care se reduce la 

forma latină curo şi colo, a îngriji. 

Bovădiia, numele unei plante la Daci, la Romani lingua boum (Diosc,) Cuvânt 
compus, dacă nu este cum-va un cuvent corupt din bubula (La Cato, R. R. c. 40: 

lingua bubula). Prima parte ne arată, că esista în limba Dacilor cuvântul foo = bou, 

Er partea a doua ă&))u, dela, ori dula (ca în numele altor plante la Daci, diodeia, 
propedula) corespunde la gr. Sehoc de la Său a înflori; Sala, fire, germ. Biiithe, 

după cum planta uoptâgohhos la Greci, miliefolium la Itală (Diosc.), este numită în dia- 

lectul kymric milddail, brit, mildelyen şi milfler, fr. millefieur (Cf. Diefenb. 

Orig. 253). 
Bobvos (Bunus), Bowvaia (Bunaea). In Corinth se afla un templu dedicat Ju- 

ponei Bunaea, întemeiat, cum scrie Pausania, de Bunus, fiul lui Hermes (Descr. 

2. 4), , 

Cca şi Boc, pl. cec (Hom.), bou, lat. bos. În cuvintele compuse se întrebuința 
numai forma de fov: Bovfârmc, Bovxdhoc, păstorii de vite, După Varro, praefixul foo 

(bu) esprima în cuvintele compuse grecescă idea de «mare», cenorm>. Graeci assueti 

magnis et amplis rebus praeponere fo, a magnitudine scilicet bovjs (R. R. 2. 5. 4). 

butyrum, unt de vacă. Butyrum barbararum gentium lautissimus cibus. Plurimum 

e bubulo, et inde nomen (Plin. 28. 35). Cuvânt compus: Bo5s fem. vacă şi 1b5pos, Caș 

la Homer. 

C. K. Ch. 

caballus, cal, iat. equus, în deosebi calul întrebuințat la economia agricolă (Lucil. 

in Non., Horat., Juven.). La Petroniu cavallus. Si quis caballum caballica: 

verit (Baluz. Capit. 1. 296). Forma «caballus» a fost întrebuințată și în Dacia. La 

Secuii din Transilvania: kabala, €pă bătrână (Tâjszst.). 

u&xiş, un fel de pâne la Egipteni (Strabo, 17. 2, 5). Rom. câcă, Jat. libum, pla- 

centa, pasta. 

„dos, amfora (Philoct.). Lat. ca dus, rom. cadă. 

Kaiaoipies, o clasă de ostaşi în Egipet, cărora pentru subsistență i se da o anu- 
mită porțiune de pământ (Herod.). Instituţiune militară pelasgă. Câte o miă de ostași 
din acestă clasă avea să facă pe fie-care an servicii militare în garda regelui. Cuventul 

se pare a ave același înțeles cu lat. Celeres (equites). v. Celeres. 
calatores (sing. calator), servitori la colegiul Fraţilor arvali și la auguri, însărci- 

nați mai cu semă săE aducă ori să ducă la destinaţiune lucrurile ce li se încredințai. 
Fruges libantes cum calatoribus et publicis ad aram retulerunt, deinde tuscanicas (olias), 

contigerunt, quas per kalatores domus suas miserunt (Henzen, Acta Fr. arv.). Pon- 

tifices sacrificaturi praemittere calatores suos solent etc. (Serv. Georg. [. 268). 

Cuvântul este identic cu <viator> (Plin. 18. 4). Kakrwp, numele unui Troian şi al unui 

Grce la Homer. Rom. călătoriă, viator; a calători, iter facere. 
xaidBa şi uaAbBm, colibă, lat. tugurium (Paus.). K&AVRm (Calybe), o localitate 

în Thracia și alta [aAVfy (Galybe) în Libya (Ptol.) 
Kappa (Camara), oraș în insula Creta (Steph. Byz.) La autorii grecesci xap.ăpr, 

cameră boltită, lat. camara și camera. Cuvânt barbar. In regiunile Pontului euxin 
se numiaii xauâpat, corăbiile mai mici și ușdre, construite din bârne fâră legături de 

metal; €r când valurile mării se agita, se puneaii scânduri de amândouă laturile până 
se închideai în forma unui coperiş (Tacit. Hist. 3. 47. Strabo, 11, 2. 12). Rom. cămară, 
odaie, în care se păstreză vestminte şi alte lucruri necesare. Cămară, diferite cătune 

mici în România. 

campana, în limba poporală din Hispania şi Italia, instrument pentru măsurarea 

greutăților; statera unius lancis (Isid. 16. 24). Rom. cumpănă.
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XăpuTi, a modula vocea în cântece, a cânta cu tonuri variate; în cantandis carmi- 
nibus vocem varie inflectere, cantica modulare (Suida). Cuvânt împrumutat din limba 
barbară. Rom. a cânta, lat, canto. 
camus, un fel de fru tare. Camus, genus asperi freni est, quo caballi superbi 

cocrceri solent, dictus a curvitate, xapov enim Graeci curvum dicunt (Isid.) In limba 
grecescă x-npâs, dor. xapse, genus freni vel capistrum, fr€u, căpăstru (Suida). Rom. ham. 
Se parc însă, că în limba barbară era în us numai forma ham, de Gre-ce Isidor derivă 
pe «camus» de la zapâs (curvus), nu de la *n.56, dor, xauâs (frenum), 

cana (xxvâ), coş pentru pâne, fructe şi flori. Cana dicunt Graeci, nos canistra et 
per diminulionem canistella (Fest.). Rom. cană, urceor, lat, urceus. 

xăwvafis în limba Scyţilor şi a Thracilor, cânepă, lat. cannabis (Herod) 
xavăiAos 8vos (Plato), asin mai mare, întrebuințat la transporturi. Cuvânt barbar, 

trecut şi în limba latină sub forma de cantherius şi canterius, cal jugănit 
(Plaut., Lucil., Cic., Seneca). Rom, catâr (mulus), 
Kanâpahfa (Capomalva), castel în Dardania (Procop. Aed.). O numire cu formă 

latină barbară. 

Capua și Capye, oraș în Etruria; înțelesul fiind campe stris ager (Liviu, IV. 36). 
Capua a campo dicta (Plin. IL. 5, 39). Rom. câmpie. 

xăpafios, carabus la Pliniu, hisp. caraba, barcă mică. In limba lat, med. cu- 
rabii şi garabi (lintres celeresque galeae). Murat. SS. VI. 113. — Rom. corabiă, în 
Codicele Voroneţian, curabiă, lat. navis. 
xăponiY)a, numele unei plante la Daci, La Romani herba philicla (Diosc,). 

Pare a fi dianthus caryophyllus, rom. garâfă, garofiţă, cech. karafilat. 
Kagnărms Bpos (Carpates mons), punciul cel mai înalt al catenei de munţi din 

părţile de nord ale Daciei (Ptol.) La Homer, o insulă situată între Creta şi Rhodus se nu- 
mesce KpânzYoc. După forma întrebuințată de Homer, numele muntelui «Carpates» co- 
respunde la participiul românesc crepat, lat. crepatus, cu r dislocat, ca în xăprog 
şi xpâros. In limba română poporală, se numesc crepaturi, sing. crepatură, munții 
stâncoși și prăpastioşi. Acelasi înțeles î-l aflăm şi la Avienus; Carpathus (Crapathus) 
hic rupes attolitur (Deser. Orb, 671). 

uagoirepoc, plumb alb, lat, stannum, cassiterus,rom.cositorii. După Herodot, 
plumbul şi electrul veniau din părţile estreme barbare, 28 foxarqs. Vechia terminologiă 
metalurgică este de origine barbară. Kacsizepos pare a proveni de la verbul a câse 
(consuere), a lega, a împreuna; s. cusătorii. - 
Kaovepa (Caseera), un castel în munţii Rhodope, restaurat de împ. Iustinian (Procop. 

Aed.) Rom. căşăria, locul scă stabilimentul, unde se prepară, ori se vinde, cașul; 
mrom. câșari, stână; lat. casearia officina, sp. quesera, port. queijeria. 
Pe teritoriul României, mai multe locuri pârtă numele Căşărie (Frundescu, Dict.). 

Cattuzi, aşa numiaă Barbarii pe piticii, ce locuia spre sud de gurile Dunării, 
lângă mare. Pliniu: (Pigmaeos) Cattuzos Barbari vocant, Cotuţă, conume personal 
în părţile de apus ale României (Oltenia). 

XOÎXA şi X&Duoc, pateră, lat. caucus și caucius, ansatus calix ad hauriendam 
aquam fontibus (Bolland. A. SS. II. Mart. 272). Rom. cauc, vas de scos apă pentru băut, 
Caucalandensis regio, o regiune muntâsă în Dacia (Ammian.). Cocala, în cân- 

tecele epice române, numele unei păduri în munţii de lângă Olt (Teod.) 
cavo şi cavus avuse în limba barbară vechiă înţelesul de caballus, cavallus, 

cal. Cavallus antea cavo dictus, Cavallus antea a cavo dictus (Isidor. Orig. Codicele 
din Wolfenbittel, ed. Otto, p. 377). De unde în limba română covacii, potcovarii, 
qui ferreas soleas fabricatur. Mrom. câvala, călare, cal di câvala, cal de încălecat, 
Cebanus caseus, un fel de caş, ce se aducea din Liguria la Roma (Plin. 11. 9. 71), 

Cebenna mons, lângă Rhodan (Riese, Geogr. lat. min.). Xuban, o divinitate în re- 
giunile pyreneice (Desjard. Geogr. hist. d. 1. Gaule 1, 394). In limba română, cioban, 
ovium pastor. Cioban, nume de deluri și văi în România. 

Celeres (sing. celer, gr. xfhms şi xE4mp), equites. In timpurile mai vechi corpul de 
. 

>
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cavaleriă al Romanilor, era compus din cei mai avuţi cetățeni și purta numele de Ce- 
leres, 6r comandantul cavaleriei se numia magister Celerum. Cuvântul se reduce 
la rădăcină cal (equus) şi corespunde la un termin vechii militar din limba română, 
călariă (Cod. Voron. 56). În poemele epice române, Mai mare al călărilor (Teo- 
dor.) este aceeași numire cu Magister Celerum. In limba grecescă vechiă, xtims în- 
semna cal de călărit (Odyss. 5. 371. Paus. 6. 12. 1). Kfhns (Suida), la Eoli xp, 
mai avea şi înțelesul de călăreț. Rom. călări şi călărași. 

uEdevYos, cale, lat. via, iter. Cuvânt de origine barbară. Rom. călăuz, călăuză, 
dux itineris. Etim. de la cale, lat. callis. 

ueAuriţerv, equo singulari vehi, a călări (Homer, Suida). 
Kepra, Khepra și Khopri, la Egipteni un conume a! lui Tum Harmakhis sei 

Uran (Pierret, Livre d. m. — Ibid. Panthcon Egypt. — Maspero, Etudes, 1). In ce pri: 
vesce sensul cuventului, papirele egiptene amintesc de <cârnele lui Kepra> (Masp. 
[, 27. Il. 429; Pierret, Livre 285. 286). Fără îndoielă, că numele derivă de la cuvântul 
barbar, capră. După Martirologiul roman (2 Martie), capul de capră (caput caprae) 
a fost adorat și de Longobardi. In părţile de sus ale Moldovei, tinerii neînsurați umblă 
pe la case «cu capra» în diua de anul nou (sErbătre, consecrată în datinele poporale 
române lui Toma cel bogat, numit Tum la Egipteni). 

ceres (acus. cererem) panem appellant Sabini (Serv. Georg. 1.7). Rom. cir, ciris, 
lat. farrea maza. 

Ceret, oraş vechiă din Hispania Baetica (C. |. L. II. n. 1986). —- Kepara, ză, (Ce- 
rata), doui munți ce despărțiai Attica de Megaris (Strabo). Rom. ceret, pădure de 
cer, lat. silva cerrea. 

ceria, b&utura de cereale în Hispania (Plin. XXII. 82). v. ceres. 
Cerus = Coelus,ceriul personificat în cântecele saliare: lancus Ianes, cerus duonus 

es. În colindele române: <Domn din ceriii». La Festus, Cerus manus. 
uropăyos (cetophagus). Sibyla Erythreă ne spune în unele versuri ale sale, că 

tatăl densei a fost zqrogâyos, în traducere latină «cetophagus», adecă mâncător de monștri 
marini (Paus. 19. 12). Sibylla Erythreă scrisese în limba barbară. Ea nici nu putea spune, 
că părintele sei a fost mâncător de balene s€ă de monștrii marini. Prima parte a cu- 
vântului are cu totul alt înțeles. In limba grecescă medievală, mira și mira însemnă 
<turtă», «pogace» (Du Cange). [lise este acelaşi cuvent cu rom. pită şi chită, lat. 
panis. Cuvântul a esistat şi în limba populaţiunilor dintre Tisa şi Dunăre. In comitatul 
Gămâr, maj aflăm şi astă-gi dicătârea: «ta pita, hogy a szita», «așa-i pita, cum e sitas, 
(Kis, Gyermekjât. 128, 151); cr «pitar» însemneză cămara, în care se ţin obiectele tre- 
buinci6se pentru facerea pânei şi dulapurile cu diferite alimente (Tud. Gyujt, 1835. IL. 32). 

XaAx6s, aramă, lat. aes; perioy Xa)xod, aeraria metalla (Strabo). In limba latină, 
Vulcanus stă Voicanus este același cuvânt cu gr. xahzeds, faber acrarius 
(Hom.). Despre Vulcan se spunea, că dânsul a fost cel de ântâii, care a aflat modul 
de a lucra arama etc. (Diod. V. 74). Urmele vechi ale acestui cuvânt, de origine bar- 
bară, le mai aflăm şi astă-qi în limba română. Vulcan, munte, și Vălcău, sate, în 
regiunile metalifere ale Transilvaniei. Vâlced ad. şi vâlcedelă s. esprimă vineţela 
rămasă pe corp în urma loviturii, de unde a vâicedi, lat. suggilare, livere. 

Ndivfes (Chalybes), gens Scythiae, ubi ferrum nascitur (Suida). In deoscbi se 
numiaă «Chalybes» iucrătorii de metale din nordul Thracici. Cuvântul e barbar şi de- 
rivă probabil de la xuh5&%, colibă, lat. tugurium, de unde colibaș, in tugurio habitans: 
Pentru ctimologiă compară germ. Hittenarbeiter. 

Xdalva, vestmânt, ce se purta pe deasupra (Hom.) In limba latină iaena. Laena. 
quod de lana multa, duarum etiam togarum instar (Varro, L. L). Rom. haină, ve- 
stimentum. 

Khons, Khonsu, Ehunsu, unul din regii cei vechi ai Thebei din Egipet, despre 
care se spunea, că a distrus pe toţi adversarii săi (Maspero, Etud.; Pierret, Panthon) 
La Romani, Consus era o divinitate adorată încă în timpurile lui Romuli (Liv. L. 9. 
Ovid. Fast. IV. 190. Varro, L. [. VL. 20). La'Cedren, anus are şi numele de Con- 

.
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sacus, Probabil, «<Khons>, «Khonsu» era numai un titlu, scă demnitate politică, ca la Romani «Consul». 
Xop6s, horă, joc în cerc al mai multor persâne (Hom.); mrom. cor; lat. chorea, Hyperboreii, scrie Diodor (2. 47), aveai obiceiul să cânte cu cobzele şi să facă hore (mtdrapiţetv al Xopedety) în tot timpul sărbătorilor celor mari ale lui Apollo Hyperbo- reul. Cei vechi, scrie Suida, numiaă Xopeta dânsul cu cântece, 
xtvowBorid, numele unei plante la Dacă (Diosc.) La Apuleii cinubula (var. dinu- pula). La Greci dpaehos heoxş, la Germani Hunds-Kiirbiss. Cuventul dac este compus din xtyo» câne (gr. x5wv) şi bula s. pula; rom, pulă, membru viril, lat, veretrum, penis, un cuvânt, ce se aplică şi la denumirea plantelor, 
Aeroodpa (Clisura), castel în regiunile thraco-iliyrice (Procop. Aed.). Cuvântul este de origine barbară din părţile de răsărit ale Europei şi a fost întrebuințat și în limba romană militară. Romanii, scrie Suida, numia fortificațiunile munţilor Xotcodpat == claustra. Etim. de la claudere, rom. închidere = inclidere, part, închis, mrom. inclis. HOxxwpă, plăcintă cu smochine și nuci, ce o pregătiaă pentru sacrificii locuitorii din Delos (Fragm. H. Gr. IV. 493.3). Rom. cocoradă, plăcintă câptă în cuptoriă, lat, placenta farta (Laur.-Mass.; Frâncu, Moţii). 
15xxvE, cuc (Hesych.). În limba poporală din Hispania cucus în loc de «cuculus» (Isidor, XVII. 7). 
Cocosates, o populaţiune în Gallia Aquitanică (Plin. IV. 19. p. 62). Rom. cocoşat (pl. cocosaţi), gibbus, gibbosus. In poesia eroică: Unul nalt şi cocoşat, | Ăla-i bă- trânul Novac (com. Surdila-Gaisenca), 
voipavog la Homer, domn, principe, comandant general în răsboiiă, căpetenia 6stei, lat. dominus, princeps, imperator; de unde derivă şi Koptvoc, Quirinus, cum a fost numit Ianus (Macrob. Sat. 1. 9) și Romul. Ovidiu esplică pe Quirinus cu Bellicus Deus (Fast. IL. 476), Ja Macrobiu: Quirinum quasi bellorum potentem (Sat. 1. 9), cum ne apare voipavos la Homer, Alte forme ale aceluiași cuvânt erau la Romani Cu riatius (Lyd. De mens. IV. 1) și curator. Bocch, regele Mauritaniei, dice către Sulla, care purta r&sboiă în Africa: respublica vestra, cuius curator, huc missus es (Salust, Jugurth. c. 110). Tot ast-fel esista în limba vechiă română cuventul curatul cu înțelesul de îm- perat, cefaatâc, «Întru sciutu curatului» (Cod. Voron. 70), &r în Biblia de la 1648 aceleași cuvinte ni se presintă sub forma: « La judecata împăratului». X0AGY, collis, altitudo (Hom.). ISvăăTjyn (Cullene), cel mai înalt munte în Arcadia (Hom.). vin (Cullene), sat și promontoriu în provincia Elis (Strabo, Ptol.) Lat. collina (Grom, vet.), rom. colnic. 
x0AvBe, frumentum coctum (Suida). Rom. colivă, grâu fert, ce se împărțesce ca pomană în memoria celor rEposați. 
xoui), capillus, perul capului (Hom.). Lat, coma, rom, c6mă. 
107TI), genus placentae (Suida, v. "”Apa:e). La Martial, copta, o specie de plă- cintă. Cuvântul corespunde la ad. rom. câptă (cocta); s. cocatură, 
Corbus, nume personal în Noric (C. L L. II). Rom, corb, lat, corvus, Kârviog (Cotylius = Cotulus), un del din muntele Ida, de unde isvoria riul Scamandru (Strabo). Cot, art. cotul, lat. flexus, sinus, angulus, este un cuvânt forte mult usitat în numirile topice române: Cotul bălții, Cotul apei, Cotul gârlei, Cotul văii, Cotul podului. Intr'un răspuns dat de oraculul din Dodona Pelas- gilor, cari emigrase în Italia, Korsi-q (Cotule) este un loc lângă apă (Macr. Sat. 1. 7). NoTtăTă, numele unci Plante la Daci. La Greci âposrs, la Romani gramen. In limba rustică din Africa iebal (Diosc.) După sinonimele sale, zpwdra se vede a fi iden- lică cu i€rba de câmp, germ. Feldgras, rom. costreii. Mrom, coțală, rămășiță de paie, plevă (Dalametra). 
„6Ea, posterior genu pars. Lat. coxa; rom. câpsă. 
Cozeulodoizeso (var. Cozeulodorieso), primele cuvinte dintr'un cântec saliar roman (Varro, L. L. VII. 26). In colindele poporale române, aceleași cuvinte ni se pre- sintă sub forma de: Colo *n jos, mai din jos. Cf. p. 1005, ! 

?
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Kpăyos (Cragus), cel mai mare munte al Lycici, cu două ramuri: unul Cragus, 
unde se aflaă pescerile deilor barbari (Frag. Hist. Gr. Il. 235) și altul Anticragus. 
In limba română crac, însemneză «crus>, «pes», «<ramus». Crac, art. Cracul, numiri 

generale pentru ramificațiunile munților, pe teritoriul țărilor române. 

xprjdeuvov, vălul scă propâda, ce se da unci fete când se mărita (Hom.). Cuventul 
se pare afi în legătură cu terminul românesc credinţă și încredințare, lat. 

sponsalia. La poporul român e datina, ca peţitorul să dea fetei un inel, numit «inelul 

de credinţă», scă simplu credinţă, €r fata i dă o naframă. de busnar, numită «nă- 

frama de credinţă», ori simplu credintă (Marian, Nunta, 184). 

upelwy, rex, princeps, late imperans; xpziwy "Ayausuywvy; f. xpetobau (Hom.) La Pindar 

xptwv (Nem. III. 10). Rom. craiă, f. crăiesă. 

Kgufir(o! (Cribitzi), un popor scytic, ce locuia la isvârele riurilor Volga, Duna 
și Nipru (Const. Porphyr. Adm. imp. c. 9. CE. Mullerus, Ptol. Geogr. Î. 426). In 1. rom. 
crivăţă, vântul cel rece și violent de medă-npte, lat. aquilo. In cântecele epice ro- 

mâne, Crivăţii, personalitate mitică, Domnul regiunilor de meză-ndpte, având locuința 
sa în «Fântâna Gerului». Comp. gr. *p5os, frig, ger (Hes.). 

MpovoTăvI, numele unei plante la Daci. La Greci xehowov pia, la Romani fa- 

bium (Diosc.) Aceeași plantă se numesce de Litvani krezdyne (kregzde = xehâuy, hi- 
rundo). In limba română cârstinesă, crestenesă, cristinescă (gratiola offic.) 
o buruienă lecuitâre şi ajutătâre (Hasdeu, Dicţ, II. 2374). 

uuwwhl5a, var. MOWKOMĂ&, numele unei plante la Dacă; la Romani vesicalis 
(Diosc.). Apuleiă: Daci colida. In dialectul lombard, coccola este Uva ursi (Annali 
di agricult. vol. 60, p. 16). In Sicilia, colutia este aceeaşi plantă cu <€rba vesicaria», 

lat. colutea hirsuta (Ibid. 31). La Greci xohosta (Theophr.), berberis, Linn. In limba 
Secuilor din Transilvania kokolyza este planta numită afină,pl. afine (germ. Hei- 

delbeere), cuvânt împrumutat de la Români, diminutiv din coccola în dialectul lom- 

bard. In limba vechiă hispană cocolubis, o specie de struguri (Colum. III. 2. 19). 

uvAATISTns, un fel de mâncare la Egipteni, făcută din făină de pâne (Herod.). In 
limba română coleşă, și culesă, mâncare fertă, grâsă, făcută din făină de grâu 

ca o ciulama (Viciu, Glos.). La Macedoromâni culeaș, terciă, făină fertă cu apă 

(Dalametra). 

x5pivăs (cymindis = cumindis), numele poporal al unei pasări de munte şi 
care, după Homer, se numia în limba deilor xohxis. La Pliniu, cymindis este noc- 
turnus accipiter (10. 10. 1). Rom. șoim, o pasăre sălbatecă, pe care o domesticiaă 

venătorii români și o întrebuinţaă spre a prinde cu ca alte păsări, lat. falco, sp. halcon 

(Diez, Wb.). Numele poporal grecesc, pare a corespunde la cuvântul românesc cuminte, 

lat. intelligens. 

u95vac, (acc. pl.) câni. După Plato, cuvânt împrumutat de Greci de la barbari (Ed. 

Didot, |. 302). Cei vechi, scrie Varro, diceai canes, în loc de canis ([L. L. 7. 32). 

„redhov, păhar (Hom.). Forma diminutivă de la lat. cupa, rom. cupă. 
kura, riă, apă curgătâre, lat. rivulus, ;în limba locuitorilor din Bogos în Ethiopia 

(Sitz.-Ber. XCIX. 670). Etim. de la curro, rom. a cure, a curge. Courug, numele 

unui rîu pe teritoriul Ungariei în evul de mijloc (Anon. B. r. not.). 

curio. Cele mai vechi triburi, din cari era compusă populaţiunea Romei, eraă îm- 

părțite în câte 10 curii, în fruntea cărora se afla câte un curio; cuvânt, ce derivă din 

aceeaşi rădăcină cu gr. xoptos, domn, curatorul unei averi. Cuventul a esistat și în limba 

poporală a Pannoniei sub forma de curia, domn. Kurja, uram kurja (Kiss Aron, 

Gyermekjât. 8. 406); pâte, că mai avea şi sensul de primar al unei comune rurale (vil- 

licus), după cum se pare a resulta din versurile unguresci. 

dăfa, Baba şi BEfa, cuvent dacic, ce ni se presintă ca termin final în numele mai 
multor orașe şi localităţi din Dacia, din Mesia de jos, Thracia, Illyria şi Germania (Ptol., 
Procop.) Sensul primitiv al cuvântului se pare a fi fost identic cu taba, Gel, munte 
stâncă (v. Zaba). In vechime, Dacii mai erai numiţi Dai și Davi (Strabo, Plaut, Tereni. 

Horat.) şi erai considerați ca un popor de munteni. Montes et saltus Daci (te:
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nent) la Pliniu, IV. 25. 1. — Daci montibus inhacrent (Flor. 4. 12). Ast-fel, că Davi 
nu însemna alt-ceva de cât Munteni, în oposițiune cu poporul de la ţeră, numit de 
Greci Pine, Taina, adecă ețărani» de la Yi sc ata, terra; rom, pământ, ţcră. Mai 
târdiă cuvântul â4fu sei daia ni se presentă cu înțelesul de: «loc împrejmuit», «fortificat», 
«cetate», după cum resultă din numirile localităţilor: Aoxidava, Ierp6dave, Mapns5aba, “Pa- 
piâraoa, TipoBopidaba. Urmele acestui cuvent le mai aflăm şi astă-di pe teritoriul țărilor lo- 
cuite de Români. Deva, castru în Transilvania (Fei. XI. 462. 1269); Deva, ruine de cetate pe un munte din comitatul Bihor (Schmidl, 195). Devin, civitas Moraviae (Boczek, Cod. dipl. 1. 113. 1003). Castrum Dyuen stă Deven în comitatul Poşon (Wenzel, Cod. 
Arp. cont. IV. 311. 1288). In limba română duba, temniţă, lat. carcer (Gaz. Tr. nr. 54 — 1888). In unele codice ale lui Ptolemeu, dava sei daba este înlocuit cu dava, 
ca în Patridana, Petrodana, Marcodana etc., ori cu dabna, ca în Rami- 
dabna (Ptol., ed. Didot), unde «dana» corespunde la dunum = dubnum, rom, 
dâmb. 

dăxpv (Hom.), lat. lacrima; forma archaică dacrima la Liv, Andronic, rom. la- crimă. Schimbarea lui /în d erao particularitate a dialectului arimic. In dialectul 
armerin din Sicilia ddarma = lacrimă (Roccella, Vocab.). 

ats, Sat5os (Hom.), facliă din lemn de brad. Adăes, faces (Suida). Rom. zadă, 
asciă de lemn reșinos, servind ca facliă; mrom. dzadă, asciă de brad, 
Bapdw şi Bauvăw, lat. domare, rom. a domoli animalele, a înfrena, a învinge, a supune. Cuvântul domare a esistat şi în limba populatiunilor din Dacia, după cum 

se constată din forma domar, păstrată în limba Hutulilor din Bucovina, cu înțelesul 
de a «preda vitele sale în pada cui-va» (Miklosich, Denkschr. 30. B. 14). 

dăpuva, partea din urmă a cuventului IloAvâdpya, cum se numia soția lui Thon sei Thumis, a celui mai vechii rege egiptean (Odyss.; Fragm. H. Gr. IV. 485). O formă grecisată a cuvântului dâmna = domina. 
Damnaustra și Dunnaustra, o divinitate poporală invocată în unele descântece an- tice (Cato, R. R., 160). Cuvânt compus, ce corespunde la forma românescă: Dâmna 

n6stră. | E 
Aapuv (Damno). Agenor, fiul lui Neptun, regele Feniciei, luase în căsătoriă pe Damno, fica lui Belus, după cum scrie Pherecyde (fr. 40). Același cuvânt cu Dâmnă. 
Aapowvă, var. Aaudw (Damonno, Damano), soţia regelui Cadus din Lydia (Fragm. H. Gr. IL. 360). Tâte aceste forme diferite: Damna, Damno, Damonno 

şi Damano, ne arată, că esista încă în anticitatea pelasgă titlul onorific de <Dâmnă» 
pentru soțiile regilor. 

Damnus, var. Dimnos, unul din regii cei vechi ai Homeriţilor din Arabia, care 
trăise, după cum se crede, în timpul persecuţiunii creștinilor (Drouin, Listes roy. &thiop. 
33). Avem aici numai en titlu tradiţional de suveranitate, 

Savaoi, lat. mortui, cuvânt barbar (Etym. M. 247, 41. Fragm. H. Gr. IL, 97, 3). Fe 
riae denicales stă denecales se numiaă la Romani ceremoniile religiose, când, se 
purifica casa unui decedat. Rom. denie, serviciu divin nocturn în s&ptEmâna patimilor. 
lat. pervigilium. 

Baozifjris, un epitet ai Erinnielor sei Furielor cu înțelesul de infiorotoriă. 
Qză daonhijris 'Ep:wyoc (Odyss. 15. 234). Ca şi Gorgânele, Furiele era representate cu 
şerpi mici în părul lor. Epitetul este de origine barbară, Inţelesul primitiv al cuventului 
dusnhăus a fost despletit, «crinibus passis». In descântecele române sunt amintite 
ca spirite rele: Fetele despletite (Familia, 1891, 543), ori Fata displetită 
(Marian, Desc. 107). «Tu, mama pădurii, spăimântâso, despletito!» (Tocil. Mat, 
folk]. 1604). . 

Atjhoc (Delos), o insulă a Mării egee, locuită în timpurile primitive de o coloniă 
de Pelasgi hyperborei. Pe delul Cynthus din Delos se afla templul cel renumit al lui 
Apollo, întemeiat tot de Hyperborei. Rom. d€l, lat. collis. | 
desoindentes (carmen), o espresiune vechiă în Actele Fraţilor arvati, înlocuită 

mai târdiă prin cuvintele carmen dicentes (Henzen, p. CCIV, CCVIII. Descin=
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dentes este un cuvânt barbar, cc corespunde la românescul a descânta, a recita 

versuri magice spre a însănătoşa pe cci bolnavi. 

Aia (Dia), dies, în limba Pelasgilor din Creta. Crctenses Ai mhv “pepay vocant 
(Macr. Sat. 1. 15). La Istrorom. dia = di. 

Dia (Dea Dia), o vechiă divinitate barbară în Laţiu, protectora vieţei pastorale 

şi agricole, însă ignorată cu totul de autorii romani. Templul Deci Dia se afla în via 

Campana în apropiere de Roma şi era administrat de Colegiul Fraților arvali. 

Dea Dia representa divinitatea dilei (Dia la Creteni). In ondrea ei se făceau cere- 

moniile religi6se «prima luce», «sub divo», sub diu> sei «sub dio». Ca sacrificii 

i se aducea: «vacca alba», «purcilia alba», lapte şi miere. Insemnele preoţilor eraă 
«infula alba». Ei îndeplineaă ceremoniile religi6se «toralibus albis» şi consumaii 

sacrificiul în <coenatoria alba» (Henzen, Acta Fr. arv.). Dea Dia era o divinitate pri- 
mordială ca şi “Hyzpq la Hesiod. Locul să&ă de ondre era înaintea tuturor deilor celor 
mari, și ei i se făcea cel de ântâiă sacrificiu. Ca magiștri ai Colegiului Fraţilor arvali 

aflăm pe un Valeriu Trebiciu Decianus, pe un C. Vitorius Hosidius Geta, pe un 

Q. Tillius Sassus, pe un Val. Homullus etc. 

Eâha, numele unci plante la Daci; la Romani insana și Apollinaris (herba); 

la Galli Brâcvovvrta (Diosc.). Aceleași nume la Apuleiu: Galli belinuntia, Daci dielia. 

După sinonimele din limba latină şi gallică, acestă plantă se pare a fi identica cu bo- 

lundarița, datura stramonium, belend în Î. slavă vechiă,. După nume, dielia se 

vede a fi una din ierburile lecuitâre, 'numite de poporul roman ierburi din Lele, 

cari se întrebuințeză pentru vindecarea celor pocită de Iele sei de Dânsele (Hasdeu, 

Etym, magn. II. 2180). Avem aici un cuvânt compus: Bt-eiuz=de iele, fârte impor- 

tant pentru formele limbei dace. 

detin, timpul qilei la amegi (Hom. Il. 21. 111), ori timpul din tot cursul qilei: 3etx-q 
mpuwta, timpul înainte de amedi s€ă de dimineţă, 3efhm oi, timpul de după amedi, 

despre sera (Herod, Thucyd.) Inţelesul cuvântului a fost qi. La 8sti, amedi în limba 

lui Homer, corespunde în limba macedoromânăeforma dzua prandzului = nameqa 

mare (Dalametra). Cuvântul a fost în us în Pannonia. Ung. del este timpul dilei de 

la amedi. 
5ox%) (Elom.), vas seu măsură pentru: liquide. Cat. doga, rom. di6gă, pl. dâge, 

scândurile laterale a unui vas de lemn. 

Sotol în loc de 350, rom, doi (Suida). 
Domnus şi Domna, title maiestatice ale vechilor regi pelasgi; mai târdiă, title tra- 

diționale onorifice ale divinităților mari. «lancus lanes duonus, dunus Ianus» în Car- 

minele Saliari (p. 1005), unde «<duonus> corespunde la forma spaniolă și provincială 

«don». Domno Saturno (C.I. L. vol. VIII), lovi Domno (C.I. L.. IL. nr. 444). 

Domno et Domnae pe o inscripțiune din Dacia (C. ]. L. 7833), Domna Ar- 

temix (Verhandl. d. k. săchs. Geselisch. 1855 p. 108), Anpya Euro, numele Pro- 

serpineă pe un ban al orașului Cyzic (Eckhel, VII. 197). In tradițiunile populaţiunilor 

pelasge, «Domnus» şi eDomna», ca title maiestatice, avuse rădăcini adânci. Poporul roman— 

ne spune Isidor — ceruse, ca August să primâscă şi titlul de Dominus. Pronunciatum 
esset illi a populo ut vocaretur et Dominus (Orig. IX. 3. 17). Insă cu începere din 

timpurile lui Sept. Sever (a. 194/7), împărații romani adoptară şi titlul Dominus, care 
“în puterea tradiţiunilor vechi se punea înainte de «Augustus» și + Imperator»: Dominus 

noster Augustus Imperator (C. I. L. vol, III). 
Domna, Domnica, nume personale femenine în Pannonia (CI. L. 111). 

Domnaedius şi dominaedius, cuvânt întrebuințat şi în epigrafia păgână (Rossi, 

Roma sotterr. III. 431). In timpurile creștine, titlu respectuos. al maiestăţii divine. Lat. 

m. Dominus deus; în «Formola di confessione» de la a. 1040--95 dominideu 

(Bibl. Valliceil. Cod. B. 63), rom. Dumnedeu şi Dumniziu (Hasdeu, Cuv. 1. 174), 

itai. domeneddio, pr. domedieu, fr. v. dombre-dieu (Diez, Wb.). 

d&pov (Bâpa %*âv) la Homer, dar destinat divinităţilor, lat. donum, rom. dar. 

droocila, numele unei plante la Daci. Apuleiu: Galli pompedulon, Daci propedula, alii
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drocila, Itali quinquefolium. In limba română, drăcilă sei drăciă este numele 
unei plante spinâse (Dicţ. din 1600-1603. Hasdeu, Cuv. 1. 276). In terminologia bota- 
nică: berberis vulgaris, spina acida, Essig-Dorn. Numiri analoge: artemisia 
dragunculus. In Hispania dragoncilla, în Italia dragoncello. . 

5p6uos, loc de alergare. La Isidor: pânos, cursus, velocitas; rom. drum, via, iter. 
Druides stă Druidae, crau vechii preoți, învăţători şi judecători ai Gallilor (Caes. 

B. G. VL. 13); er femeile druide erau numite Druias şi Druis. Druidii formaă o clasă socială, numită genus la Cesar. Cuvântul avuse la început același înțeles cu «Fratres», 
cum se numiai la Romani preoţii din colegiul Arvalilor. In limba grecescă gpărop (eparnp) cra membrul unci ppatpia, al unei clase, trib sei nem (Aeschyl. Eum. 626), 
In limba italiană drudo, druda, fr. drut, druda,amic, amică (Cf. Diez, Wb.), slav. 
drug, soți, fârtat (Hasdeu, Cuv. 1. 280). In monumentele medievale ale Franciei, dru- chte, cu înțelesul de «fată încredințată» seu «logodită», lat. sponsata. Quae druchte 
ducitur ad maritum (Baluz. Capit. 1. 292). In limba română din Moldova, drusce (sing. 
druscă) sunt sororile de mir€să, fetele ce însoțesc pe mire scă pe mirssă la nuntă (Marian, Nunta, 232). 

, Godxa stii Bobxas la scriitorii byzantini, lat. dux. Cuvântul aparţine limbei vechi barbare ca și riga, rigas. Sub forma de duca, cuvântul ni se presintă şi pe teri- toriul țErilor locuite de Români. Comes castri (Hung)... qui lingua corum duca voca:- batur (Anonym. B. R. not. c. 13). | 
Dumnorix, un principe al Eduilor din Gallia. Dumnorigi Aeduo... qui eo tem- 

pore principatum in civitate obtinebat (Caes. B. G. 1. 3). Nume compus din «<Dumno» 
(Domnus) și «rix» duce, rege. 
Avvaus (Dunamis), o regină din Pontul bosporan (Dio, LIV. 24. 4). Cuvântul se 

reduce la forma vechiă domina =domna » cele două silabe din urmă fiind strămutate. 
Avvaptvn (Dunamene), una din ficele lui Nereu (Negru), o nepâtă a Oceanului 
(Hesiod.), 
dunum. In geografia romană, cuvântul din urmă în numele mai multor oraşe din 

Italia de nord, Elveţia, Hispania, Gallia, Britannia, Germania, Pannonia, Dacia şi penin- 
sula Hemului (Cf. Jubainville, Les pr. habit. II. 257). In Dacia Noviodunum, în 
Gallia Augustodunum, Lugdunum etc. După estensiunea sa geografică, cuvântul 
aparținuse limbei barbare seci pelasge. La scriitorii din sec. IX, «dunum» este esplicat prin 
mons (Dief. Orig.; Diez, Wb.). La Dufresne, dunum = collis. Mai tardiu avea în- 
țelesul de: loc întărit, locus munitus, arx, castrum. În unele codice ale lui Ptolemeii, 
dava stă daba din numirile oraşelor dace este înlocuit cu dana și dabna, același cu- 
vent cu dunum, rom. dâmb. Cf. Cod. dipl. Andeg. IV. 288: dumb pervius monticulus. 

Aovp3ovAln (Durbulie), un castel în Dardania, restaurat în timpul împ. Iustinian 
(Procop. Aed.), probabil după numele unei ape. In |. rom. turbure, lat. turbidus, 
turbulentus. 

Aovbopaveg (Dusmanes), un castel în regiunile thraco-illyrice, restaurat de imp. 
Iustinian (Procop. Aed.). Rom. duşman, pl. dușmani, lat. inimicus, hostis, 

avoptveta, înimicitiae (Suida), Rom. dușmăniă. 
Gvopevâs adv., rom. dușmănos. 
Dzu, Dzul, Dhu şi Du, un titlu ce se da principilor homeriţi din Arabia. Dzou, 

Dhou, Dou est la particule arabe qui est speciale aux princes himyarites; elle parait 
avoir le sens de «maitre», «possesseur de» (Drouin, Listes r. &thiop. p. 33). La numele 
regilor ethiopeni se adăoga înainte cuvântul Za (Ibid. p. 15). Sensul acestor particule, 
Dzu şi Za, este deu. Ethiopenii, scrie Strabo, adorau pe regi ca pe dei. La Mace- 
doromâni dza însemna odată «deu>, după cum resultă din cuvântul de astă-gi Dum- 
nidza = Dumnegeu (Dalametra). 

E. 

ap, lat. ver, rom. primăvara (Suida, v. Tp). 

NIC, DENSUŞIANU, 
' 69
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2 Bpvov, embryon, germinele încă nedesvoltat; fructul, ce începe a se forma în pân- 
tecele mamei. In |. rom. cuvântul se întrebuințeză numai pentru plante, sub forma de 
sembure, lat. nucleus, semen, cu s aspirat ca în 2), lat. sal, rom. sare. 

EyLavrâ;, anul acelaşi. Topic yăp aura piijAm zeheoyâgov sic Evtaorây, «de trei ori 
nasc oile în același an împlinit» (Odys. IV. 86). v. fus. 

Vis, bos anniculus, annotinus (Suida). Rom. notin, de un an. 
Ermeravâc, cât dureză anul (Odyss. IV. 89). Un cuvânt compus. Ultima parte 

corespunde la annus, ca în forma românească ăstan, mrom. estan. 
Epona, divinitatea protectră a cailor (C. 1. L. vol. II. Cf. Juven. VIII, 157. Tertull. 

Apol. 161). Formă analogă cu Bubona, divinitatea protectâră a vitelor cornute. Cu- 
vEntul aparținuse provincielor barbare. In limba poporală vechiă, după cum vedem, 
a esistat şi forma de epa pentru equa, rom. iepă. v. Eforedias. 
Eporedias. Eporedias, Galli bonos equorum domitores vocant (Plin. UI. 21). 

Cuvent compus, epo-redias, în care partea din urmă corespunde la rom. rândaș, rân- 
daș de cai, fr, valet d'Ecurie, 

îjp, ver, rom. vara. Tempus secundum ver... quod Iones dicunt p (Varro, L. L. VI. 9), 
ergastulum, casă de corecţiune şi de lucru pentru sclavi. Cuvânt une ori sinonim 

cu stabulum. Rom. grasdiă, construcțiune pentru ținerea căilor, lat. equile. 
esca, burete de €scă în limba poporală din Hispania. Esca vulgo dicitur (fungus), 

quod sit fomes ignis (Isid,). 

coxdpa, vatră, lat. focus (Hom.). Rom. sfară, aburul și fumul gros din bucătăriă. 
"Efopmatos (Exampaeus). Cuvânt seytic cu înţelesul de “Ipai d8oi, sacrae viae 

(Herod.). Cuvânt compus din 5ap. (rom. sâm = sanctus) şi naios — natia, în limba 
latină via, vea şi bia. Rustici etiam nunc quoque viam veam appellant (Varro, R. 
R. L. 2. 14). In Dacia și în Pannonia în loc de viae se mai dicea și biae. Quadri- 
biae = Quadriviae (C. 1. L. vol. III. 1140. 1144. 4441). Bia lata (Bull. di. arch, crist. 2, 
S$. V. 51). Căile sacre au fost o vechiă instituțiune pelasgă. 

explaius mons, munte cu un teren plan de asupra. Lachmann, Gromatici vetereș, 
p. 312: casa (habens) super se montenm, qui explaius cst, Ibid. p. 317: casa super 
'se montem habet, montem qui planus est. Rom. munte plaiă, (Uricarul, IV. 93): 
am conăcit sub un munte plai, 

F. Ph. 

ăvtava, partea din urmă în cuvântul Aconbgăvraya, numele unui castel în regiunile 
thraco-illyrice (Procop. Aed.). La Gromaticii latini fontana în loc de fons (Lachmann). 

parai, Fata şi Fatae. La Hesiod, Gorgânele ai epitetul de od garal, cu înţelesul de 
<ineffabiles», înfiorătâre, ce nu se pot descrie. In inscripțiunile latine, Fata şi Fa- 
tae, sunt ființe mitologice, identice une ori cu Parcele (C. 1. L. vol. II. 3727. 89). Sora 
su soţia lui Faun are la autorii romani numele de Fatua (Macrob. Sat. [. 12. Justin, 
XLIIL. 1); la Dionysiu însă, ea este numită xâpm, adecă fată. Proserpina avea la Greci 
şi numele de Veppegarra (Plato, Cratyl. 298); în Beotia însă, ea era numită x6px, fată 

(Paus. VIIL 37. 9). La Ausoniu, Gratiele ne apar şi cu numele de Fata. Tres Cha- 
rites, tria Fata. În inscripțiunile latine se mai întrebuințeză şi sing. Fata pentru Parce 
(Diez, Gramm. Î. 13). In descântecele poporale române se face amintire de « Fete curate», 

cari fac bine şi de <Fete necurate», cari fac r&ă (Marian, Desc. 78). Resultă ast-fel, 

că numirile de Fata şi Fatae, atribuite în timpurile vechi unor divinităţi femenine, 

avuse la început înțelesul de x6pn, rom. fată, pl. fete. (Cf. Diez, Gramm. L. 13). 
parpla, collegium; 4ijtpy, cognatio (Suida), epărpa, «piiten, pparpia (FHom., Aris- 

tot., Dicaearch. Mess.), trib, compus din 6meni ce aparţineau la aceeaşi rudeniă, frâţiă, 
scă nem. Etimologiă de la frater, rom. frate. 

erivos, fag (Hom.), 
ip, 6, în dialectul eolic în loc de Yip (Hom.), animal selbatec seă monstruos. Rom. 

feră, animal feroce, lat. fera. 

Flora n. f. în Dalmația, Noric şi Pannonia (C.I. L. III). Rom. Firea,
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biopla, var. biupvia (Floria, Floruia), localitate în Mauritania (Ptol.). focacius, în limba rustică din Hispania plăcintă câptă în cenușă, lat, cinere coctuş (Isid. XX. 2). Rom. pogace, panis subcinericius, 
pp, lat. fur, rom. fur. "Apţetor pâpas, Argivi fures (Suida). forda, în limba latină vechiă, vacca Praegnans, vacă cu vițel R. R. IL. 5). Cuvântul a esistat şi în limba barbară din Pannonia. În unele dialecte un- guresci, horda însemneză cvacă cu vițel» (Tud, Gyiijt. 1838. IX. 391). Mai notăm, că femeile române din Transilvania (Haţeg) dic către vaci, când nu stau bine la muls, f6rto! opus, un vestment întrebuințat de marinari (Paus.). Cuvântul nu aparţine limbei grecesci. Etim. lat. forma, rom. formă, ca adiect. formosus, rom. frumos. framea, pl. frameae, se numiai la Germani lăncile (hastele) cu fer subţire și scurt (Tacit. G. 6.), pe cari le întrebuințaă şi Armoricii din Gallia. La Juvenai, framea este sabia de fer a lui Marte (îmtvâwns crăijpetog, acinaces ferreus, la Herodot). Etimologia se reduce la ferru m, ferramen., Framea se vede a fi fost identică cu hasta ferrata a Romanilor (Liv. 1, 32). 
Pparepia (Phrateria), o localitate în Dacia (Ptol.). (ptx1), horror, rom. frică (Herod. Plato). 
podis şi pYoig (phthois), nomen placentae, quam cum intestinis offerebant diis (Suida); în us cu deosebire la oraculul din Delphi (Plut.). Cuventul corespunde la rom. pitoiă (de la pită), pâne mare, (Teod. P. pop. 194). PuYT), lat. fuga, rom.fugă; wuyaâixds, fugariă (Hom.), ca aquaticus de la caqua»; quyiv5a, adv., a se juca fugind. Ca verb, PEyw, a fugi. In limba română esistă și forma feigă p, fugă (Frâncu, Moţii, 78). 

G. 
Tafptra Bin (Gabreta silva), o pădure vastă în regiunile de răsărit ale Ger- maniei (Strabo), situată din jos de munţii Sudeți (Ptol.). O formă coruptă a numelui Kagpnârns Bpos. 
Gadir în limba locuitorilor de lângă Cartagena, gard. Gadir lingua Punica'se- pe m significante (Plin. IV. 22, Cf. Avienus, Or. mar. 268—269), 
Tatyag (Gainas), general roman în serviciile lui Arcadiu (395—400), de origine din părţile de nord ale Istrului (Zosim.). Rom. găină, lat. gallina. Conume Găină. Tatra, Tera, sing. Taitms, şi Perne (Gaetae, Getae, sing. Geta și Getes), nu- miaă autorii grecesci pe locuitorii din părțile meridionale ale Daciei (Cf. Dio. 67, 6). In Da: cia insă, «Getae» nu a fost o numire etnică naţională. Nu aflăm nici o urmă despre acest Cuvânt în nomenclatura topică a ţărilor de la Dunăre şi Carpaţi. In Actele Sf, Filip, care a pătimit în timpurile lui Dioclețian (a. 304), se face amintire de un sat lângă Adrianopol, cu sămănături şi vii frumâse, numit Getistyrum, în traducere latină «locus possessorum» (A. SS. Oct. X. 551). Aici «Geti» are înțelesul de «possessores», er styrum = sturum este tradus cu «locus». In limba grecescă “fs scă “ten insemna 

«agricola», «rusticus». La Hesychiu, Taina:, sunt ewpyoi, lucrători de Păment, terani. 
Ast-fel, că numele de Paizat şi erat, sub care figureză la autorii „grecesci populațiu- 
nile din părțile meridionale ale Daciei avea înțelesul de Ţerani, după cum se mai 
numesc și astă-di Țerani locuitorii din părțile de sud ale Carpatilor, adecă din Ţeră 
scă din era românescă. Numele de <Ţerani» pentru Geţi a esistat și în anticitate. 
Un fragment, ce ne-a rămas de la istoricul grecesc Theopomp, amintesce de o Popu- 
laţiune din Thracia, cu numele de Zeranii. Zrnpâwot, E9vos Opus (Steph. Byz.), 
De notat, că în timpurile mai vechi, sub numele geografic de Thracia se înțelegea 
şi regiunile din nordul Istrului de jos. Scyţii însişi erai consideraţi ca un popor thracic, 2% Bpduov (Steph. Byz.). , | a 

galena, sulfură de plumb, în limba lucrătorilor de la minele Hispaniei (Plin. XXXIV, 
47). Rom. galiţă, oxid de fer (Frâncu, Moţii, 47). 
Tai, o nimfă, nepâta rîului Oceanos (Hes.).
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galgulus, mierlă auriă (Plin. X. 50. 1). La Bithyni, Thracă şi L-ydieni yayihm (Du 
Cange). In limba pannonică gurgula în versurile, ce le reciteză copii din Ungaria, 

(Kis Aron, Gyermekjât.). Rom. grangure. 

gaquă, apă, în limba locuitorilor din Bogos (Sitz-Ber. XCIX. 699). 

Garganus, munte în Apulia, lângă Marea adriatică (Virg.). Lăpyapov &pos vârful cel 
mai înalt al muntelui Ida, lângă Troia-(Hom.y: In |. rom. gorgan, tumul, movilă. 

Gorgan, mai multe numiri de .munți şi sate în România şi Galiţia (Dicţ. gcogr.; 

Denksch. 30. p. 60; Hasdeu, Cuv. 1. 283). In limba poporală francesă, galgal, tumul. 

Vavpawva (Gauraena), o localitate din Cappadocia (Ptol.). In România: Gău- 

reana, Găureni, numiri de sate şi locuri (Dicţ, geogr.). 

Gaurus mons în Campania, între Cumae şi Neapol (Plin.). Ladpov dpos (Gaurus) 

în Ethiopia (Ptol.). Gaura mons în Alpi (tin. Hicr.). În ]. rom. gaură, cavernă, grâpă, 

gaya, ulii, în limba locuitorilor din Bogos în Ethiopia (Sitz.-Ber. XCIX, 708). Rom. 

gaiă, germ. Hiihnergeier. 

YEdas în limba Carilor din Asia mică, rege (St. Byz. v. Eodaţeha). Cuvântul cra răs: 
pândit în vechime în tote regiunile de lângă Marea negră. După scriitorul arab Ibn 
Dasta (sec. IX), Principele Ungurilor, pe când aceştia se aflaii cu Jocuinţele lor în păr- 

ţile de jos ale riurilor Nipru şi Bug, se numia Dschille (Gille). lar Const. Porphy- 
rogenitul, vorbind despre Unguri, după ce ocupară Pannonia, ne spune, că în hicrarchia 

politică a Ungurilor, afară de Principele cel mare, & ptyac ăpxwv, mai esistau încă două 
funcțiuni înalte, una Gylas şi alta Carchas, cară nu erai nume proprii, ci demnități, 

însă posiţiunea lui Gylas era mai înaltă ca a lui Carchas (Hunfalv. Ethnogr. 131. 141). 

Numele de Gylas sei Gelas în istoria Ungariei ne apare însă numai pe teritoriul Tran- 
silvaniei. Cronicariul anonim al regelui Bela ne spune, că în timpul, pe când Ungurii 

ocupară pentru prima Gră Transilvania, domnia peste țera acestă un așa numit Gelou. 

Gelou quidam blacus dominium (terrae ultra siluane) tenebat. Un alt Domn al 
Transilvaniei, din timpurile regelui Stefan cel sfânt, pârtă în cronicele unguresci nu- 
mele de gyla, gula şi gyula (Chron. pict. Vindob.), un simplu titiu al demnității 

sale politice. Cuvântul era întrebuințat şi de Cumani. Vechile cronice unguresci fac 
amintire de Oslu scă Osul, un comandant al ducelui cuman Gyula. Urmele acestei 

numiri ni se presintă în regiunea de la Istru şi în anticitatea grecescă. Herodot ne 

comunică o tradițiune, după care.un fiii al lui Hercule, născut cu Echidna (din țera Ari- 

milor), frate cu Agathyrsus, se numise Gelonus, care în urmă, fiind silit se emigreze 

a devenit rege al Gelonilor de lângă Lacul meotic. Cuvântul se -pare a fi esistat 

și la Troiani. Ascan, fiul lui Enea, primul rege din Alba l.onga, mai avea şi conumele 

de Julus, la: Virgiliu Julo (Aen. 1. 267); un titlu scu o demnitate politică. 

Tepeădopobvres (Gemellomuntes), un castel lângă Istru, restaurat de împ. lu- 
stinian (Procop. Aed,). Pliniu amintesce înălțimele Gemelli colles din Sicilia (III. 

143). Pe teritoriul României: Gemena şi Gemă&nul, munți, deluri şi păduri. 
TEpevos (Gemenus), un castel din Epir, restaurat de împ. lustinian (Procop. Aed.). 

Tepros norapâs, (Gerrhus f1.), un rîă de pe teritoriul Scyţilor între Borysthene şi 
Tanais (Herod. IV. 19. 47; Ptol. III. 5. 417). In poemele epice române se face amintire 

de Fântâna Gerului,unde era reşedinţa regelui de noră, numit CrivEţi. In |. rom. 
ger, lat. gelus. Ger, pârâu în România, jud. Covurlui. Ger fl, în Ethiopia (Rav.). 

Gesclitos, numele unui loc şi pesceri din părțile de nord ale Thraciei, de unde eşia 
ventul cel puternic de medă-nâpte. Haud procul ab aquilonis exortu specuque ejus 

dicto, quem locum. Gescliton appellant, produntur Arimaspi (Plin. VII. 2. 2). Cuvântul 
derivă, probabil, de la o formă poporală a verbului discludo, loc deschis, după 

-cum a esistat și în limba grecescă cuvântul xigYpov, zăvor, lăcat, germ. Riegel, Schloss, 
dele xheiw, a închide. De notat, că Pliniu ne dă cuvântul <exortus» ca un fel de sino- 

nim cu Gesclitos, ceea ce parea confirma înțelesul de loc «deschis», mrom. dișcliat 

și dișclis. - 
glesum, se numia în limba barbară succinul, ce se culegea pe țărmurele meridional 

al Mării baltice (Tacit. G. 45. Plin. IV, 30. XXXVII. 12,2). Rom. glaşă (glajă), lat. vitrun. 
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Yidoo&, limba &menilor şi animalelor, vorbire (Hom.). Rom. glas, voce, strigare, Îr. glas. Nos anciens auteurs ont appeli€ glas toutes sortes de bruits que se fais- saient par son'ou par cri (Bescherelle, Dict. nat.). Comp. gr. xhâtu, a suna, a striga s6ă a cânta tare (Hom,), 
Yvopa şi YVOUY, părere, propunere, svat, adunare scii întrunire legală, lat. opinio. propositum, consilium, deliberatio, concio (CE. Suida). In |. rom, a gomoni, a se înțelege între sine, a vorbi, a glăsui (Viciu, Glos.; Frâncu, Moţii, 101; Gaz. Trans, a, 1887. nr. 265). In colindele române: “gomon (adunare) de sânţi și de îngeri»; gomâna (glă- suirca) sfinților» (Daul, Col. 36. 64). 
Tvobgo (Gnurus = Niurus), tatăl lui Anacharsis, al marelui filosof al Sey- ților (Herod. IV. 76), un cuvânt, care în dialectul vechii barbar al Scyţilor păstori în- semna negru (v. p. 873). 
Yovew, a nasce, a produce; Yovi), Yovela, nascere, producere. Rom. a goni, lat. salire, inire, vorbind de animale. 
YOvoAîjr&, numele unei plante la Daci, la Romani columba (Diosc.). După formă şi înțeles, gonoleta este un diminutiv din <columba». In colindele române din munții apuseni, goloni însemneză porumbi (Frâncu, Moţii). Gonoleta corespunde ast-fel la o formă vechiă dialectală golom(b)eta, în care consonantele / și m = a fost dislocate. Gradus, se numia în limba poporală din Roma, locul unde a fost palatul lui Rem, Qua Gradibus domus ista Remi se sustulit (Propert. IV. 1). Gradus se mai numiat în timpul lui Valentinian (a. 364—9) anumite edificii din Roma, construite pe locuri nalte şi închise, unde se păstra grâul și pânea, destinate a se distribui poporului. Panis gradilis in alium gradum translatio inhibetur (Cod. Theod. ed. 1665. V. 239, 243), Fuere enim gradu's septa loca (Gothofr. Comment. ibid.). Gradus Massiliano- rum, un castel pentru depositele comercianților din Massilia, lângă gurile Rhodanului (tin. Ant.). Gradus şi Gradense castrum se mai numia o insulă mică din portul Aquileei, unde se afla castelul şi locuinţa patriarchului (Mon. Germ. Să. r. Long. 394. 4). Tpravătzoy (Grandetum), un castel restaurat de imp. lustinian în regiunile thraco- illyrice (Procop. Aed.). Cuvintele grad, grădisce şi grâădeţiă, fârte rEspândite îri părțile de răsărit ale Europei, aparțin limbei barbare pelasge. Teivtov (Grunium) la Strabo; Grynium = Grunium la Pliniu; Tpovea (Grunia) la Herodot, un oraș în Asia mică lângă Marea egeă, spre nord de teritoriul Blachiei lui Aristotele. Rom. gruniiă şi gruiă, înălțime de pământ, tumul funerar, movilă, dâmb, del. Lat, grumus, 

Tupal (Gurae), o strimtâre de mare lângă Eubea, cu un curent puternic (Hom.). Rom. gură, lat. gula, os, orificium. Ca numiri topografice: Gură, trecătâre peste munte în Transilvania; Gura plaiului, munte; Gura văii, mai multe sate (Frundescu, Dicţ. top.) 
. 

gustare, în Actele Fraţilor arvali; ex sacrificio gustare, a gusta, a îmbuca, a lua un prândişor din carnea și sângele victimelor sacrificate divinităților. Dicitur enim gustare de leviore cibatione facta (Henzen). In cântecele „epice române go - stiă, lat. gustatio, (v. p. 1008), 

H. 

Hakahakahay. In papirele egiptene, numele <vacei sfinte», consecrate divinității Isis. Je suis la vache sacree. Ton nom est dans ma bouche. Je te V'Enonce Haka- hakahar est ton nom (Pierret, Livre, 554). Cuvânt compus: Haka-hakahar = vacca vaccar(um), vaca vacilor. La vechii Egipteni se presintă același fenomen lim- bistic ca la Romani. Vocalele lungi se gemenai adese-ori și atunci intra între ele un h. D. e. la Romani Ma(h)arcus = Marcus (Eph. epigr. I. 287), la Egipteni: Haka. haka(h)ar= hâka-hakar. 
depa (hedera), numele unei plante la Daci, la Greci xtossg (Diosc.). Rom, iederă lat. hedera.



1094 MARELE IMPERIU PELASG. 

1)ăYTvovs, agnus recens natus. Cuvânt compus, întrebuințat în oraculele lui Apollo 
de ia Delphi (Polem. Iliens.). Corespunde la cuvintele românesci iedu nou (hoedus 

novus), adecă tânăr. , 
“Hepatoros şi ” A patoTos (C. I. Gr. 1179), numele lui Vulcan la Greci, onorat în 

deosebi ca dei al focului. La Egipteni, el era numit Opas (p. 1038). In realitate, «He- 

phaistos> şi «Opas» sunt numele poporale barbare ale sărbătorii consecrate lui Vulcan, 

numite la Greci hauncâmgogia (Herod. VIII. 98), când se făcea alergări pe strade cu 

lampele scă făcliile aprinse. Aceeași festivitate tradițională mai esistă și astă-di la po- 

porul român, cu numele de Opaiţe şi Opaiţiă. Se serbeză la începutul păresimilor, 

Sâmbătă, înainte de lăsatul secului de brânză, sei în diua următâre, Duminecă, când se 

fac focuri mari în mai multe locuri, unde tinerii, cântă, jocă și strigă (Marian, Serb. |. 

271). In |. rom. hopaiţii şi opaiţiii însemneză lampă țărănescă, lat. lucerna, 
ce constă dintr'un hârb de pământ, în care se pune ulei sei unsâre și un muc, care 
se aprinde şi lumineză ca o candelă. 

“EMiEota (Helixoea), o insulă din regiunile Hyperboreilor (Steph. Byz.:; Diodor), 
identică din punct de vedere geografic cu insula Leuce de la gurile Istrului, numită 

şi Macaron, insula Fericiţilor (Plin.), şi care pe Tab. Peut. ne apare cu numele 

Ins. Helix... 

îm, rom. i€pă, lat. equa, 
Hister și Ister ('Isrpos) se numia în anticitate cursul de jos al Dunării de la ca- 

taracte până la mare. Sub forma acesta, cuvântul era de origine getică. Danubius 
lingua Bessorum Hister vocatur (Jorn. Get. 12). 

dâwp, apă. După Plato (Ed. Didot, L. 302) un cuvent barbar și pe care îl aflăm 
răspândit până în părțile estreme de apus. Odtîpa (Vedra) fi. în Britannia; Oâidpoc (Vi- 

drus) fl. în Germania (Ptol.). Pe teritoriul locuit de Români Vidra, numele mai multor 

rîuri; Vidros, o apă mare în poemele epice române: «Că Vidrosul e adânc, cât 
din cer până în pământ» (Tocil. Mater. p. 50). Etim. de la udo, rom. a uda. 

I. 

lâvat, lat. ire (Suida). In dialectul Românilor din Istria «i» (inf.), a merge. 

"Iov (lerne), ia Strabo şi la Claudian, insula cea mare situată spre aspus de Bri- 

tannia, numită de Cesar Hibernia. In limba latină, hibernus adiect., rom. «de 

iernă», ast-fel, că Hibernia ne apare numai ca o simplă traducere a cuvântului barbar 

lerne. Rom. itrnă. 

"lofovgog (Isburos), un rîă al Siciliei (Ptol.). Alt rîă al Sicilici, Hipparis, ne 

apare într'un codice al lui Ptolemeu de asemenea ct numele de “Ionovpos (ed. Wilberg, 

p. 194). Limba Sicilienilor era barbară, ne spun autorii grecesci. Rom. isvor, lat. fons, 

îzad6c, în limba populațiunilor barbare din regiunile grecesci, având înţelesul de 

vitulus. Vitulus, quod graece antiquitus iza (Varro, L. L.). Graecia enim antiqua 
(ut scribit Timaeus) tauros vocabat izaios (Varro, R. R. II. 5). Tursenii, scrie Apol- 

lodor, numiaă taurul irahs (Bibl. II. 5. 10). Italia dicta, quod magnos italos, hoc 
est boves habeat (Festus). Rom. vițel, dim. din vită (pecus); lat. vitulus și viteilus. 

L. 

Adfpos, ov, violent, puternic, monstruos (Hom.). In |. rom. numai în descântecele 

poporale: șerpe laur, bălaur. 

Aă&xxos, adâncime, lac; lat. lacus. Aauxovpis (Lacuris), oraș în Hispania (Ptol.) 
Lacura, localitate în Pannonia (Rav.). In o diplomă a episcopiei din Rimini, a. 1045: 
«due lacure.., que suntin padule»; în alt papir din sec. X: (fundum) <Vincoraria 

cum lacora sua> (Marini, Pap. dipl. p. 193. 294). Avem aici un plural barbar în 47: 
ura, ure, ora, ca rom. lac, pl. lacuri, 

AâxY (Hom.), lat.. lana, rom. lână.
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lancea, rom, lance, cuvânt barbar, întrebuințat în părțile de răsărit şi de apus ale Europei. Lancea a Graece dicta, quam illi Xâvxmy vocant (Festus). Gelliu, N. A,: (Varro) lanceam quoque dixit non Latinum sed Hispanicum verbum “esse, lanqi, lat. linqua, rom. limbă, în idioma locuitorilor din Bogos în Ethiopia, (Sitz.-Ber. XCIX. 668). ” Lar, pl. Lares. In limba Tursenilor din Italia, domn. Lar Tolumnius rex Veien.- tium (Cic. Phil, 9). Lars Porsena Clusinus rex (Liv, 2. 9). La Romani, Larii (La- res) eraă divinităţi vechi protectâre ale casei și familiei. In poesia. poporală română larii (sing. lariă) sunt păstori eroi, «Sus în plaiul muntelui | sunt trei lari păcu- rari (colindă, Ciubanca, Trans.). Fraţii Arval sacrificau Larilor berbeci și Mamei Larilor oi. Ei erau representaţi cu un câne culcat inaintea picidrelor (Ovid. Fast. 5. 134). Adrpis, cel ce face servicii pe plată. Lat, latro, rom. lotru (tâlhari). AeBepides, iepuri de casă (cuniculi) în limba Turditanilor din Hispania (Strabo). 
nul», chemat de Junona, ca să adârmă pe Joe (Hom.). Lat. lectum, rom. pat, Axvtţo, a unge. Rom. a lecui, lat. curo, medeor. Etim. de la 1€c, medicamentum. legaria în limba Gallilor, legume. Ceteraque, quae alii legumina, alii (ut Gal- licani quidam) legaria appellant (Varro, R. RI, 32). AEropis. în limba Grecilor din Sicilia (Varro, L. L, V, 101), lat. lepus, rom, iepure, mrom. lepuri. - 

" lessum (numai în formă de acusat.), cuvent întrebuințat în cele XII tabule. Mulieres neve... lessum funeris ergo habento. Rom. leșin, deliquium, animi defectio. Liber, cu înţelesul de puer, parvulus. Un nume atribuit lui Apollo. In colindele poporale române: «Leer, Ler, Leru-i Dâmne mititel», unde Ler are înțelesul de «prunc de curând născut». 
Aiuvn, dor. Aiuva, apă esundată şi rămasă stagnantă. Rom. aliman, apă afundă din țărmuri în țărmuri (Viciu, Glos,), 
Alvov (Hom.), lat. linum, rom. in. 
Losna = Luna, ca divinitate, Inscripţiune pe o oglindă etruscă (Preller-Jordan, R. M. 1881, 327). Rom. losniţă (dimin. din losnă), strigdie (Frâncu, Moţii, 102), Luna, sub numele de Hecate, era considerată la cei vechi ca divinitatea farmecelor, AY, lumină, lucire, dori de diuă. Prisci Graecorum primam lucem, quae praece- dit solis exortus, A5xy appellaverunt (Macrob. Sat. 1..17). lumemulia, cuvânt neînțeles în Actele Fraţilor arvali. Ibi omnes lumemulia cum rapinis acceperunt et deas unguentaverunt (Henzen, p. CCIV). Cuvânt compus, reprodus în mod tradiţional din alte acte mai vechi. In textul de maj sus, acest termin obscur este precedat, ori mai bine dis, esplicat, prin adiectivul omnes. Intrebuinţarea de două sinonime ni se presintă în Actele Fraţilor arvali și în alte locuri: «în igne, in foculo:; <lucus locusque>; «carmen descindentes>. După formă și după înțeles, lu me- mulia corespunde la cuventul românesc lume multă = 6meni mulți, €r cuvintele următbre: <cum rapinis (acceperunt)> sunt numai o simplă erdre a lapidariului în loc de <coronas (acceperunt)», după cum acestă formă ni se presintă şi în actele din anul următor, 219 d. C. 
Acbw, a spăla, a scălda (Hom.), 1at, lu o, lavo; rom. lau (inf, a la), adiect. part. lăuț,. Aovnopăyrava (Lupofantana), castel în regiunile Remesianei din Mesia de sus (Procop. Aed.). Rom. Fântâna lupului. 
Lupus, Lupulus, Lupa și Lupula nume personale în Dacia, Pannonia, Noric şi Dalmația (C. 1. L. II), 

WM. 
Mă, mamă, ast-fel se numia Rhea (Gaea) la Lydieni (Steph. Byz. v, Mâsrovpa). Mă! (voc.), mamă! invocaţiune la Eschyl (Suppl. 890); Mă Lâ! (Mater Terra!), Ma, titlu onorific al divinității Isis, ce representa pe Rhea la Egipteni (Pierret, Livre, 449; ibid, Panth. 104).
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Mayovp&, un oraş în Ethiopia (Ptol.). Rom. măgură; lat. collis, tumulus. 
Maia. In vechia teologiă a Romanilor, sub numele de Maia era adorata Terra 

Mater (Macrob. Sat. 1. 12). La Suida, Mata, î pupa, avia. In suburbele Bucureştilor 

maia, mrom. maie, bunică (avia), 

maios, pl. maioses, în loc de maior, maiores (Fest.), cu înțelesul de moş, lat. 

avus. Din emaios» s'aă format în limba poporală vechiă diferite nuanţe dialectale: 

pas, pot, cu înţelesul de moș (avus); şi mos = disciplina maiorum, instituțiuni stră- 

mosesci cu privire la cult şi la ceremoniile religisse (Macr. Sat. IIL. 8). v. Maiovuâc. 

Matovpuâs (Maiumas), ne spune Suida, era o vechiă festivitate a Romei, când frun- 

taşii orașului se duceaii la Ostia, unde petreceaiă în tot felul de desfrânări, aruncându-se 
unii pe alţii în apa mării. Avem aici un cuvânt compus: Moiov-uas, ce corespunde la 
forma românescă Moşi de Maiă. Aceeași datină, de a se împroura, scă uda cu apă, 
şi a se arunca unii pe alţii în rîu se mai observă și astă-qi la poporul român în unele 

părți ale Transilvaniei cu ocasiunea sărbătorii Sf. George (23 Aprilie). O altă formă a cu- 

vântului pâs era p.ăoawv (Hom.), cu înțelesul de mai mare, iat. maior (Odyss. VIII. 

203. Aesch. Pers. 440. 708). Esista aşa dar şi în limba priscă cuventul mas cu înțelesul 

de «moş», v. Majus. 
Majus, un conume al lui lupiter î în vechia teologiă a Romanilor (Macrob. Sat.), cu 

înțelesul de moş, după cum resultă din versurile lui Ovidiu, că luna lui Maii era 

luna Moşilor: Hinc sua majores posuisse vocabula Maio (Fast. V. 72). In limba 

vechiă barbară, Mota, bunică (Suida). Cuvintele < moș Dumnedeii> le aflăm şi în ver- 

surile, ce le reciteză copii români când serbeză <Caloianul». 

Malaius, conume din Noric (C.I. L. II]. Rom. mălai, pâne făcută din fâină de 

mei (milium), scă porumb (zea mayis). Mălai, conume personal (Transilv.). Cuven- 

tul a esistat și în Pannonia. In limba ungurescă de lângă Balaton, mâl€, mălaii (Tâjsz.). 
Malum (Ad), o localitate din Mesia de jos, situată pe ţErmurele meridional a! Du- 

nării spre apus de Ratiaria (Tab. Peut.) Rom. mal, lat. ripa, littus. CuvEntul a fost fârte 

răspândit în Dacia. Una din cele trei provincii ale Daciei se numia Dacia Maluensis, 
a cărei capitală era Colonia Maluese (C.I. L. vol. III). In toponimia medievală a 

Transilvaniei şi Ungariei aflăm adese-ori cuvântul mal, cu înțelesul de «mons», «mon- 
ticulus>, <promontorium», «vinea», D. e. Kusklyamal, Borzamal (Arch. d. Ver. VII. 69. 
Cf Hasdeu, Cuv. I. 288). 
p&pua şi pub, mamă, *bunică; lat. pop. mamma, mamă. Mammas atque 

tatas habet Afra (Mart. I. 101). Mama, conume fem. în inscripţiunile romane ale 

"Daciei (C. 1. L. v. II. 1263). 
poţupla, mater, mamă la Attici (Suida). 
manduocare pentru «edere> (Plaut., Suet.). Rom. a mânca, it. mangiare. In limba 

vorbită de locuitorii din Bogos în Ethiopia mankâ, lingură; manqă, 6la, în care se 

ferbe carnea (Sitz.-Ber. XCIX. 668). 
pavta în anticitatea grecescă, lat; furor. (Isid.), lat. mania, rom. mâniă. 

Manicelus și Mannicelus, munte în Liguria (C.I. L. V. 7749). Rom. muncel, 

lat. monticelius. 

uăpxa în limba Gallilor, cal, equus (Paus. X. 19. 17), kymrobrit. march (Diefen- 

bach, Orig.). Rom. marhă, vită cornută; mărcuş, berbece cu lâna jumătate albă, 
jumătate negră (Teleorman). Marcu boilor, serbâtâre poporală (15 Apr.) pentru pro- 

sperarea vitelor cornute (Marian, S&rb. III. 286). 

marga, se numia în Gallia şi în Britannia un fel de pământ argilos şi gras (Plin.)- 

Rom. margă, fr. marne. 

marisca, cuvântul final în numele localităţii Transmarisca, situată de pe țăr- 

murele meridiona! ale Istrului, unde se află astă-qi Turtucaia (Tab. Peut., Not. Dign.). 

In . olandesă marasch; fr. v. maresqs, marescat; lat. med. marescagium; fr. ma- 

recage (Diez, Wb., Diefenb. Orig. 380). Derivaţiunea de la mare: omnis congregatio 
aquarum ... maria nuncupantur (Isid.). In |. med. mara, palus. Rom. mlaștină; 

lat. palus, locus palustris.
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phăpropos (Hom.). în dialectul eolic p&pTop, lat, testis; paptupin, testimo- 
nium. Cuvânt ncîntrebuinţat de autorii romani. In literatura eclesiastică martyr şi 
marturus, martir. In limba română martur s. marture și mărturiă, cu înțe- 
lesul primitiv. 
Matra mons. Unu! din cei trei munți principali ai Ungariei (Cod. Arp. cont. XI. 

146. 1216). După nume se vede a fi fost consacrat divinității Mamei mari, Mater magna, 
Meng ăpsia. Matrona, munte în Alpi: inde ascendis Matronam (Itin. Hieros.). Ma- 
trica, var. Matrinca şi Matri, o localitate în Pannonia (Itin. Ant), 
Mefovsa (Medusa), una din cele trei Gorgâne, ale căror locuinţe, se aflau, după He- 

siod, lângă țermurele de nord al riului Oceanos potamos (Istru). EdpuntBovoa (Eu- 
ry-medusa), o femeiă bătrână, sclavă la curtea regelui Pheacilor (Hom.). Medusa 
din poemele grecesci corespunde la cuvântul românesc mătuşa, femeiă bătrână, lat. 
amita, matertera, anus. 

nEAL (Hom.), lat. mel, rom. miere, 
pîjAov, pl. uijia, lat. ovis, rom, oie (Hom.). In limba română, cuvântul miel, lat, 

agnus, pl. miei, încă avea une ori înțelesul de oi tinere (Alecs. P. p.). 
pEoos adiect. (Hom.), lat. medius. 
pE%, mustum, vinum (Hom.). După fragmentele lui Priscus, cuvântul utdos a fost 

usitat în Dacia şi după retragerca legiunilor romane. Lat. medus, rom. micd,. 
Mioia (pagus), un sat în Dacia (C. 1. L.v. III). Cuventul derivă de la rădăcina mic; la 

Homer pixpâs, la Suida pixxoc, rom. mic. În |. lat, mica, o bucată mică. La Gro- 
maticii latini: micidiores, hoc est minores (Lachmann). 
Micu, conume in Pannonia (C. 1. 1. vol. III). 
uivYa, lat. menta și minta, o plantă cu miros plăcut. Rom. mintă. 
Mv9y (Minthe), un munte în Pelopones (Strabo, Ptol.). Rom. munte, lat. mons. 
uivuv$a, adv., puţin, pe timp scurt; jutywyĂd3tog, de scurtă durată (Hom.). Rom. 

minteni, mintenaş, mintenata (Gaz. 262/87), lat. mox. 
pâiv (molu) se numia în «limba qeilor> o plantă medicinală cu rădăcina n€gră 

şi îl6rea albă ca laptele, fârte greii de săpat (Hom.). La Suida ubio, peganion 
agrion, ruta agrestis. La Macedoneni molycines (Apul.). După nume şi după col6rea 
florii, molu scă molv corespunde la rom. nalbă, lat. malva. 

popepY) (Hom.), lat. forma, rom. formă. 
Morimarusa, în limba Cimbrilor mare mârtă. Philemon Marimarusam a Cim- bris vocari, hoc est, mortuum mare (Plin.). Astă-di se numesce Maramureş re- 

giunea din părțile superibre ale Tisei, în documentele ist, ale Ungariei Marmarisium,. 
Maramors, Maramarus, Maromaros, Maramorusius, Maramorisium, 

popubpw, a murmura (Hom.). ” 
Moormvoi la Ptolemeu, Mosteni la Tacit., oraş în Lydia. Macrrmvot, popor lângă columnele lui Hercule (Hecat.). La Polybiu, Maomavoi, popor muntean din Hispania. 

Rom. Mosceni şi Moșneni (sing. moscean, moșnean), o clasă de țErani liberi (mai 
ales munteni), cari stăpâniaă moșii (averi imobiliare părinţesci) după regulele stabilite 
de strămoşi (heredes avitarum possessionum). 
Mâoviov ăxpov (Mosulum pro montorium) în Ethiopia (Ptol.). Cuvânt barbar, 

Rom. moș, art. moşul, lat. avus. De la Români, cuvântul a trecut la Rutenii din Bu- 
covina, tot în formă articulată, moşul, Grossvater (Miklosich, Denkschr. 30 B. 59). 

u5ovy, pâcawv, pl. ră ptovva, ac. WOGVVaş, case înalte sâă tururi de lemn, în 
cari locuiaă Mocbvot (Mosssyot), numiți și Mocobvotxot (Mossynoeci), o populațiune mun- 
teană de lângă Colchii asiatici, după alte fântâni geografice, lângă Colchii din Dacia, 
și vecini cu Heptacomeţii, «cei din Septe-sate» (Hesych., Schol. Apoll. Rh. Dionys. 
Halic., Hecat., Herod,, Scyl., Seymn., Strabo). Cuventul este barbar şi derivă de la 
păa (= pod), lat. avus. Inţelesul primitiv a fost patrimonium, heredium, bona 
paterna et avita; rom. moşiă. Forma moşină în loc de «moşiă»> a esistat și în limba română, după cum resultă din cuvintele m oșinaș şi moșinencă (Uricar. ], 75; V, 371). poElts), partea finală din cuvântul compus Zăhuots, numele divinității supreme la
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Geţi (Herod., Diod.) şi care corespunde la cuvântul românesc Deul-moş, «Jupiter 
avus» al' Troianilor și Ze5s Ilangios al Scyţilor, Prima parte Zo) este același cuvânt 
cu macedo-românul dza în Dumnidza (Dumnedeu), gen. art, Dumnidzălui, voc, 
Du m nidzale (Dalametra, Dict. mrom.). 

ubAm (Hom.), lat. mola, rom. mâră. 
pOpmE (Suida), lat. formica, rom. furnică. 
WUOTAE, rom. mustață, 

N. 

vabioy, nablum, instrument vechii de musică, a cărui formă nu se cun6sce încă 
bine, Cuvântul mai esistă şi astă-di în limba română sub forma de naîii, instrument 
de musică, identic cu fiuera pastorală atribuită lui Pan ((e5pryt, arundo, fistula), com- 
pusă din mai multe țevi de trestie de lungime neegală, aşedate unele lângă altele, 

vâwos și văwas, unchiă; vEvva, matușă (Hesych.). Rom. nene, alocuțiunea unui 
tenăr către altul mai bătrân; nană, mătușă, soră mai mare, 

Nep și Nap, abreviaţiuni în calindarele vechi romane. In Fastele Prenestine, qilele 
13 şi 15 Ianuarie sunt însemnate cu nota W, ce se interpreteză prin cuvântul «nefasti» 
(C. 1. L. 1. p. 312), După Festus: Nep nota distincti (dies) eorum hilariores sunt, quo- 
niam a malo omine liberati sunt; adecă: dilele însemnate în călindare cu nota Nep, 
erai dilele de bucurie, în cari a scăpat cine-va de o calamitate Gre-care, ce i se anun- 
țase. In Fastele Iuliane Nap. Kalendae Augustae (NAP)... quod co die imperator 
Caesar rempublicam tristissimo periculo liberavit (Henzen, Act. Fr. arv, CCXXXV). 
Rom. năpastă (năpastă), calamitas, afilictio. In limba moravă, nâpast, praesagium, 
tezror (Abh. d. băhm. Gesell. VII. 2. B. 47) 

Nerae (Aquae), localitate in Gallia Aquitanică (Tab. Peut.), cu înţelesul de Ape 
negre. La Retoromani neer, negru. În cântecele epice române, rîul Cerna e nu- 
mit Nera și apă negră (Alecs., Teodor.). ” 

Nigris, un fluvii, ce isvoresce în Ethiopia, după care, locuitorii acestei regiuni ai 
fost numiţi Negri. Aethiopiae gentes Nigritae a quo dictum est flumine (Plin. V. 
8. 1). Cuvântul aparținuse limbei Getulilor, vecini cu acest riă. Tota Gaetulia ad 
flumen Nigrin, qui Africa ab Aethiopia dirimit (Plin. V, 4. 5). 

Ntoifrs (Nisibis, var. Nesibis și Nasibis), oraş în partea orientală a Meso- 
potamiei. In limba feniciană, cuventul însemna: «grămadă de petre> (Steph. Byz.). Ni- 
sibes, o populațiune din Libya (Ptol.). Nisibis o localitate la frontiera dintre India şi 
Bactria (Ptol.). Rom. năsip şi nisip, lat. arena. Sate românesci: Nisip, Nisipi, 
Nisipeni, Nisipuri, Nisipâsa (Dict. geogr.). 

v&t, nominativul şi acusativul: dual de la 236, cu înțelesul de noi amândoi (Hom.). 
VOpupr, lat. nympha (Hom.). In ţinuturile de lângă :muntele Atlas (la Hyperborei), 

după cum ne spune Diodor (III. 60), femeile măritate, ovainas, se numiaă ysugat. Cu- 
ventul este de origine barbară şi corespunde la nupta, femeiă măritată. La Suida, 
Vw, nova nupta. 

0. 

"Oueavbs motăuâs şi fbo 'Oueavoto (Oceanus flumen,fluentum Oceani), 
rîul cel mare și divin din nordul peninsulei thracice, unde se născuse regii divinisați 
ai anticităţii preistorice. "Oueavâc morauâg, alt riu în Lydia (Paus.). Cuvintele gre- 
cesci terminate în avâs aparţin, ori limbei pelasge, ori limbei latine. Originea cuvântului se 
reduce la o formă vechiă poporală ocea, gr. dxe = 5x"] = acha = aqua. De aizi şi numirile 
Oaxes, rîă în Creta; Oxus, fluviul cel mai mare al Asiei după Ind şi Gange; Ochus 
fl. în Bactriana, care se vărsa în Oxus; Ocelum, fl. în Gallia cisalpină. In limba cu- 
mană achus, flumen (Kuun, Cod. Cum.). Pe teritoriul României Ocea și Ociă, nu- 
miri vechi de ape şi bălți (Dict. geogr.) 

"OXijatog, unul din fruntașii Etolilor de lângă Thessalia (Hom.). Rom. 6cheş, lat. 
oculeus, magnoculus. Ocheș, conume personal.



LIMBA PELASGA, 1099 

âxerevei, cuvânt citat la Suida, cu înțelesul de aquas derivat; &xertc, cana- lis, aquaeductus, rivus (Suida). Rădăcina, %y%) (aqua). 
"Oxodov (Ocolum ), castel în insula Eubea (St, Byz.). Rom. ocol, lat. septum aulae, caula, bovile. Etimologia de la accolere, a locui în apropiere. Pastor, accola eius loci (Liv.). Vicine Apollo, qui aedibus propinquus nostris accolis (Plaut. Bacch.). QEPBHT BOAXOCIIQ (Oerbet Volchoseth), numele Iui Typhon la Egip- teni, într'un papir gnostic din Leyden (Lepsius, Aegypt. Gătterkr. 54). Typhon a fost unul din regii pastori, care a domnit peste Egipet. Oerbet se pare a ave același sens, de rege-păstorii. Rom, oieri ă, păstorii de oi. Bâroş, rege, în limba Libyenilor. at, pelles ovillae, piei de die (Suida). 
oivoş, lat. vinu m (Hom.). Rom. vin, în formă dialectală iin. ol6prara. Scyţii, scrie Herodot (IV. 110), numiaă Amazonele ot6gnaza ; şi cuvântul avea înțelesul de viricidae, femei, cari î-şi ucid bărbaţii, de la di6o în limba scytică bărbat, |. vir, și nâra a ucide (zeivewv). In tot casul însă, «pata» nu însemna «<a ucide» ci «a bate», lat. batuo. Sub aceeași formă, cuvântul s'a păstrat şi în limba un- gurescă din regiunile de sus ale Tisei (com. Zemplin), unde aflăm expresiunea aprâpe românescă csitepate (cin'te bate) cu înţelesul de «veszekedes>, certă (Tâjszât,). ăis în limba grecescă vechiă, oie. Ovis, quod &iș, ita enim antiqui dicebant, non ut nunc npofarov (Varro, L. L.; Hom. II.). 
"0Afia (Olbia), oraș în Scyţia lângă gurile rîului Borysthene (Ptol.), numit și Ol- biopolis. 'Oifla, un port în Bithynia (Scyl., Plin.). Olbia, oraș în Gallia Narbonensă (Mela). Olbia, alt oraș în Sardinia (Cic.). Cuvânt răspândit în tâte ţinuturile locuite de Pelasgi. Etim, de la albus. ” 
&ipe, numele unei plante la Daci. La Romani ebulum (Diosc.); la Apuleiă olma. Cuventul are o formă latină, In dialectul venețian: ulmus campestris și ulmus montana se numesc olma (Annali d. Minist. d, agric. vol. 60). 
"OAupuroş (Olumpos), muntele cel sfânt al teologiei pelasge şi grecesci, situat, după Homer, Hesiod, Eschyl, Eurypide şi Pindar, în nordul peninsulei tracice lângă Oceanos potamos; mai târdiii însă, considerat ca un munte dintre Thessalia și Mace- donia. In ]. română, holump, ca nume de munte (Arch.-epigr. Mitih. XVII. 11), tumul, movilă funerară; acelaşi cuvânt cu holm, holmu și holym, lat. mons, monticulus, în documentele medievale ale Ungariei. 
Opas. Egiptenii, după cum scrie Cicero, numiaii pe Vulcan Opas (N. D. IL. 22). La Greci, el este Hephaistos şi Haphaistos. Insă amândouă numirile sunt de ori- gine pelasgă, având aceeași însemnare cu românescul opaiţiă scă hopaiţiiă, lat. lucerna, v. “Hgatsroş. 
6, ochii, faţă (Hom.). Etim. ochiă, oculus, 
Orbus, nume personal în Pannonia (C. 1. L. vol, III). Rom. orb, lat. caecus, 
'Oprpeve (Orpheus), poet și cântăreț thrac să get, anterior lui Homer. Numele sc derivă de la po6s, lat, orbu s, luminibus orbus, ca şi digos, "Ahgess de la <albus». In timpurile mai vechi, cântăreții poporali aă fost de regulă orbi, cum ai fost Tha- myris, Demodocus şi Homer (Paus. II. 33. Diod. III. 67). 
"O0oraooc (Ostasus), n. pr, un fiu al iui Uran şi al Gaeei (St. Byz. v. “Adava). In ]. rom. ostaş, lat. miles, Cuvântul derivă din aceeaşi rădăcină cu lat. hastatus. Lampridiu (Al, Sev. 32) amintesce de «milites quos ostensionales vocant»; însă aici «ostensionales» este numai o formațiune literară pe basa unui termin din limba mili- tară poporală. La Românii din Maramureş Osztâs n. pr. (Hunyadiak kora. XI. 119), GoTis şi dor, cel care lovesce; de unde verbul &arițu, ferire, percutere. La Suida îtarâs, telum, sagitta. Rom, ostie, turculiță de fer, înțepenită în vârful unei su- lie de lemn, cu care se prind pescii, 

P. 
palacrae şi palacranae la Hispani, aur nativ în bucăți mai mari, Palacras (auri
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massas) Hispani (Plin. 33. 21. 11). Rom. părăcluire, a sparge petrile; paraclău, 

ciocanul pentru spargerea petrilor (Frâncu, Moţii). 

Palilia și Parilia,, o serbătore veche a păstorilor romani, ce se celebra pe la începutul 

primăverii (21 Aprilie), când se făceaă focuri mari de paie, peste cari săriai tinerii pă- 

stori (Ovid. Fast. IV. 721). La poporul român, aceeași datină cu aceleaşi ceremonii în 

ajunul Sf. George, 22 Aprilie (Marian, Sârb. III. 226), In limba română, pălălae, foc cu 

fiacări mari (Șezăt., III. 84). În Cod. Voron.: a păli, a aprinde, a arde, lat. accendere. 

Tappujtetpa, raţupijtup. La poeţii grecesci, un epitet al divinității Gaea (Terra), 

cu înțelesul de «Mama tuturor». Daiav napprinepav deicopat, Terram omnium ma- 
trem canam (Hom. Hymn. 30). Ilepp:ărop +! Omnium mater, Terra! (Eschyl, Prom.). 

Formaţiune literară după un termin poporal barbar, ce corespunde la cuvântul românesc 

păment=— terra. 

Ilâv şi Ilăvos (Pan, Panus), un deu vechiă al păstorilor, despre care se spunea, că 

a fost născut în Arcadia (înţelege însă Ardia, astă-di Ardi); După Homer (H. 18, 1. 28. 
49), Pan a fost fiul lui Hermes (Armis din Dacia), €r după Theocrit, fiul lui Uran. La 

început, cuvântul Ilây esprima numai o demnitate politică şi militară. Osiris avuse și den- 
sul titlul de Ilăv (Diod. 1. 25). După Steph. Byz., Arcadia se numise şi Ilavia, după nu- 
mele lui Pan. In istoria Dacilor, acest cuvânt ne apare sub forma de banus în numele 

regelui Sangibanus. In Italia de jos, Bâwas însemna «rege», ori <duce suprem»: 

In limbile slavice pană este «dominus> (Miklos. Slav. Ortsn. 72) v. Bâwvas şi banus. 

Iăvâapoş (Pandarus), unul din arcaşii cei mai distinși ai Troianilor, originar de 

la muntele Ida, căruia Apollo i dăruise un arc (Hom.). La Romani, dea Panda,o 

divinitate a drumurilor, numită ast-fel, fiind-că sta în puterea sa:: viam pandere et 

aperire (Arnob. 4. 128). Rom. pândariă, custos, vigilator. : 

panicum, o specie de meiă în Gallia și în regiunile Pontului. In |. rom. parinc. 

Pannonia, provinciă remană, situată între Dacia, Noric și Ilyria. Numele stă derivă 

fără îndoiclă de la cuvântul Ban (Banus), gr. Il&y, un titlu al domnilor vechi naţionali 
din acestă provinciă, după cum ai fost guvernate de Bani în evul de mijloc mai multe 

ținuturi ale Ungariei sei Pannoniei vechi, cari purta numele de Bani Slavoniac, 

Bani Croatiaeet Dalmatiae şi Bani Machovienses, 6r teritoriile administrate, 
de aceşti Bani se numiaă Banatus. Etimologia numelui Pannonia de la Pan (banus) 

resultă și din numele oraşului pannonic Bononia, adi Băn-Monostor. Dio Cassiu încă 

derivă numele Pannoniei de la pannus; însă, dânsul înțelege sub acest cuvânt o stofă 

de lână, din care își făceai vestmintele locuitorii din Pannonia (|. 49. 36). Monetele 

usuale ale Ungariei, denarii, se mai numiaă şi în sec. XIII şi XIV banales antiqui, ba- 

nales regales, denarii banales, denarii banales antiqui (Orbân, Szekfid, 

I, 20; Cod. d. And. IL. 60, 393; Fejer, IV, 3. 529; Mon. Hung. h. Dipi. XXII, 1288) după 

cum în limba românescă monetele se numesc în general bani. 

Ilanalos (Papaeus) numiaă Scyţii suprema lor divinitate (Herod.). Diferite v&rfuri 
de munți de pe culmea meridională a Carpaţilor aă numele de Popău. In unele locuri 

lângă «Popău», un alt munte are numele <Păpuşa», v. ndnas. - 
mămas, tată, în limba locuitorilor din Bithynia (Arrian; Eust. Hom. II. v. 408). La 

Varro pappus este senex, bătrân, la Ausoniu avus, moş. La Macedoromâni pap, 

tată bătrân, moș (Weigand, Arom. II. 244). Cuvântul a esistat și în Pannonia. In l. ung. . 

din com. Baranya, papo însemneză «tată bătrân» (Tâjszât.). 

Parolissum şi Porolissum (Ptol,, C. |. L. vol. II]), un castru roman, situat în păr- 

țile de nord ale Daciei, pe delurile-de la Moigrad, unde curge riul numit astă-di 
Părâul ursdiei (Sp.-Karte, Bl. 17. XVIII), Parolissum este numai o formă alterată 

a geografilor grecesci. Cuvântul este compus. Prima parte, Parol scii Porol are înțe- 

lesul de părău. logos, meatus vel flavius, vel aquarum infiationes (Suida). In forma 

thracică năpa, măgov și nâgo în numirile topice compuse: Bessapara (It. Ant.), Drusi- 

para (Ptol.), pe Tab. Peut. Drysiporo, 0bsosobnapov (Vesuparon) la Procopiu (Aed.). 
Bulg. poro şi poroi, părău, torent. Pesty (Krass6, III, a. 1363, p. 55): ad finem cuius- 

dam patak TȚiuadarbara vocatum.
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Parthi, o populaţiune emigrată din Scyţia, care la început se stabilise în părțile de sud ale Hyrcaniei, în apropiere de Marea caspică. După autorii grecesci și romani, cu- vEntul era de origine scytică și însemna «esilaţi» seă «fugari». Scythico sermone, Parthi exules dicuntur (Justin, a1. 1). Hodieque lingua scythica fugaces, quod est Parthi dicuntur (Jornand. Get. 6). Cf. Eustath. in Dionys., Isidor., Steph. Byz. Rom. a departă; lat. amovere, deportare, având și înţelesul de <exilare>; ital. partire; a pleca la drum, după forma latină se partiri, a se despărţi, a se duce. 
TATĂ, cuvânt scytic după Herodot, cu înțelesul de xTEtvetv, occidere, a ucide. Sensul primitiv însă a fost <a bate», lat. batuo. v. otopaara. 
măvaixos la Fenicieni, lat. pygmacus (Herod. 3, 37). Rom. pitic. 
Tai)g!6, încetare, terminare, lat. pausa; rom. repaus; mrom. pafsi. 
pecunia. In timpurile mai vechi, averea particulară consista de regulă în animaţe _ domestice, lat. pecus. Pecus: a quo pecunia universa, quod in pecore pecunia tum consistebat pastoribus (Varro, L. L. 5, 19). Rom. pecuină, oile, cari dau lapte (Gaz. Trans. nr. 261—1897). La Macedoromâni băcur, Kupfermiinze (Weigand, Arom.), pi- cuniu şi piculiu, bani mulți strânși la un loc (Dalametra). Cf, Isidor (18. 5): Nam prius aerca pecunia în usu fuit, ! 
Ilippasos (Pegasus), în legendele vechi numele calului divin, care purta fulgerele lui Joe. In Î. rom. cal pag, cal bălţat. In documentele istorice ale Ungariei, equus co- loris peg (Fej. Cod. IX. 6. 133. 1364). 
Teypiva, numele unci plante în limba Dacilor, la Greci Zipzehos pehatwva (viţă negră); la Romani oblamenia (Diosc.); la Isidor plantă identică cu la brusca, rom. <lau- ruscă», viţa sălbatică. Forma corectă în limba Dacilor se vede a fi fost veypiva, TEAWp, monstru, cu deosebire în sens ră. Șerpele Python, pe care î-l ucisese Apollo lângă Delphi, este numit de Homer xtho2 (H. Apoll. 374). In poesia tradiţio- nală română, bălaur este un epitet al șerpilor de mărime prodigi6să. «Șerpe bălaur» (Tocil. Mat. 672. 687), lat. draco. 
REATI, scut rotund, acoperit cu piei de capră (Hesych., Suida). Etim. dela pellis, rom, piele, adiect. pellitus, acoperit cu piele, 
mEATov, scutum Thracicum (Suida), cuvânt de aceeași origine ca meri). 
Tre pcpepeeş. Hyperboreii, ne spune Herodot (4. 33), aveai obiceiul să trimită daruri 

din recoltele lor la templul lui Apollo din Delos, pe cari le duceaă 2 fete hyperboree, 
însoţite de 5 cetățeni, numiți zepyeptes (comites deductores). Cuvântul este hyperboreu 
sei dacic. In |. lat. perferro, a duce ceva până la destinațiunea sa, 

mETpa şi TETpY, stâncă, bolovan, pâtră mare (Hom.). 
Petris, o localitate din Dacia, situată între Sarmizegetusa și Apulum (Tab, Peut.), 
Ilerpi(mv (Petrizen),un castel în Dardania, restaurat de imp. Iustinian (Procop. Aed.), 
eTp65ava, oraș în Dacia (Ptol.). Cuvânt compus din mErgo s. neg, pâtră, stâncă 

Şi Sava, cetățuiă. 
Ilerpocdxa, localitate în Arcadia (Paus. 8, 12). Merpâoawa altă localitate în Arabia (St. Byz.). Inţelesul se pare a fi petra secă, după cum în numirile topogratice române 

avem şi Muntele sec. 
Iltrpoasa, (Petrossa), o insulă a Ciliciei, în faţa de insula Cypru (Steph. Byz.). Petr6sa, mai multe sate în România. 
TixEptov în limba frigiană unt, lat. butyrus (Arist. Hypomn. 6). Cuvântul derivă de la pecus, oie, după cum la Macedoromâni se dice pikurar în loc de păcurar (Wei- 

gand, Ar.). 

piperi, gr. zânegt, cuvânt barbar, Herodianus «gummi> quoque ut <piperi» barbare 
dicit esse (Priscian. Inst, VI, 11—14). Rom. piperiă. In limba ungurescă de pe teri- toriul Pannoniei (comit. Baranya) biber, paprika, rom. ardeiă (Tâjszdt.), 

niorpa, după Suida de la moricrpa (potum praebens) cu înțelesul de «canalis, ex quo pecudes aquam bibunt>, rom. sghiab, vălău scă conduct, din care beat vitele apă (Cf. Eust, in Dionys. v, 409). Pe teritoriul locuit de Români. Bistra, Bistriţa, Bi- stricidra, Bistreţul, numele mai multor riuri, păreie şi bălți, In limba moravă, bi-
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stryna, fluentum, torrens (Abh. d. bâhm. Ges. d. Wiss. VII. FE, 2. B. 59). La Macedoto- 
mâni bistri, germ. hell, rom. limpede (Weigand, Arom.; Papahagi, Megl.-R. II). 
monbevra (ac.), plăcintă; mhandevra ntova zonogopov, plăcinta grasă cu brânză (Suida). 

Cuventul a fost usitat şi în Pannonia. In dialectul ung. de lângă lacul Balaton palacsinta, 
un fel de mâncare uscată (Tâjszât,). 

no5ny6s, viae dux (Suida). Rom. potecă și potec, cale de picire prin munți şi păduri. 
popa, se numia la Romani preotul, care avea să îngrijescă de foc, de tămâiă, apă, 

vin, sare, vase și conducea victima la altariă. Rom. popă, preot. Etimologia dela nănas, 
tată. părinte, cuvent usitat la barbari. In satirele lui Persiu (VI. 74) aflăm și espresiunea 
ironică de popa venter, <burtă de popâ». Laurian (Glos.): «burtă de popă... în 
care incape multă mâncare şi băutură», 

popanum (moncvovy), plăcintă făcută pentru sacrificiu (Juv. Sat. VI. 540). Cuvântul se 

pare a fi în raport mai mult cu <popa», preotul, care îndeplinia ceremoniile religi6se 

ale sacrificiului, de cât cu «papă», mâncare, în limba copiilor. 

por și porus, un cuvânt, pe care-l întrebuințaă Romanii ca adaus la numele proprii, 

având înţelesul de puer (Quint. Inst. I. 4). Cuvântul a fost usitat şi în Dacia. Pieporus, 

rex Coistobocensis şi nepotul săă Natoporus (C. 1, L. vol. VI. 1801). In Thracia 

eques Mucaporus (Eph. epigr. V. 654). In forma grecisată <poris»: Rhescuporis, 

adecă «fiul lui Rhescu». De la «por» derivă cuvântel românesc porodiţă, lat. proge- 

nies, proles, generatio. In limba moravă, poradka, progenies. Sub forma femenină de 

poria la Hesiod în numele nimfei Pontoporia, o nepâtă a Pontului. 
T6px0s, porc, cuvânt întrebuințat în cărţile vechi religiâse ale Athenienilor (Varro, 

L. L. 5. 9). 

m6Yoş. aviditas, cupido, libido, appetitus. Rom. poftă. 
rpaoin şi 7paola la Homer, leguminum area. Rom. a prăsi, lat, procreare, pro- 

ducere, terram fodere, colere. 

mpofăAiw, lat. projicere, Rom. a prăvăli, lat. provolvere: 
mpoâipva, var. xpodiapva, numele unei plante la Daci; la Greci tMtfopog pthas, 

la Romani veratrum nigrum (Diosc.). In Francia, aceeași plantă, ce înfloresce i€rna, se 
numesce «rose de NoEl, ital. rosa di Natalie, germ. Weinachtsrose. Cuvântul dacic, cum 

ni-l comunică Dioscoride, este compus, Partea finală 3iopva sei diapya corespunde la 

forma românescă «de icrnă». 

mvăytoy, un fel de pâne, făcută din grâu curăţit și din fructe leguminâse (Heliod. 
Ath. fr. 3; Sosibii fr. 20). Etim. de la panis, rom. pâne şi pâine. 

TWp, ignis. După Plato, cuvântul este de origine barbară, de dre-ce Frigienii numiaă 

mp, focul ce arde (Ed. Didot. 1. 302). Rom. para focului, flacără, lat, flamma;a pirui, 

a prăji, lat. frigere, comburere, torrere. Mrom. pira, flacară (Dalametra). 

nvp6s grâi la Homer. Rom. pir, gramen caninum, triticum repens. 
mvpplas, servitoriă, sclav, lat. servus (Suida). Cuvântul se vede a fi fost împru- 

mutat de la Barbari. Rom. biriș, ung. beres, slugă la boi, Ackerknecht, Ochsenknecht. 
mwppix (purriche), genus saltationis (Suida); dans armat, considerat ca jocul cel 

vechii al Cureţilor și care consta din mișcări repedi ale corpului. După Aristotele, 

Achille ar fi fost cel de ântâii, care a esecutat acest joc cu ocasiunea ceremoniilor fu- 
nebre în ondrea lui Patroclu. In timpurile lui Cesar, scrie Suetoniu (Caes. 39), jocul nu- 
mit pyrrhica (sing.) a fost esecutat în Roma de către fii principilor din Asia și Bi- 

thynia. Acest dans a mai fost în us în Dacia şi Pannonia. In Cristurul de pe Mureș în 
Transilvania mai esistă astă-di un joc de copii numit pureca (ung. bolha, lat. pulex, 
rom. purece), şi care se esecută cu bâte (Kis Ăr., Gyermekjât.). In comitatele Comarom 

şi Vesprem de pe teritoriul Pannoniei vechi, un dans poporal este numit pilika și 

pilike (Ibid.). Este numai o simplă fabulă, că Pyrrhus, regele Epirului, ar fi introdus 

acest joc. 

RUTeov în dialectul eolic, puț, fântână (Varro, L. L. 5. 25). 
TvTivy, vas, quod nos vocamus qhaoulov (Suida). Rom. putină, vas de lemn pentru 

apă, brânză, unt, vardă etc.
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Q. 
dănbar, vas pentru lapte, ciubăr (Milchgefâss), în limba locuitorilor din Bogos în Ethiopia (Sitz.-Ber, XCIX, p. 672). 

R. 

Ra, titlu de suveranitate a celui de ântâiă rege pelasg, care a domnit peste Egipet (Uranus, Tum). Ra pere des dieux (Pierret, Livre 25). Aceeaşi personalitate a timpu- 

mânesci se amintesce de «cununa raiului și domnului» (Teod. 90), 6r în altă variantă “cununa rugului»> (Marian, Nunta, 440), unde «rug» este cuvânt dialectal dispărut cu înțelesul de «rege, gr. pbya, rex, v. îmjâs. Forma femenină a fost la Egipteni Rait; în teologia grecă și romană “Piu (Rhea) = regină, cum se numia soţia lui Saturn (Cf. Diod. III. 59) şi Rhea Sylvia, fica regelui Numitor din Alba Longa, mama lui Romul și Rem, alungată din domniă de fratele săă măi tenăr Amuliu. In 1. francesă vechiă și în dialectul bressan de lângă Jura r2y, prov. roi, rey (Littre), rege. In idioma Țiganilor din Transilvania şi România, în care aflăm multe elemente din limba vechiă egiptenă și română, rai și ray, «Fârst> «Herr» (Kogalnitschan, Wisloki). făxis, dorsum, tergum, rom. cârcă, 
tădapvog, arboris ramus foliis vestitum (Suida). Rom. ram. 
Barros, rom. rupt, cârpit, petecit: lat. sutus, consutus, lacer. “Pixag (Rhecas), un duce al Laconilor stabiliți în Bosporul cimmeric (Strabo, XI, 12. Eust. com. in Dionys. v. 680). Recis pe monetele vechi ale Romei. Regis pe de- narii lui M. Lepidus (Egger, Lat, serm. vet. rel. 361). Este același cuvânt cu îmnţâs, rex. Erivâs, rex (Theop., Ducas). In istoria lui Apolloniu din Tyr mai aftăm și formele Pita, fbţa și fipa. 
îmrivn, rășină, lat. resina (Arist.), 
fiYos, frig, răcelă lat. frigus. (Hom.). 
“Pimata 5pn (Rhipaei montes), catena cea înaltă de munți, din părțile de nord ale Thraciei (Carpaţii). La scriitorii cei mai vechi “Pinar. La St. Byz. “Prnaia, dpos “Taep- fopeiov. La Orpheu “Pinatov ăpos, munţii de lângă Oceanos potamos. Geţii locuiaă lângă munții Rhipaei (Val. Flacc. Arg. V. 603). La Avien, Riphaei lângă Istru (Descr. Orb. 455). In limba latină rupes (Isid. rupa), stâncă, ripă, țermure. Rom. rîpa și hrîpa, surpătură de deluri şi munţi, stâncă, prăpastiă, mal. 
furi, sburare, lat. volatus. Rom, aripă, lat. ala. 
Trix, duce, rege, în limba populaţiunilor vechi pelasge din Pannonia, Noric, Germania şi Gallia, Pe monetele vechi ale Pannoniei Ainorix și Evoiurix (Arch. a. Ver. XIV); Deudorix şi Baetorix, duci ai Sigambrilor din Germania. Theophane amintesce pe un "Acxăh fe “Bpumgtâvov (Hermionilor din Germania). 
“P63n, Rhoda, oraș în Tarraconia din Hispania (Liv., Steph. Byz.). Rhode, oraș dispărut lângă fi. Rhodan în Gallia (Plin.). “Posat s. Rudiae, oraş vechii din Calabria (Steph. Byz,, Mel.). Pe teritoriul țErilor locuite de Români, diferite localități, de unde s'a estras, ori se estrag, metalele, pârtă numele de Ruda. In |. lat. rodus (rudus) şi raudus, bucată de metal, mai cu semă de aramă. Rodus vel raudus significat rem rudem et imperfectam. Nam saxum quoque raudus appellant poetae,.. Vulgus quidem in usu habuit non modo pro aere imperfecto; sed etiam pro signato... Apud aedem Apollinis aes conflatum jacuit, id ad rudus appellabant (Festus). In 1. slavă vechiă ruda, metallum (Miklos. Lex pal.-slov.). In România se numiaă Rudari (sing, Rudariă) sclavii domnesci, cari se ocupaă cu spelarea aurului din nisipurile riurilor, In. |. serb. rudar, lucrătorii la mine, O insulă mai mică de lângă Rhodus, se numia în vechime Chalce, «cu mine de aramă» (Plin. 5. 36), de unde provine numele <«Rhodus»,
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“Pe&onm (Rhodope), cel mai mare munte al Thraciei, după Hem. Rom. vârtop, 
pl. vârtâpe, cu diferite însemnări: del (Uric. 16. 376. 379), crepături de stânci, 

locuri prăpasti6se, gr6pă mare naturală, lac, mlaștină, lat. collis, rupes, praecipi- 

tium, specus, spelunca, vertex, gurges, locus paluster, 

Roidomna, localitate în Gallia de sud, între Aquis calidis și Foro Segustanorum (Tab. 
Peut.) Cuvânt compus, cu înţelesul de Riul Dâmnei. Numiri identice în Ungaria Ri - 

vulus Dominarum, în România Rîul Dâmnei. In limba francesă vechiă, ru și 

rui, fiu. 

g&os, curs de apă. La Homer pdos 'Oxzavoio, fluentum Oceani. 

Rhoas, fluviu în Frigia (Plin.). “P& (Rha), fluviul cel mare al Sarmatiei asiatice astă-di 

Volga. Rom. rîu, fr. v. ru şi rui, prov. riu, romaniol re, lat. rivus. 

Roskait, la Egiptenii vechi, un epitet al deiţei Isis, numită și «decese en feu» și 

«grande flamme» (Pierret Livre, 449. 564). Sub formă masculiaă, ibid. 291: Je suis ap- 

peile le Rouge par les devots du Seb. Rom. roscat, lat. rufatus. 

Rosta și Rostau, in papirele mortuare egiptene: murailie de fer, enceinte de fer 

(Pierret, Livr. d. m. 197. 326). In 1. ital. rosta, Hemmung, Sperrung (Diez, Wb. 429). 

In 1. rom. rosteiă, grilagiii la uși și la porți. Novac la Gruia mergea... | Pune mâna 

pe rosteiii | Da așa îi-] scutura, |] totă temniţa crepa (Gaz. Trans. nr. 46. 1889). 

“Poza (Rhypae= -Rhupae), oraș în Achaiă (St. Byz.). “Pin (Rhipe) oraş în 
Arcadia (Hom.). Acelaşi cuvânt cu lat, rupes, rom. rîpă, surpătură de deluri şi munți. 

Rîpe, mai multe sate în România şi Transilvania. 

fUmog, necurățeniă pe pielea corpului, sordes corporis (Hom.). Rom. râp. 

S. 

oăxuxog, lat. saccus, rom. sac. 
sacurem (acus.), săcure, într'o inscripțiune din Gallia meridională. D(onum) d(at) 

Quartus Mar(ti) sacurem (C. |. L. v. XII. 1063). 
Gayăpis, secure de răsboiii, cuvânt întrebuințat la Massageţi și Seyţi (Herod., Strabo). 
sagum, un vestmânt militar de lână, ce era în us la populaţiunile barbare, cu deo- 

sebire la Daci și Scyţi. Praecinctique sagis semper pictis Agathyrsi (Avien. Orb. 

Descr. 347). Imp. Claudiu scrie lui Regillian, originar din Dacia: Arcus sarmaticos et 

duo saga ad me vellim mittas (Pollio, XXX tyr.). Rom. zeche scă zeghe. 
samolus, numele unei plante la Galli. lidem (Druidae) samolum herbam nomina- 

vere ... et hanc sinistra manu legi a jejunis contra morbos suum boumque (Plin. XXIV. 

11. 62—3). In |. rom. samulastra și samurastra, numele unei plante, care, după 
sufisul as/ra se vede a fi o specie mai stlbatică a plantei «samolus». 

sănos, pl. o&pct, înălțime, lat. celsitudo (Strabo; Eustath. in Dionys. 533). Romanii 
întrebuințau cuvântul summus și summum pentru culmile și vârfurile cele mai înalte 

de munți; summus mons, summum jugum, Summum Penninum, Summum 
Pyrenacum (It. Ant.). In limba poporală din Dalmația (sec. XIII) se numiati Sumet 
munţii din apropiere de Ragusa (Wenzel, Cod. d. Arp. cont. II. 368. 1253). 
sapfjpat (pl.), spathae barbaricae (Suida). Rom. sâmcea pl. sâmcele, cu- 

ţitaş mic cu prăsele de lemn, lat. cultellus. Cuvântul presupune o formă vechiă: sam- 

cella, pl. samcellae. 

Santi și Shenti-t, în limba religi6să vechiă a , Egiptenilor, un epitet al deiței Isis, 

numită şi Mă (Pierret, Livre d. m. 449. 461). Terminaţiunea în £ scă s/ ne indică forma 

femenină. La Romani, Mater magna avea și epitetul de sancta si sanctissima 

(C. 1. L. vol. VIII). 

Sdpana (Saraca), o localitate a Arabiei (Ptol., Steph. Byz). O altă Xapăxa, în Me- 
dia (Ptol.), Rom. sărac, lat. pauper, egens, infelix. 
Xapnmătv (Sarpedon), o insulă în Oceanos, unde locuiai Gorgâneie (Carm. Cypr.) 

al căror atribut eraă şerpii. Inţelesul cuvântului se pare a fi «insuia șerpilor».
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Savoy, pl, Savvla, un fel de lance, Samnitibus nomen factum propter genus hastae, quod cwvvia appellant Graeci (Fest.). Cuvântul corespunde la rom. sa biă, ensis, gladius. Cf, Schuchardt, Vocal, III. 94: Samnium = Sabnium, Somnus = sobnus, scamnum = scabnum, Oxanăyn (dela xântetv), instrument pentru săpat. În 1. latină medievală zappare. In quodam campo ad zappandum (Bolland. Act, SS. April. IL. 828). La Da Cange: sapa, muri fundamentorum effossio. Rom. sapă, sarculum, rastrum, ligo. scardia, numele unei plante Ja Daci. Itali malum terrae. Daci absynthium rusti- cum,alii scardian. O formă analogă o aflăm și în terminologia botanică italiană: scardi- cione di campi, scardicione silvatica, germ. Eseldistel (San Georgio, Cat. polygl. di piante). ÎnertEnasag (Scepte-casas), un castel în regiunile thraco-illyrice, restaurat de împ. lustinian (Procop. Aed.). Rom. Șepte case. 
Oxtdpy, numele unei plante la Daci, La Romani labrum Veneris şi carduus Veneris (Diosc,). In limba română scaiă. 
oxwpla, lat. scoria, părţile cele rele ale metalelor, ce se elimineză prin foc. Sudoris- que qui camino iactatur spurcicia in omni metallo, scoria appellatur (Plin, XXXUII. 21. 4). Rom. sgură. In Transilvania și Bănat diferite localități, din regiunile metali- fere, pârtă numele de Scorobaniă, Scorobăi. Un oraş vechiii din Pannonia se nu- mia Scarabantia (Plin.). 
OXDAaE, câne, lat. canis. In |, Tom., Cuvântul a schilăi se întrebuințeză numai pen- tru câni, lat. clamare, vagire, ejulare, 
Xabda (Scythae) numiai Grecii tâte populaţiunile din nordul Mării negre și al Thra- ciei vechi. Insă numele național al Scyţilor a fost Aramaei (Plin.), adecă Aramani. Originea cuvântului se reduce la scutum (gr. sxbrog, pielea de animale, cu care se aco- periaă scuturile), Inţelesul primitiv al numelui 25915 a fost scutaș, om înarmat cu scut, lat. scutatus, pl. scutati (Liv, 28, 2). Persii, ne spune Herodot, numiat pe Scyţi Sâxor (|. VII, 64), Er câxos în limba grecescă însemna scut, Sehkti, Sekhti, Sekti, Sekt, Saktit, în papirele egiptene este numele bărcii sfinte, cu care călătoria sdrele în timpul dqilei pe Oceanul divin, până ce dispărea sera prin strimtorile munţilor în ceea laltă lume (Pierret, Livre d. m.; Maspero, Etud.). Rom. şeică, şi şaică, luntre mânată cu lopeţi pe Dunăre (Teodor. 309). Cuvântul era întrebuințat și în Pannonia. Cum una navi quae saicia dicitur (Fej. IV. 2, 101. 1251). In |, ital. saica, bastimento greco o turco di basso bordo (Scarpa, Vocab, merc.). oelp, sol (Suida). Rom. ssre. 
XeMzoia (Sellasia), oraş în Laconia (Theop.). Sallasi, Salassi, populațiune ligură în Alpi (Ptol., Plin.), Rom. sălaş, pl. sălașe, habitacula pastorum. Cuvânt trecut dela Ro- mâni la Rutheni şi la Poloni (Miklosich, Denkschr. 30 B.). In latina medievală selaci, Casale (sat mic) quod vocatur selaci (Marini, Papiri dipl. 31. a. 905). 
Sîp&, rom. semn, lat. signum (Hom.). . Ser (La Porte). In papirele mortuare egiptene se face adese ori amintire de munţii cei înalți din regiunea divină a imperiului vechii, situată lângă rîul cel mare Nun, nu- mit de Greci Oceanos potamos » «părintele deilor». La strimtorile de apus ale acestor munți se afla după geografia sacra egiptenă Porta numită Ser (Pierret, Livre, 57, 58), identică cu atdijpetat mim, Porţile d-e fer, la Homer. 
Orjtăwtos ăpTog, pâne de făină cernută cu sita de la v. sijYo, a cerne (Suida). Rom, sită, lat. cribrum. Cuvântul a fost în us şi în regiunile Pannoniei. «ta pita, hogya szita», <aşa-i pita, cum e sita», versuri ce le reciteză copii unguresci (Kis Aron, Gyermekjăt.). 
Sethlan, numele lui Vulcan la Etrusci (Orell, n. 1384). Saytân, der Teufel, în limba locuitorilor din Bogos în Ethiopia (Sitz.-Ber, XCLX. 675). Saytan, satanas, în limba cu: mană (Kuun, Cod. Cum. 292). In descântecele românesc, Șoitan, fiinţă mitologică, ce varsă flacără din gură. Şi-a vEqut pe Șoitan viind... | Din copite scântei dând, | Din gură hopaie lăsând (Tocil., Mater. 1602). In dialectul romaniol sacta, fulger în formă de flacără sburătâre (Mattioli). 
Gpedavs, violent (Hom.). In lat. med. faida, gravis et aperta inimicitia, Rom. sfadă, certă, lat. altercatio, rixa. 
NIC. DENSUȘIANU, | 
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Sapiyă (Sphinx), un cuvânt, care sub forma acesta, ni s'a transmis numai de autorii 

grecesci. Sfinxii erau simulacre ale principielor religi6se mistice din timpurile cele mai 
vechi. La Egipteni, sfinxii, considerați ca spirite protectâre ale templelor şi mormin- 

telor, erau representați cu cap de om, de berbece, ori de şoim și cu corpul de leu. Ori- 

ginea acestor simulacre nu era egipienă. Apollodor face amintire de Sfinxul de la 
Theba în Beoţia, născut din Typhon şi Echidna (III, 5. 8.), adecă în nordul Thraciei. 

In orașul Borysthene din Scyţia încă se afla un templu încunjurat cu sfinxi de mar- 

mure (Herod. 1V. 79). Numele «Sphinx» nu se poate explica, nici din limba egiptenă, 
nici din cea grecescă. Cuvântul era de origine barbară. In diua de 9 Martie, poporul 
român serbeză cu mare religiositate memoria Moşilor, numiţi Sfinţi, Sâmţi şi Sânţi. 

In onoarea acestora, se împărțesc, ca pomană, un fel de colaci de formă lungăreță și cu 
cap. de om, numiţi Sfinţi şi Sfinţişori (Marian, Serb. II. 145. 161), ceea ce ne indică 
originea numelui, şi destinațiunea religi6să ce o avuse la început simulacrele, de formă 

lungăreță şi cu cap de om, numite «Sphinx», ce se puneau pe mormintele egiptene. 

Sharsharokket, Shapuarka. După legendele egiptene, Horus, fiul lui Osiris, fiind 

rănit în r&sboiul ce-l avuse cu Typhon, își perduse un ochii, care mai târdiu a fost 
găsit. In papirele mortuare egiptene se face adese ori amintire de ochii lui Horus și 

Osiris, asemEnaţi cu două vipere. Les deux viptres... ces sont ses deux yeux (Pierret, 
Panth. 57). Un ochiă este numit Sharsharokket (Pierret, Livre, 559), şi acest cuvânt pare a 

se referi la ochiul sărit scă perdut al lui Horus. In limba poporală română exista expresiu- 

nea de blestem: «să-i sară ochii din cap> (Marian. Desc. 178). Al doilea ochiă-viperă 

era numit Shapuarka, un cuvânt ce corespunde la forma românescă de «şerpâică». 

Xp (Smu), un nume ce-l avea Typhon la Fenicieni și Egipteni (Manetho, fragm. 77). 

Rom. smeu, bălaur, lat. draco. 

dpi (Sparta) se numesce la Homer capitala Lacedemoniei. In poemele epice 

române se dice despre cetăţile cucerite și distruse, că ai fost sparte (p. 1027). Capitala 

Lacedemoniei, după numele ce-l are, se vede că a fost distrusă în timpurile mai vechi, 

fie prin r&sboiă, fie prin cutremur de păment, şi în urmă reedificată (Cf. Thucyd. I, 101). 

On&Yi), era la Greci lemnul cel lat, ce se întrebuința la r&sboiii, pentru a bate ţe- 

sătura, Ca termin militar sabiă lată, lat. gladius. Rom. spată, o parte a stativelor 

de la răsboiă. La Romani spatha era arma trupelor auxiliare, 

9xA1v. Rom. splină, una dintre intestine, lat, splen, îien. 
010865, cenușă caldă, cinis cendicans (Hom.). Rom. spudă. 

S7o06, în limba scytică ochii (Herod.). Din aceeaşi rădăcină cu lat. specto (în forma 

vechiă specio), a privi. 
Xravavoi (Stavani) o populaţiune scytă din Sarmaţia europenă cu locuințele în 

apropiere de Cistoboci (Ptol.). Rom. stavă, armentum equorum, equitium; stăvariă, 

pastor equitii. 

Stenae, două localități în Macedonia (Rav., Tab. Peut.). Neves, un castel în re- 
giunile Remesianci din Mesia de sus (Procop. Acd.). Caput Stenarum (Rav.) sau Ste- 
narum (Tab. Peut.), o altă localitate în Carpaţii Daciei lângă Olt, unde se mai află și 
astă-di o mulțime de deluri numite stâni, sing. stână, tugurium opilionis, septum ovile. 

Xnspoţţov &xpov (Stoborrum promontorium) în Libya (Ptol.). Rom. stobor, 
marginile de bârne şi de scânduri ale unui vestibul, portic, ori târnaţiă, stavilă ; lat. 
latus exterius, obex, obstaculum. 

oTpaf6s, întors la o parte, lat. strabus. Rom. strâmb, curvus, obliquus, flexus. 

XnpăuBa, un oraș al Thraciei (St. Byz.). In ţările locuite de Români mai multe sate 
cu numele de Strâmba şi Strâmb. 

STPAYYAAY, ştreng ; lat. restis, funis. 

strava, pomana, ce o făceau barbarii din Dacia la mormintele r&posaţilor (Jorn. c. 49). 
Cuventul era în us şi în limba italică. La Lactanţiu strava scu straba. La Umbrii 
strebula, partes carnium sacrificatarum (Fest.). , 

Xep6 Yes (Stronges), un castel pe teritoriul Remesianei din Mesia de sus (Procop. 
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“Acd.) Rom. stru ngă, loc împrejmuit cu gard, având o deschidătură, prin care se mână oile la muls; strimtâre de munți; lat. septum ovile, montium fauces, angustiae, Sutey, un titlu al lui Typhon la Fenicieni și Egipteni, Sutex se mai numiai în timpurile lui Ramses II și guvernatorii mai multor orașe străine (Lepsius, Aegypt. Găt- terkr. 49. 50). După Philo din Byblus, cuventul S6dvoc, Endtx, Evăby, însemna dinatos, justus (Fragm. H. Gr, III, 568.). «Sutex» era în anticitate un titlu, o demnitate şi cu- vEntul corespunde la rom, judec (Hasd., Cuv. 1. 286) și judet = judex. In leziconul lui Mardarie din 1649, judeţ, mai marele locului, Consulii romani încă era numiți uneori judices, Judicem enim consulem appellari (Liv. III, 55). Pe o inscripțiune latină din Dobrogea zudeci (dat.). C. 1. L. UL, 7480. 

T. 8. 

Tabae, un oraș în Lydia. După Apolloniu din Aphrodisia, 484 în limba Lydienilor - însemna ntcpa, stâncă (Steph. Byz.). Cuventul era răspândit prin tâte ţinuturile locuite de Pelasgi. O localitate din părţile de sud-vest ale Daciei cra numită Tina (Dio Cass.). - La Jornande Tabae, un pas al Daciei, In Britannia Taba, în Chersones Tabana, nume de localități (Ptol.), Cuvântul se vede a fi avut în vechime aceeași însemnare cu îăfu la Daci. In limba română din seculul trecut tabie, bastă, redută, (Kogălniceanu, Cron,, [. 281), sp. topia, sard, topiu, mur de pământ şi de paie. taliatura, rom. tăiătură. Cissuram hoc est taliaturam..,. montem cissum, id est taliatum (Grom. vet.). In Lex Longobardorum, tit. 96: arborem ubi theclatura est. Yaliatis, o stațiune în munții dela Porţile de fer (Ravenn.). La Megleno-Români tăliat=circumcis (Papahagi, 1. 89), 
lderapos (Tartarus), o adâncime, prăpastiă scu pescere întunecâsă, în care Joe a închis pe Titani şi pe Saturn. După notițele geografice ale celor vechi, locul numit « Tartarus» se afla în părţile estreme, lângă Oceanos potamos, în apropiere de stâq- patat abat. (Porţile de fer), în acecaşi regiune unde este astă-di muntele numit Tatul. Tartaros este un cuvânt barbar, rotacisat, format din tătân, în Cod. Vo- ronețian tătânru, şi tătăru, La Val. Flac, Saturn este numit Tartarus pater (Argon. 4. 258), unde «pater> este numai o simplă explicaţiune scu repetare a cuvân- tului <Tartarus», cădut în desuctudine. 
Tat și Tatu în religiunea osirică, un munte stu loc, Olympul scu paradisul egip- tean, situat în părțile de nord ale lumii vechi. Osiris maitre de Tat; seigneur de That; le resident de Tatou (Pierret, Livre, p. 448. 146. 365. 444, 62.). In timpurile dominațiunii pelasge, se introdusese la Egipteni, ca şi la Greci, misteriele și doctri- nele religidse ale Hyperboreilor despre locurile fericirii eterne, cari se afla în părțile de nord ale rîului Oceanos, numit de Egipteni Nun. Tat sau Tatu, este reşedinţa lui Osiris după încetarea sa din viţă, un loc identic cu Tartaros, unde petrece Saturn după detronarea sa. v. Tăgrapoş, - 
tata = pater în limba familiară romană scu rustică (Varro în Non. 81. 5; Mart. |, 101); rom, tată. 

Tata, Tattus, Tatucus, Tatuca, Tatoia, nume și conume personale în Noric și Dalmația (C. 1. L. vol. 1), Ă 
Tatur mons și Tatur montes în documentele medievale, astă-di Tatra, vârtul cel mai înalt al Carpatilor, în părţile de nord ale Ungariei (Fej. IV, 3. 516; IV. 4, 12; Anon. B. R. not.). O simplă formă rotacisată din tatul. 
TaOpos (rubpos Bode, Hom.), lat. taurus, rom. taur. 
'LaSpos (Taurus), catena de munţi, ce despărția Lycia de Pamphilia. Cuvântul este barbar, pelasg. In]. macedoromână, taur însemnează «munte înalt> (Weigand, Ar. IL. 332), Taurus, se mai numia în vechime și un d €1 din părţile de răsărit ale Siciliei (Diod. 16. 17). Tauri, anumite promontâre de lângă sînul arabic (Diod, III. 41). Taurici montes în Chersonesul tauric (Mela). Paurisoi, un popor mestecat cu Thracii, cu Bastarnii și Scyţii; alți Paurisoi în Noric (Strabo). Teurisei, un trib din părţile de nord ale Daciei
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(Ptol.), Taurini, popor ce locuia sub Alpi (Plin). Inţelesul cuvântului este Munteni. 

71), lat. accipe, rom. ține, na. Kâxhuwţ, zî, mie otvov. Cyclops, accipe, bibe vinum 
(Hom. Cf. Suida). Rom. te cu același înțeles. v. p. 1028. 

9187, Oa (Thebe, Thebae), numele mai multor orașe vechi în ținuturile 1o- 
cuite de Pelasgi, între cari, cele mai celebre ai fost: Thebe din Beoţia (Hom,), Thebe 

de sub muntele Placos, lângă Troia și Thebae din Egipet, oraşul cel mai vechii şi 

mai mare de pe pământ (Hom.). In limba vechiă latină, şi în limba Beoţilor, Teba în- 
semna <d€l», Lingua prisca et in Graecia Acoleis Boeotii sine affiatu vocant collis 

-Tebas: et in Sabinis... etiam nunc ita dicunt (Varro, R.R. UI. 1.). 

Temarinăda, mai corect Temarunda, numele scytic al Lacului meotic, Pliniu (6. 7): 
Moetin (Scythae) Temarin da (vocant). Cuvântul nu este compus din Mater-un da, cum 

credea Miillenhoff (p. 556). Numele adevărat a fost Marinda, ori Marunda, din «mar» 

(mare), ca în limba latină Larunda, Mama Larilor, de la eLar», €r Ze ori fa este 

numai un simplu articul femenin întrebuințat de unele triburi scytice ca în Ta-firt (Vesta). 

” In limba litvană de adi, tas, fem. ta, este aprâpe un articul şi corespunde la germ. 

der, die (Schleicher, Lit. Gramm. 1856). 
testes și teshtesh în papirele egiptene o stofă fină de haine. Vâtu d'etoffe testes 

(Pierret, Livre, p. 5. 468). Lat. textum, stofă țesută. 

Ezra, espresiune de onârc, cu care se adresa cel mai tânăr către cel mai bătrân 

(Hom.). Rom. tete. 

dăpoos, ză, audacia, temeritas (Hom.), Rom. dârz, lat. audax, pertinax. 

Stawva, deiță (Hom.) Rom. dina, lat. diva, dea, 
x, tecă, iat. theca. 
Depeitoy, Vepijitov (Hom. Yepeih:ov); rom. temei; temeliă; lat. fundamentum. 
Veos, lat, deus, Cuvânt barbar. După Herodot, Pelasgii, numiaă pe dei Yzods. In 

limba Geţilor: îto(c), țto(s) zeu[s) și £4), în numele deilor: Sada-t:oc, Safe, Medu-zeus 
şi Zăd-uot+s (Deul moş). Doric 3:66, laconic stâs. Pe o inscripțiune din Mauritania; Dicus 
(C. 1. L. v. VIII. 9181). In limba română medievală: zeu (Cod. Voron.). 

dopooș, lat. thyrsus; rom. tErș, ramură de arbori, ori de plante, cu frunde. 

Tiberis, Tibris, numele riului, ce despărția pe Etrusci de Umbrii, de Sabini şi de 

Latini. 'Tiberis, scrie Pliniu, se numise mai înainte Tybris (= Tubris), &r în vechime 
Albula. In realitate, apa acestui rîu este tulbure şi numele săii derivă de la un cu- 

vent poporal de aceeași formă şi înțeles cu rom. tulbure, lat. turbidus,. Un riă din 

Mauritania se numia Turbulenta. Turburea, zii în Prahova (Rom.). După Varro, eti- 

mologia numelui Tiberis nu era latină: Tiberis.., nihil ad Ezopoh6yov latinum (V. 29). 

Tierna (Tab. Peut.), La Ulpian Zernensium colonia, la Ptolemeu Alepva ; în 
inscripțiunile latine Statio Tsiernensis, o localitate în Dacia, lângă Porţile de fer. 

La Steph. Byz. Q:pvq, un oraş al Thraciei, unde 0 ţine locul unui Z, ca în Qopufpaios 
= Zoufpatos. Vechiul oraş Tierna a fost situat pe locul unde se varsă adi în Dunăre 

riul numit Cerna = apă negră. 

Turăves (sing. Tirăy), la Homer şi Hesiod Tirzives, generaţiunea lui Uran, clasa cea mai 
vechiă şi mai nobilă a societăţii pelasge. Cuvânt barbar. Trây se reduce la sărta, părinte. 
In 1. română tătân = pater. Sub dominaţiunea pelasgă, cuvântul a trecut şi în limba reli- 

gi6să a Egiptenilor. La dânșii, Tatunen, cu înțelesul de «Tatăl», era divinitatea primor- 

dială: «păre des păres», «p&re des dieux et de tous les âtres» (Pierret, Panth. cgypt. 5.). 

mdroi, mirYol, ubera, mammarum papillae (Suida). Rom. tiţă, pl. tițe. 
tonus, tonitrus, Antiqui aut tonitrum dixerunt aut tonum (Sen. Qu. nat. 2. 56). 

Rom. a tuna, lat. tonare; tunet, lat, tonitrus. Le Retorom. ilg tun, der Donner. 

(Conradi, 87). 
Tâpva, TOpva cppărpe, cuvinte rostite de un ostaș român de peste Dunăre în limba 

părințescă s€ă în limba ținutului, că narppa qovg; îzixmpiw re phorry. (Teofan; la 
Teofilact: gerâpva), Rom. înturna, mrom. torna, a întârce, lat. vertere, redire. 

T6pvos, un instrument alt&mplarilor spre a desemna un cerc ori semicerc, lat. tornus. 

Rom. a înturna, a întârce; lat. intorquere. - 
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Lovţov (Tonzu), un rîă al Thracici ce isvoria din muntele Hem şi se vărsa în Hebru 
(Marița) lângă Adrianopole (Pto! ), astă-di Tungea. Numele derivă de la un del, ori vârf 
de munte, <Tonzus>, rom, tuns, adecă cu pădurea tăiată. In toponimia română: Tun.- 
zăriă m. (Suceva), Tunzesci, moşiă și pădure (Tutova). In Galiţia, trei munţi pârtă 
numele românesc de Tusul, adecă Tunsul, (Miklosich, Denkschr, 30 B. p. 59. 62). 
Tpedezrlove (Tredetitiliu 5), un castel în regiunile Timocului, restaurat de împ. 

Iustinian (Procop. Acd.). Numele este poporal. «Tredeti» corespunde la rom. treideci, 
(triginta), serb. trideset, iar nu la «treispredece» lat. tredecim. 
pwăs, 7) Tpwăs Yî] (Troas), ținutul locuit de Troiani, în particular șesul cel în- 

tins dintre fluvieleScamandru și Simois, numit de Homer n:îioy 28 Tewixdy (Il. 10. 11; 
Strabo 13. 1, 24 şi 34). In]. română, troaș însemneză luncă, lat. vallis, convallis, 
pascuum (Viciu, Glos.), ori loc plan ca o livade, închis cu gard. (Frâncu, Rot. 63). In 
Lexiconul de la Buda troașş, pratum fenile septum. Cuvântul Tpwâs avuse astfel în 
limba vechiă înţelesul de «luncă», «loc plan ca o livade», după cum șesul Troiei (Tpwds) 
este numit și la Homer nzâioy 7 Tputxby. 
pui, luxus (Suida). Rom. trufiă, lat. superbia, arrogantia. In 1. latină medievală 

truffa, jocus; truffare, jocum facere. 
Tp5Y71, fructele, ce se culeg t&mna, cereale, pâme, struguri. La Homer (H. Apoll. 55) 

2051, culesul viilor. Rom. strugure, lat. uva, botrus. La Suida rzvy-qsăs, tempus vin- 
demiae, culesul viilor. 

7p5E, vinul nou și nefert, must (Hesych.) Rom. strugure, uva. 
tabraocus, pl. tubraoi, un cuvânt usitat în limba poporală (barbară) a Hispaniei; 

după Isidor, compus din «tibia» (fuerul picidrelor) şi «<braccae>, pantalonii cei largi 
ai barbarilor. Tubraci, quod a braccis ad tibias usque perveniant (Isid. Orig.). Rom. 
turc, scapus cothurni, . 

Tuisto, divinitatea supremă a Germanilor vechi (Tacit.); cuvânt, ce corespunde la 
«D-qeă Tatăl= Deus pater (Cod. Voron.). In limba română: tuţiiă are același înteles 
cu «tată», probabil abreviaţiune din «tătuţiă». 

TovAfNĂG, numele unei plante la Daci; la Greci xsvrabptoy, la Romani febrifugium 
(Diosc.). In limba ungurescă turbulya (Tâjszât.), un rest din limba pannonică; rom, 
turbare, laur, ciumăfaie; Datura stramonium (Hasd. Traian, 1882. 46.). : 
Top&, numele unei plante la Daci, pe care Romanii o numiai de asemenea tura, 

€r Grecii ăvaad)is (Diosc.). Rom. turiţă, galium aparine, Linn.; turiţă marc, agri- 
monia eupatorium, Linn. 
Tobpixia (Turicla), un castel în regiunile thraco-illyrice (Proc. Aed.); formă popo- 

rală din turricula, rom. turnișor, 
Tvpâs, caseus, rom. caş (Hom.). Același cuvânt cu rom. urdă, caseus secundarius, 

în care litera /==d a fost dislocată. Despre originea barbară a cuventului v. fo5rvpov, 
Tovpo5s (Turus), castel în regiunile thraco-illyrice (Proc. Aed.), lat. turris, rom. 

turn, Aceeaşi formă a fost întrebuințată și în regiunile barbarilor de lângă Pannonia. 
«Castrum Turul», adi Turocz, (Fej. V. 2. 217. 1274). 

U. 0. 

00) urâv, castel în regiunile Scyţiei mici de la Dunăre (Procop. Aed). Rom. ulmet, 
mulțime de ulmi, lat. ulmetum. 
Ospavds (Uranus), cel mai vechiă rege al ginţii pelasge; în religiunea vechiă 

Ceriul (Coelus) personificat, €r după colindele române «pogorit din ceriii». Inţelesul 
primitiv al cuvântului a fost Muntean (Montanus), după cum resultă din numele de 
Montu scu Mont, ce-l avuse Uran la Egipteni. Etimologia se reduce la cuvântul 
vechiă barbar ur, munte, gr. ăpos, ion. odpos. Din aceeaşi rădăcină derivă şi cuvântul 
românesc uriaş, gigant, la început «locuitoriă de la munte». Pe o inscripțiune romană 
din Gallia VRIAXE, nume propriu fem. (Desjard., Geogr. h. d... Gaule, II. 390). De la 
ur (munte) derivă şi numele boului sălbatic urus, rom. bo-ur,
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Urma giganti, sei numai simplu Urma, o localitate în Mesopotamia (Itin, Ant. 84). 

Rom. urmă, ital, orma, lat. vestigium. Urma boului, munte în România. 
Obpowv, numele unui oraș anteroman în Hispania Botică (Ptol,), pe monetele vechi 

Ursone (Eckhel). In inscripțiuni: Respublica Ursonensium (C. 1. L. v. Il. 1415). 

In limba română ursoniă (Hateg), lat. ursa. 

Ursus, Ursulus, Ursa, nume personale în Noric, Pannonia și Dalmația (C. î. L. Ul). 

urus (pl. uri), boul s&lbatic din pădurile Hercinici (Caes. B. G. VI. 28). Rom. bo-ur. 
Serviu (Virg. Georg. Il. 374): dicti uri &nă <âv &păv, i. e. a montibus. 

oi, urechiă, au d (Hom.); lat. auris, auditus. 

o5dap âpovpys, partea cea mai fertilă a unui câmp de sămănături (EHom. Il. 9. 141, 283). 
Rom. hotar, câmp de arătură, teritoriul unei comune, ori linia de demarcare, lat. ager, 

territorium, limes. Cuvântul derivă de la hat (rom.), semn de mezuină (Frâncu, Motii, 101); 

locul gol, de unde scâte plugul brasda (Viciu). De la aceeaşi rădăcină, germ. Hattert. 

vV. 0%. 

Qbă)de (Valle), localitate în Macedonia (Ptol.). Mavp6faA)e, un castel în regiunile 
thraco-illyrice (Procop. Aed.). Valle Cariniana în Pannonia (tin, Ant.). Rom. vale, 

lat, vallis, 

Vesonna și Vesunna, localitate în Gallia Aquitanică (Ptol. II. 6; Itin. Ant.; Grutter), 
Rom. vesuniă, latibulum, fovea. Vesuinus, vin din muntele Vesuviu (C.I. L, 

IV. nr. 2557), 

Vior, fluviu în Mauritania (Plin.). Rom. apă vi6ra cu înțelesul de rapă viă», lim- 

pede (Hasd. Etym. magn. Rom.). 

e Z, 

/ădpot:s (Zalmoxis), divinitatea supremă a Geţilor (Herod., Diod.). Cuvânt compus 
din za, art, zal (deu) şi mox (moş). La Macedoromâni Dumni-dza, gen. art. Dumni- 

dzălui (Dalametra). 

Păpada (Zaratha), localitate în Mauritania (Ptol.). v. Sarata. 
“Zăpuavos Xiyav (Zarmanus Chegan), numele unui Indian din Bargosa, trimes 

în legațiune la împ. August și decedat în drum la Athena. În inscripțiunea grecescă, 
ce i s'a pus pe mormânt, el este numit Z&punvos X'mav (Strabo). Aici ultimul cuvânt 

ne apare întrebuințat în mod satiric. Este un simplu epitet etnic, identic în formă şi 

înţeles cu rom. ţigan (cf. p.531 şi 818), 
CEpa, lucruri ferte, germ. das Gesottene. Zen, rom. zamă, sorbitură. Cuvântul 

«zema» exista în limba poporală din Hispania (Isid. Orig. XX. 1. 21). 
Cîjva, numele unei plante la Daci. La Romani cicuta (Diosc.). Rom. zârnă (solanum 

nigrum. Linn.). 
Ze (Zeus), divinitatea supremă în religiunea Pelasgilor şi a Grecilor, In dialectul 

colic şi beotic Az5c și Bes, Etimologia de la deus, rom. dei, gr. Yes. 

Ziozimala,. In comitatul Albei (Pannonia vechiă), copii unguresci reciteză următârele 
versuri tradiţionale: Ziczimala zeccz, | ziczimala barbariczka, | ziczimala zecez (Kis Aron, 

Gyermekjât. 37). Resturi din limba romană, ce se vorbia o-dată pe teritoriul Pannoniei. 

«Ziczimala barbariczka» este deciucla, ce o plătiaii barbarii de pe teritoriul Germaniei 

pentru pământurile arendate de la Romani (agri decumates), 

(07, viţă, mod de vieţă, cu deosebire despre animale și vegetale. Rom. soii lat. 

stirps, genus, species. 

(6uBeos, la Thraci boul sălbatic, bourul, lat. urus (Hesych.) Rom. zimbru. 
Gvy6v şi Gvyâs (Hom.), lat. jugum, rom. jug. 
Zodppevrov, var. Zobpuavrov (Zurmentum, Zurmantum), localitate în Libya 

(Ptol.). Rom. jurământ, lat. jusjurandum, juramentum. 

P. S. La Baku, gr. Băuxos: în dialectul român din Istria băc, taur (Popovici, Dial. 
„rom, d. Istria, 92), 
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După cum vedem, anticitatea acestor forme de limbă barbară latină este 
fârte mare. 

Unele sunt numiri de popore, de ţinuturi, de munți, rîuri şi orașe din 
timpuri extrem de depărtate, £r altele sunt cuvinte usuale, trecute din graiul viu al Barbarilor în limba grecescă și peste Ellada în limba egiptenă, încă 
inainte de timpurile homerice. 

Ceea ce însă presintă o deosebită importanță pentru istoria limbelor ro- 
manice, este tipul acestei limbe latine barbare, care este unul şi acelaşi, 
incepând din munţii cei mai depărtaţi ai Asiei centrale şi până la Oceanul 
de apus. 

Tradiţiunile biblice spuneai, după cum am vădut mai sus, ca în timpurite 
primitive a esistat pe întregă suprafața pământului o singură limbă usuală. 
Tot ast-fel aii constatat și studiile filologice moderne, că în tâte provinciile im- 
periului roman a esistat numai una şi aceeași limbă latină rustică, 

Regele Psametich din Egipet,. ne spune Herodot (II. 2), făcuse diferite 
esperienţe, ca să afle, care a fost cel mai vechiiă popor pe păment și ce limbă 
vorbia; că în fine, dânsul ajunsese la convingerea, că limba cea mat vechiă 
a fost a Frigienilor, adecă a Pelasgilor din Asia mică, și că prin urmare, 
aceştia sunt poporul antiquissim al lumii întregi. 

Diferitele cuvinte și forme, ce ne-ati rămas din limba vechiă barbară, cum 
sunt: <Anxurus, anger; Apsorrhus, apsâră; Arius, rîu; Asarath, 
sărat; Baba și ababa, babă; Baku, taur; brathu, brad, celeres, 
călărași, cerus, ceriă; copte, câptă; domnus şi domna; daspletis, 
despletit; Delos, del; dia, di; Medusa, mătusă; Minthe, munte; 
Mossulos, moș, art. moșul; mossun, pl. mossuna, moșină, moșie; 
m ox (is) moș; n ep (astus) și n ap(astus dies), năpastă; noi, noijocolon, 
ocol; Oer, oieriă; oiae, piei de Gie; Opas şi Hephaistos, opaiţiii și ho- 
paiţiă; Ostasos, ostaș; Rosta, rosteiii; Ser, fer; sehkti, șeică; Sphinx, 
sfinți; sir, sâre; Smu, smeu; Sparte, sparta; Sudek și Suteyx, judec, 

„judeţ; Zaratha, sărată; Ze ranii, ț&rani etc., — ne arată, că limba vechiă 
romană (arimică, rustică), nu cea latină, trecuse peste periodul săi de trans- 
formaţiune încă cu mii şi cu sute de ani înainte de era creștină. 

11. Cântecele saliare (Carmina Saliaria). 

Am reprodus în capitulul de mai sus o serie de cuvinte barbare din di- 
ferite regiuni ale lumii vechi, cari, după formele și înțelesul lor, aparținea 
unei idiome latine preistorice.
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Însă, cuvintele isolate constitue numat elementele anatomice, ale unei 
limbe și ele nu pot să ne înfăţișeze aspectul viu, ce-l are o limbă în Miș- 

carea sa reală. Adevărata fisionomiă a unei limbe se pâte cunâsce numai 

din țesătura cuvintelor, din construcțiunea gramaticală şi sintactică a ele- 

mentelor sale. - 

Cele mai vechi texte, ce ne-aii rămas din idiomele latine preistorice, se reduc 
numai la câte-va mici fragmente din cântecele saliare, la 2—3 descântece 
populare, la cântecul Fraţilor arvali, și la inscripțiunea sepulcrală pelasgă, 

descoperită în insula Lemnos, antericră a. 500 a. C. 
Cu aceste puţine texte de limbă latină barbară, vom începe a ne 

ocupa aici. 

Cântecele saliare sunt cele mai vechi rămășițe ale poesiei reli- 
gi6se latine. | 

În cursul timpurilor însă, preoții și literaţii romani ati cercat să introducă 

forme latine şi în versurile saliare. În modul acesta, dânșii au întunecat și 
mai mult înţelesul adevărat al acestor cântece, ast-fel, că în timpurile lui 

Quintilian (sec. 1 d. C.) nici chiar preoții Salilor nu le mai puteai înțelege 1). 
Cel mai important fragment din aceste cântece saliare, pe care ni-l co- 

munică Varro, este următoriul: | 

Cozeulodoizeso; omnia vero ad patula coemisse, 

lancus lanes duonus cerus es, dunus Ianus; 

Ve vet pom melios eum recum 2). 

După forma și destinaţiunea lor, cântecele saliare erati un fel de co- 
linde poporale tradiționale, eşite din aceeași sorginte literară, preo- 
țescă, din care derivă și vechile colinde poporale românescă; ast-fel, că ade- 
văratul înţeles al cuvintelor din aceste fragmente î-l vom put€ cunsce nu- 
mai cu ajutoriul colindelor poporale române, din cari nu aă dispărut cu 
totul caracterele specifice ale anticității. 

Întru adevăr, dacă vom face o asemănare între textul ce ni-l presintă 

fragmentul lui . Varro și între textul colindelor poporale române, ne vom 

convinge fără multă greutate, că amândouă aceste forme de cântece tradi- 

ionale constitue în fond numai unul și același gen al poesiei religi6se pre- 
istorice, 

Reproducem aici următârele versuri din colindele poporale române: 
Colo'n jos, mai din jos, 

Domn din cerii, 

*) Quintiliani Inst. 1. 6. 

*) Varro, L. L. VII. 26.—Egger, Latini sermonis vet, reliquiae, p. 75.- Bergkius, Com- 
mentatio de Carminum Saliarium reliquiis Marburg, 1848. 
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Crescutu-mi-aă doi merișori înalți. , 
Jos la umbra lor, dușue, mișue d'un pat încheiat... 
vent de vară c'a bătut 
prin pometul raiului... 1), 

In cântecul saliar, Cozeulodoizeso este o simplă grupă: de cuvinte 
alterate, ce corespund la primul vers, cu care încep de regulă cele mai 
multe colinde- poporale-.române din Transilvania: <Colo'n.jos, mai din jos», 

Cuvintele: omnia vero ad patula coemisse ne'apar numai ca o 
formă coruptă latinisată din versurile, ce le aflăm în. colindele românesci: 
«Jos la umbra lor, dușuie, mișuie d'un pat încheiat». Important este, 
că în cântecul 'saliar a esistat o-dată și un cuvânt sinonim cu "«încheiat», 
care însă a dispărut cu totul din fragmentul lui. Varro. 

Poetul Ovidiu descriind sărbătorile naționale ale Romanilor, după: <căr- 
țile cele vechi ale preoților», ne înfăţișeză pe Ianus rostind următârele cuvinte: 

Omnia sunt nostra clausa patentque manu 2).  : 

«Clausa patentque» sunt fără îndoielă cuvinte împrumutate din cântecele 
Saliari, pe cari teologii români nepricepându-le le aă comentat în sens dog- 
matic, dându-le cu totul alt înțeles de cum î-l avuse în textul primitiv. 
lancus lanes, duonus cerus es, dunus lanus este un simplu 

refren cu numele lui Ianus lancus -lanes, ca în colindele române «Leru-i 
Dâmne», <Domn din ceriă» (v. p. 1004) Intr'un fragment liturgic dela Mă- 
haciă (sec, XVI), donul= domnul 3... 

Următârele cuvinte: ve vet pom melios.eum recum, presintă o deo- 
sebită asemănare cu versurile din colinda de mai sus: vânt de vară ca 
bătut prin pometul raiului, ori prin pomii merilor, de cari se face 
amintire în aceeași colindă. 

După cum vedem, fragmentul lui Varro este defectuos în multe privinţe. 
Cântecul saliar. era în tot casul maj lung, €r versurile nu sunt estrase în 
o ordine regulată, 

Un al doilea fragment din cântecele saliare, pe care ni-l comunică Varro 
are forma: următâre:" | - 

Divum empta cante, divum deo supplicante. 
«Cante>, dice Varro, este în loc de «canite» (cântaţi). Însă, ceea ce face, 

ca versul acesta să fie neînțeles, este cuvântul empta. Bergkius presupune, 
că în textul original a fost templa (cântați templele deilor). Însă, forma 
vechiă a fost fără îndoielă FEPTA=—facta, rom. fapte (cântaţi faptele deilor) 2 

:) Teodorescu, Poesii pop. p. 77. —:) Ovidii Fast. I. 117, —4) CE. Statii Sil, 1. 6 
Saturnalia. Principis sonantes; Et dulci Dominum favore clamant. — 4) La Cicero: fa c- 
tum divinum ; în fond aceleași cuvinte cu «Divum facta» (Phil, II. 44).
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12. Descântece barbare. 

Cato cel bătrân, născut la Tusculum în a. 234 a. C., ne comunică, în 

tractatul s&ii de «Economiă rurală», următoreie două variante dintr'un des- 

cântec de scrintitură, după cum scrie dânsul: 

Var. 7. Huat, hauat, huat, ista pista sista, dannabo Damnaustra. 

Var. 2. Huat, haut, haut, ista sistar sis ardannabon Dunnaustra 

(Dannaustra) 1). 

Romanii atribuia în general o deosebită putere magică descântecelor 

de origine barbară, <externa verba et effabilia» sâă rostite în o limbă la- 

tină coruptă, «latina inopinata» 2). 

Însă literaţii romani ai cercat st introducă forme latine și în descânte- 

cele barbare, fără să .pricepă sensul adevărat al cuvintelor. 

Ast-fel cuvintele ista sista, din descântecul lui Cato, nu ai de a face 

nimic cu pronumele fem. «ista> și nici cu verbul «sistere». 

Primele două versuri ale acestui descântec «Huat, hauat, huat, ista 

sista», sunt numai simple fragmente dintr'un descântec poporal de dra- 

goste, în care se invâcă ajutorul stelelor. În formă românescă: 

Uhu, uhu, stea, steal 

Tote stelele să stea!3). 

În ce privesce a doua parte din textul acestui descântec: dannabo, 

ori sis ardannabon Damnaustra, cuvintele aă fost răi separate și 

rău scrise. Forma mai corectă ar fi: si s'ar da bonna Damn(a) 

naustra. Rom. şi de ar da bună Dâmna nâstră. 

Un al doilea descântec, pe care-l aflăm la Cato, este: 

Var. z. Motas vaeta, daries dardaries astataries dissunapiter. 

Var. 2. Moetas vaeta, daries dardaries asiadarides una petes 4). 

Separaţiunea corectă a acestor cuvinte ar fi: Mo tas vaeta. Daries dar 

daries asia daries (asta taries), Diss una piter. 

«Daries> este o formă barbară, pers 2-a sing. din presentul optativ; rom. 

dare-ași, — ai, - ar; - am, —ați,—ar, 

Acelaşi optativ, însă cu verbul auxiliar pus înainte, îl avem și în primul 

descântec : «si s'ar da bon(na) Dunnaustra». 

1) Cato, R. R. c. 160. — Heim, Incantamenta magica, p. 534. 

2) Plinii H. N. XXVIII. 4, 6. — 3) Tocilescu, Mater. folkl. p. 685. — La Virg. (Aen. 

1V. 489), vrăjitârea de la m. Atlas scia să întârcă stelele înapoi, vertere sidera retro, 

1) Cato. R. R. c..160. — Heim, Incant. mag. p. 533. 
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Cronicariul frances Aimoin povestesce, că în timpul lui Iustinian, un rege 
barbar fiind făcut prisonerii, împăratul i oferi loc să ședă lângă dânsul 
și-l invită s& restitue provinciile ocupate. Non dabo (= nu dau), dise 
el, €r împăratul replică: Dara s, o formă barbară de la verbul «dare» D, 
mrom, «să dareși», să fie să daj, | 

Ultimele cuvinte : <Diss una piter> sunt un vocativ dela nominativul «Deus 
unus pater». După cum se scie, Jupiter era numit și Dis şi Diespiter. 

Aceleași cuvinte le aflăm în descântecele și în versurile poporale ro- 
mâne, sub formele: 

«Nu te văieta» 2). <Taci, nu te văieta» 3), <Dare-ar Dumnedeii». « Dare-ar 
Domnul Dumnedeii». «De ar da Dumnedeii, de ar da» 4). 

Înţelesul întreg al acestui descântec barbar ar fi ast-fel următorul: 

Ne (Non te) vagita. Uti des, utinam des, ast utinam des (salutem), 
Dis une pater! 

Rom.: Nu te văieta. Dare-ai, de ai da, aşa de ai da sănătate, Dâmne, 
unule părinte! 

Repetarea versurilor, ori a cuvintelor, de câte 3 și 5 ori era, după credin- 
țele vechi ale Romanilor, o condiţiune esenţială pentru ca rugăciunea si 
descântecul să aibă efect, «să prindă». 

În cântecul Fraţilor arvali, cele de ântâii cinci versuri se tepetâză de 
3 ori, ultimul cuvânt de 5 ori. Pliniu scrie: «Cesar», după cum se spune, 
«răsturnându-se o-dată cu trăsura, ca să nu i se mai întâmple și în viitoriă 
vre-un accident în călătorie, repeta de 3 ori o anumită formulă (carmine 
ter repetito), de câte ori se urca în trăsură, ceea ce după cum scim, o fac 
şi alți mulți în dilele nâstre» 5), 

Diferite descântece de origine barbară ni s'aă păstrat în trâctatul de 
medicină al lui Marcellus Empiricus din sec. IV, care trăise la curtea, îm- 
p&ratului Theodosii 1. 

Unul din aceste descântece este următorul: «Dacă cuiva i-a rămas ceva 
în gât, să se frece pe grumadi și să dică; 

<Xi exucrione xu criglionalsus scrisu miovelor exugri conexu 
grilau» €). 

1) Cantu, Hist. univ. VII, 461. — :) Marian, Descântece, p. 102. — :) 'Țiplea, Poesii 
pop. p. 101. 

+) Tocilescu, Mater, folk. 319, 324. 1009. — Hasdeu, Cuv. II. 4. 
5) Plinii H. N. XXVII. 4, 6. 
€) Marcell, De medicam. XV. 105, 106, ap. Heim, Incantamenta magica, p. 532.
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- Cuvintele sunt barbare, însă extrem de corupte-și vor trebui separate ast-fel: 

» (E)si e xuctrio nexu criglio nalsus, scrisu miove... lor e Xugrico 

nexu grilau (= criglio). 

Sub acestă formă, descântecul lui Marcellus corespunde la următrele 

versuri din descântecele românesci: 

<Eși..... din creierii capului, din sgârciu nasului, din măduva 

6selor» 1). 

Aici, criglio și grilau ai același înțeles cu rom. «creieri>; xucrio, 

scrisu și xugrico = sgârcii, nalsus = nasului, şi miove... lor= 

«măduva 6selor»>. 

In alte descântece vechi, ce ni s'a păstrat într'un codice al mânăstirii din 

St. Gal -(sec. LX), cuvintele poporale «măduva 6selor» sunt traduse în limba 
latină cu «move de ossa> și <a medullis ad ossa» 2, 

De notat, că limba barbară din acest descântec se caracteriseză prin arti- 
culul postpus /or (miovelor == măduva [6se]lor) și un 7 dislocat în nalsus = 
nasului, 

13. Cântecul Fraţilor arvali (Carmen Fratrum arvalium). 

Încă din timpuri imemoriale esista în Roma un colegiu de preoți, nu- 

miți Fratres arvales (Fraţi de moșii), cari făceai sacrificii și ceremonii 

religi6se publice în ondrea divinității archaice Dea Dia (Diua), pentru ro- 

direa câmpurilor, pentru bună starea şi înmulțirea turmelor (v. p. 1088). 

Templul şi pădurea cea sfântă a deiţei se aflati în Via Campana, la o 

depărtare de 5 miliare de Roma. 

Aici în fie-care an, pe la mijlocul, ori pe 'la finele lunei lui Maiă, se 

celebra festivitatea cea mare și publică a deiței Dea Dia, cu rugăciuni, sa- 

crificii şi jocuri, cari ţineau trei dile. 

În diua a doua a acestei sărbători solemne țărănesci, preoții arvali, după 

ce îndepliniaii ceremoniile şi sacrificiile obicinuite, se retrăgeau în interiorul 

templului, închideait ușile și luând în mână cărțile cele sfinte recitaă un 

cântec religios tradiţional, Carmen Fratrum arvalium, săltând şi tro- 

potind în jurul mesei destinate pentru sacrificii. 

Textul acestui vechiii cântec religios ne este cunoscut numai după tran- 

scrierea, ce sa făcut în actele Fraţilor arvali din a. 218 d. C,, în timpul 

împ. Heliogabal. 

Pe tablele de marmură ale acestei inscripțiuni, cuvintele sunt de regulă 

:) Tocilescu, Mater. folkl, 616, 620, 638, 655, 582. — Teodorescu, Poesii pop. 367. 

2) Heim, Incant. mag, p. 564. 558.  
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împreunate unele cu altele, iar separațiunea cuvintelor, așa cum s'a făcut 
în' ediţiunile de până acum, este în multe privințe eronată. 

Noi vom reproduce aici textul acestui monument eprigrafic, așa cum 
s'a publicat de Henzen în «Acta Fratrum 'arvalium» și în «Corpus Inscriptio- 
num ]atinarum»; iar la urmă vom esamina, din punct de vedere linguistic, 
părțile rămase încă neînțelese din acestă rugăciune vechiă religi6să, 

1. Enos Lases iuvate, 

Neve luaerve Marma (Marmar) sins (sers) incurrere in pleores 
(pleoris). 

3. Satur furere (fufere) Mars limen sali sta berber 
Semunis (simunis) alternei aduocapit conctos. 

5. Enos Marmar (Mamor) iuvato. | 
Triumpe, triumpe, triumpe, triumpe, triumpe 1). 

Versurile 1—5 se repetâză fie-care de câte 3 ori, €r esclamaţiunea din 
urmă de 5 oii. 

Unele cuvinte sunt scrise în diferite forme. Variantele mai importante 
le-am reprodus în parantese. 

Traducerile făcute până astă-di, de pe acest monument important al limbei 
romane religidse, divergeză aşa de mult unele de altele, în cât putem dice, 
că afară de primul şi de ultimele două versuri, tâte cele-lalte ai rămas ne- 
înțelese. Din aceste traduceri reproducem aici următârele: 

Hermann: 

Nos, Lares, juvate, neve luem Mamuri, siris incurrere în plures: satur fueris, Mars, 
limen i. e. postremum, sali, sta, vervex: Semones alterni, jam duo capit cunctus. Nos, 
Mamuri, juvato. Triumphe 2). 

Grotefend: 

En! nos, Lares, juvate. Neve luem, Mars, sinas incurrere in flores. Satur furere Ma: 
vors, lumen solis sta (siste) fervere! Semones alterni advocate conctos! En! nos, Mars, 
juvato! Triumphe 3). 

Klausen: 

Age, nos, Lares, iuvate. Neve luem, Mars, sinas incurrere în plures: Satur furere, 
Mars, pede pulsa limen, sta verbere: Semones alterni advocabite cunctos: Age, nos, 
Mars, iuvato. Triumphe etc. 1), 

Mommsen: 

Nos, Lares, iuvate! Ne luem' ruem (s. ruinam), Mamers, sinas incurrere in plures! (In 

1) Henzen, Acta Fratrum arvalium, p. CCIV. — C.I. L. vol. VI. nr. 2104. 
2) Egger, Latini sermonis vet, reliquiae, p. 1843. p. 70. — 5) Egger, ibid, 

1) Klausen, De Carmine Fratr, arv..p. 23.
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ed. germ. 1856: Ne malam lucm). Satur esto, fere Mars! In limen insili? Sta! verbera 

(limen?). ([n ed. germ. 1856: Desiste verberare [limen]). Semones alterni advocate conctos! 

Nos, Mamers, iuvato. Tripudia!!), 

ESI După cum vedem, noi avem aici traduceri, cari, în mare parte, nu ai 

de a face nimic cu formele stilului vechii religios. 

Textul cântecului arval, alterat în cursul timpurilor în multe privințe, mai 

conţine încă unele forme archaice din limba latină barbară. 

Cu aceste forme ne vom ocupa aici. Ele ne presintă un deosebit interes 

pentru istoria limbilor romanice. 

Enos nu este En! nos, ci E nos. Aici particula e de la început co- 

respunde la e din cărţile bisericesci vechi române, unde are înțelesul de 

vero, autem, enim?) ” 

Luaerve este un cuvânt compus din lua, lat, levare, rom. lua și erve, 

lat, herba (erba, C. [. L. III. p. 1187), it. pop. erva, rom. i&rbă. 

Fraţii arvali invâcă mai ântâiă ajutoriul Larilor (al deilor pastori), apoi 
adreseză lui Marte prima lor cerere, ca să nu-i lipsescă de ierburi sei 

pășuni, una din necesităţile cele mari ale vieţei antice, când turmele con- 

stituiaă aprope singurul mijloc de subsistență al întregei omenimi. 

Aceeași rugare o aflăm și în versurile poporale române, ce se adres6ză 

lui Caloian, în luna lui Maiii: «să resară verdeţele» «să crescă f&năţele», «şi 

tote ierburile» ?); precum și în rugăciunea către Marte, pe care o aflăm 

la Cato: Utique tu ... virgulta.. grandire, beneque evenire sinas. 

Neve (nos) ... sins incurrerein pleores sii pleoris. Aici ulti- 
mele cuvinte aii înțelesul de incurrere in periculis, o expresiune 

ce se repeteză adese-ori în actele Fraţilor arvali sub forma: eosque servaveris 

ex periculis 4), iar sensul cuvintelor este: «şi nu ne lăsa să cădem în 

primejdii». In rugăciunea de la Cato: pastores pecuaque salva servassis. 

Satur furere, sunt cuvinte corupte, al căror înțeles este sacru(m) 

fecere. In același proces-verbal, aceleași cuvinte ne apar sub formele de 

sacrum fecisse şi sacrum fecerunt. Probabil, că în cărțile cele sfinte 

ale Fraților arvali a fost scris. FVKERE (fecere) în loc de FVRERE. În tim- 

*) Mommsen, Hist. rom. I (ed. 1863), p. 298. Traducerea lui Mommsen: Lares, venez 

ă notre aide, Mars, Mars, ne laisse pas tomber la morte et la ruine sur la foule! Sois 

rassasi€, feroce Mars! Saute sur le seuil! Debout! frappe (le seuil). Vous d'abord, vous 
ensuite, invoquez, tous les Semones! (Dieux Lares). Tois, Mars, Mars, sois nous en aide! 

Sautez, Sautez, Sautez! Mommsen adauge: Die Ubersetzung ist vielfach unsicher, bc- 
sonders die dritte und fiinfte Zeile (Ed. germ. [. 1856, p. 205). - 

?) Sbiera, Codicele Voroneţian. — 2) Teodorescu, Poesii pop. 211. 212. 
*) Henzen, Acta Fr. arv. p. XLI, CVIII, CXIV, CXXV.  
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purile mai vechi, litera C era representată prin K. Lapidariul însă, a pre- 
făcut, din erdre, pe K în R, după cum resultă din mai multe esemple, ce 
le aflăm în inscripțiunile arvale, ca mai jos BERBER în loc de BERBEK. 
Litera 4 din «furere» (fukere) ține locul unei vocale întunecate, ca în limba 
română «<făcură». Un esemplu analog î-l avem în cuvântul «semunis» (= se- 
minis), rom. semânţe. 
Limen sali sta. Adevărat întuneric, scrie Lucian Miller. Cuvintele ati 

fost r&ă despărțite, în loc de «li mensa li sta». Fără îndoielă, aici este 
vorba de masa cea sfântă, pe care se făcea sacrificiul, «mensa sancta» = 
ara sacra !). Cuvântul sta, este o simplă prescuitare, s€ă forma dialec- 
tală, în loc de sancta, ca în dialectul macedoromân «Stămariă» = Sfântă 
Mariă :). O singură dificultate ne presintă aici particula / înainte de <mensa» 
și de «s(anc)ta». În tot casul, acest Ji corespunde la lat. 34. In același proces- 
verbal al Fraţilor arvali aflăm şi espresiunea: in mensa sacrum fece- 
runtî). La Neviu (Bell. Poen.): sacra in mensa Penatum... ponuntur, 
Probabil că în limba vechiă barbară 7 avea același înțeles cu rom. Ja (apud). 

Cuvintele Berber semunis alternei advocapit conctos vor 
trebui separate: <berber semunis alternia duo capite onctos. Aici, BERBER 
cu litera R la fine este o simplă erdre a lapidariului-.în loc de BER- 
BEK(es); «semunis alternei> ori <alterneia» = seminis altilanci, adecă ber- 
beci din sămânţa, ori rasa, oilor cu lâna mare. Cuvintele «duo capite onc- 
tos», iar nu <(a)dvocapit conctos> se raportă la victimele destinate sacri- 
ficiului. După ritul archaic, Fraţii arvali sacrificaă lui Joe şi lui Marte doi 
berbeci cu lâna mare: Jovi verveces Il (duos) altilaneos; Marti arietes 
altilaneos II (duos) 3), <Capite onctos», unși pe capete, adecă purificaţi. 
Espresiuni analoge în actele Fraţilor arvali: «deas unquentaverunt>; «sig- 
nisque unctis>; «<boves feminas auro iunctas» = unctas 4), Triumpe, 
o simplă esclamaţiune de bucuriă în jocurile, ce se făceau cu ocasiunea 
festivităților religi6se. Inţelesul se explică în actele Arvalilor prin verbul 
<tripodare», a tropoti. Acest cuvânt se mai aude și astă-di în versurile ce 
se reciteză la ceremoniile nunților românesci: 

Noi jucăm şi tropăim 

ȘI sărim în hop şi *n trop, 

Că e diua de uncrop. 

Tropoţel pe lângă masă. 

De trei ori pe lângă masă 5). 

1) Henzen, ibid. p. 29, CCXIV. — :) Papahagi, Megl.-Rom. II. 118. 
*) Henzen, ibid. p. CLXXXVI, 

*) Henzen, ibid. p. CCIV, CLXXXI, CCXIV, CCXXV. 
5) Marlau, Nunta, p. 718, 557, 686,
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Am esaminat aici «părțile obscure din acest cântec religios; şi am căutat 

sE stabilim formele adevărate ale unor cuvinte alterate, având cu deosebire 
în vedere espresiunile întrebuințate în actele Fraţilor arvali. 

Traducerea nâstră ar- fi ast-fel următârea: - 

Nos, vero, Lares juvate: Neve adimas herbas (i. e. pascââ) Marmar, (neve nos) sinas 
incurrere in periculis. Sacrum fecere Marti, în mensa, in sancta, berbeces seminis altilanei 

duos, capite unctos etc. 

14. Juscripțiunea pelasgă din insula Lemnos. 

Un alt monument important al limbei barbare pelasge este inscripţiunea 

descoperită în. insula Lemnos pe la a.:1884—5. 

Acestă inșulă, situată în părțile de nord ale Mării egee, spre sud-ost de 

muntele Athos, era locuită în timpurile preistorice de o populațiune de 

rasă pelasgă, numită Sinties și Sinti, din același. nem cu 'Thracii și 

Geţii. După Homer, Sintii vorbiaii o limbă barbară, sălbatică, adecă nordică, 

Xiyries. âyptâpuver 1). . 

Mai târdiii, în timpurile istorice, locuitorii acestei insule ne apar sub nu- 

mele. de. <Pelasgi» la Herodot și <Pelasgi-Turseni» la Thucydide 2). 

Pelasgii- Turseni din insula Lemnos, după cum scrie Thucydide, aveai 

aceeași limbă cu Pelasgii din Placia şi Scylace (Hellespont), cu locuitorii 

din insulele vecine - Samothrace și Imbros și cu cei din peninsula munte- 

lui Athos. | SR | 

Pe la anii 499—496- a. C,, insula Lemnos a fost ocupată de Athenieni. 
Vechii, locuitori fiind espulsați, se risipiră prin diferite ţinuturi; o parte din 

ei se aședară în Pelopones, Er alţii, după cum spuneai tradiţiunile, trecură 

în Italia sub conducerea lui Tyrrhen (Tursan) 3). 
În acestă insulă s'a descoperit pe la a. 1885, în satul Kaminia, un ba- 

sorelief de formă rectangulară, avend două inscripțiuni gravate. Prima in- 

scripţiune. este pe fața principală și incunjură capul unui ostaș robust, care 

ține în mână o lance, 6r a doua inscripțiune, ce ne presintă unele litere cu 

forme diferite de cele din prima inscripțiune, este gravată pe fața laterală 

din drepta. 

Amendouă aceste inscripțiuni sunt anteridre a: 500 a. C., însă nu din 

același timp. Literele ati forma” vechiă pelasgă, 'er modul de scriere este 

1) Homeri Il. 1. 594. — Odyss, VIII. 294. — Strabo, VII, în. 45. 

:) Herodot VI. 140. — 'Phucydid. IV, 109; VII, 57, 

:) Herodot, VIII. 73. — Strabo, V, 2. 4. 

  
 



LIMBA PELASGA, 1121 

bustrophedon, de la drepta spre Stânga și de la stânga spre drepta. Cu- vintele sunt adese-ori legate unele cu altele, âr interpuncțiunile figureză mai mult ca decoruri şi nu se întemeiază pe nici o regulă gramaticală. 
Facsimilul acestei inscripțiuni, după cum s'a publicat în «Bulletin de Correspondance hellEnique», este următoriul : 
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Er transcrierea cu litere grecesci, făcută de Brâal, este următorea: 

Hodaue : ( : vapoY | 

Cate : 

papa : paF 

oixFe [:] $ : aF.: 6 

eFrodo : Qepovad [:] 

CU oct 

FapaaotaA : (epovat : poptvată 

axep : rap [:] aptro 

HofAjauF((). : poxtaaăe : Gepotaă : eptado zoFepolp]a- 

pou : Hapadro : GFar : ex(rebto : apar : Tiţ : (poxe 

GFa : Fu : oaAxFu : : papalu : aFry : aopar 1) 

Ne întrebăm acum, care este în general caracterul linguistic al acestor 

două inscripţiuni şi care este, în particular, înțelesul acestor cuvinte? 

Vom începe cu prima inscripțiune. 

Hodcueţ = Eolai ez. <Eolai», în formă grecescă 'I6)aos, este un nume 

proprii barbar (Diod. IV, 30; V, 15). In onomastica română din țera Fă- 

găraşului Iolea. După <Eolai», urmeză în prima inscripţiune cuvântul «ez»; 

în a doua <fzi» sei «fli» (7) = fiul. «Ez» corespunde prin urmare la cuvântul 

mrom. auș, bătrân. Sensul fiind: Eolaie bătrânul, Eolaus senex, 

vagod (iati =na foth ziazi. In dialectul macedo-român can» şi «na», 

ca în dialectul umbric «an> sunt preposițiuni cu înţelesul de cin»; 

«foth» este același cuvânt cu lat. hocce; ziazi = rom. zace, lat. jacet. «Na 

foth ziazi> are ast-fel înţelesul de: in hocce (tumulo) jacet; în acest 

(morment) zace. Este aceeași espresiune, pe care o aflăm şi pe monumentele 

epigrafice din Dacia și Pannonia: in hoc tumulo jacet; hoc jacet in lapide 2). 

papat pa oaAxFet, «Fii = maraz mav sialhveiz afiz. În limba 

grecescă, papaopes însemna: slăbirea puterilor, înbolnăvire, consumarea cor- 

pului; în dialectul mrom. «maraze» (turc. maraz), durere constantă 5); uaF 

(mav) corespunde la particula grecescă pă cu sens negativ, ori 41) nu; mrom. 

ma', nici o-dată 4), rom. ba; «sialhveiz» = salvus (sospes); iar <afiz», care 

se repeteză adese-orl în aceste inscripțiuni, ne presintă o formă verbală, 

rom. fuse, de la «a fi> (esse). Înţelesul acestei frase fiind: aegrotus nun- 

1) Bulletin de Corresp. hellenique, 1886. X. I. 1—3. 

2) C. 1. L. vol. III. 2341. 3397.— 5) Papahagi, Basme arom. 635. 

4) Ohedenaru, Texte macedo-române, p. 360,  
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quam, salvus (sospes) fuit; bolnav nicio-dată, sănătos fuse. 
În inscripțiunile funerari romane, încă se amintea câte o-dată starea 
sănătății celui decedat: florente aetate; menses quinque et annum cum 
aegrotaverit 1), 

epiovo (epovată = e fistho zeronaith. «E fistho» corespunde la cu- 
vintele românesci <a fost», în limba mai vechiă <au fusto» 2), lat. fuit. Însă 
lit. e de la început nu ţine locul lui 4, ci al lui e (este), după cum dic Mace- 
doromânii: «este fugit» în loc de «a fugit», <este venit> = a venit 3). In 
dialectul umbric «<fust> = fuerit, în francesa vechiă «fuist» = a fost. Cuvântul 
următorii, «zeronaith>, este după forma sa, un participiu trecut, ca în dia- 
lectul armerin din Sicilia: «stait> = stat, <inangiait> == mâncat 4), cu î adaus 
între cele două litere din urmă, Acest participiu derivă de la un verb eze- 
rona>, fr. enterrer, lat. in terra ponere, să cum am dice românesce <a 
înțărina», <a pune sub țărină>. În dialectul mrom. țară, <pământ>, «țară 
di mortu»> == pământ de pe mormânt 5). Grecii cei vechi representai une- 
ori sunetul 7 al Barbarilor cu z: Impăwot (Zeranii), popor din Thracia, rom. 
țărani; Zrgay (Zegan) rom. țigan. E fistho zeronaith are ast-tel înţe- 
lesul de: fuit in terra positus. 
Pa = zivai. Litera F, este un digama eolic, care corespunde în al- 

fabetul latin la V şi F. %) In dialectul Românilor din Istria <jivi» = a trăi; 
lat. vivere. La Litvani «gyvata», germ. leben. Inţelesul fiind: <a trăit> (vixit). 

DPapadaataA Gepova: = Famala sia | zeronai. «Famala» este mrom. 
«fumeale», art. <fumealea» = familia; «sia», lat. sua, rom. sa; / este acusa-. 
tivul scurtat al pronumelui personal de a treia persână sing.; zeronai = 
puse sub ț&rină, Inţelesul: familia sua illum in terra posuit; fami- 
lia sa-l puse sub ță&rină. Cicero scrie, că la Romani, era o lege vechiă 
Strămoșâscă, ca «familia» s& pună sub țărină pe cei decedați 7). 

HOprvat) axep = morin aila cer. Aici «morin» este participiul present 
de la un verb «mori», fără Z final, ca în dialectul armerin din Sicilia <man- 
giann», ital. «mangiando». «Ail» este o formă verbală, a 3-a persână a 

1) C.I. L. vol, II. 2197, 

:) Hasdeu, Cuv. 1. 152, 

2) Hasdeu, Dict, 1. rom. |. 11. 
4) Roccella, Vocab. delia 1. parl. in Piazza armerina, p. 29, 
5) Papahagi, Basme aromâne, p. 721. 
6) Sunetul f, reprezentat prin fa şi ho, îl aflăm și în textele vechi românesci: Ast-fel 

În manuscrisele de la Mahaciu: fvost, hvost = fost, fvecior = fecior, hvie = fie (Hasdeiă, 
cuvente, II. 243). 

1) Cicero, Leges, II. 22,
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presentului indicativ; fr. aller, burg. ai (air), a se duce. In dialectul istrian 

se mai aude şi adi «ala» = hai, vină. <A cer» (ker) == în ceriă, ca în dia- 

ectul Romancilor din Elveţia cilg ir a tschell> 1). Inţelesul cuvintelor fiind: 

moriendo abit in coelum, murind se duce în ceriă. Avem aici 

urmele credinţei vechi pelasge despre nemurirea sufletului. Cf. Dionys. Hol. 

II, 556. | 
map &plto = taf arzio. «Taf» este același cuvânt cu gr. raci) şi Tpos, 

înmormântare, mormânt, lat. sepulchrum; <arzio» însemneză cars», etimo- 

logia dela «ardeo». In Thracia Arzus ( = Ars) era numele unui oraș. 

Sensul cuvintelor de mai sus fiind: sepulchro (mortali corpore) cre - 

mato; rămăşiţele pământescis'aă ars. La Cicero (Leg. II. 22): cre- 
matum est corpus. 

Venim acum la a doua inscripțiune. 

După Hoha urmeză particula Fi (s6i Fzi) = fiul (lui Iolaie). Același 

cuvent sub forma de qie și qy, î-l aflăm pe două inscripțiuni din Lycia: 

"Apreuov... 705 Meyrodărov ete; Măoov en; “EpnodUnos “InmoAiov 4) 2), cuvinte, 
ce nu pot avea alt înțeles de cât «fiul, ca la Homer: Edpvmodos Edaipovo. 
vid, Iloăpums "IepixAov vidg. 

goraota)s = focia siale. In prima inscripțiune qo9 (ati. «Focia» este 
același cuvânt cu lat. hocce, rom. aâce şi aâcia, mrom. a6ţe = aici; €r 
ota)e este a 3-a pers. pres. ind. de la un verb ce corespunde la rom. să - 
lașlui, lat. habitare, demorare, sedere. Din aceeași rădăcină derivă it. sala, 
îr. salle, germ. Saal, rom. sălaș, și saiea, adăpost pentru vite. Sensul cuvin- 
telor de mai sus fiind: hic habitat, quiescit, pausat; aici sălășluiesce, 

Cepolad (în: loc de GepovaY) epiodo = zeronaith e fistho, cuvinte 
identice cu «e fistho zeronaith» din prima inscripțiune. 

o epouapou, Hapaho = tof Eromarom Earalio. «Eromârom» este 

un gen. pl. de la <Eromi» = Aromi, după cum Romulus a fost numit în 

evul de mijloc și «Heromulus» 3). 

Pelasgii din Lemnos aparțineaă la familia Arimilor. Numele de< Lemnos», 

era în realitate numai o formă dialectală în loc de Remnos. 

Un. vechii rege, pelasg, care domnise peste Lemnos, pârtă la autorii gre- 

1) Conradi, Deutsch-romanische Grammatik. 1820, p. 85. Espresiuni analoge aflăm în 

vechile legi romane. Cicero (De Leg. II. c. 8): et ollos quos endo coelo merita 
locauerunt (colunto).., ast olla, propter quae datur homini adscensus-in coelum. 

:) Bull. d. Corresp. hell. 1886, 1. p. 40— 43. 

3) Graf, Roma, vol. I. 223.  
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cesci numele de “Eppuovy (Hermon) 1). <Earalio» este numele unei localități. Înţelesul frasei din cestiune fiind: in terra positus fuitad sepulchra 
“Eromorum Earalio; a fost înțerinat la mormintele Arimilor 
din Earalia». 

| Ga en(r)etio &pat = zivai eptezio arai; lat. vixit septemdecim 
annos; rom. a trait septe spredece ani, «Arai» este o tormă femenină 
din lat. annus, ca la Francesi <annce», însă cu ș rotacisat. 

ui qoxe ia aFit otaixt =tîn foce zivai afiz sialhviz. Litera 
“ din primul cuvânt represintă un sunet nasal, ca. în alfabetul vechii ro- 
mânesc A 2) = n; <tîn>, mrom, pin, rom. până; «foce», lat. hocce, rom. 
a6ce = aici; <afiz», ce se repeteză adese-ori în textul acestor inscripțiuni 
corespunde la rom. fuse (fuit). Er sensul frasei este: dum hocce vixit, 
fuit salvus (sospes). rom. până ace trăi, fuse sănătos 5), 

hapări «FC aopat(9)=maranm afiz aomai(th). Aici mapa, după 
forma şi locul ce-l ocupă, este numai o variantă de pronunțare a cuvân- 
tului pogt din prima inscripțiune. Sensul cuvintelor: moriendo fuithut 
matus. rom. murind fuse înhumat, Cicero (Leg. Il. 22): ut humati 
dicantur.,. quos humus injecta contegeret. 

Despre latinitatea limbei barbare, ce se vorbia în regiunile de nord-est 
ale mării egee, mai avem o mărturiă importantă, 

Dionysiu din Halicarnas scrie: «Limba, de care se folosesc Romanii, nu 
este nici cu totul barbară, dar nici absolut grecescă, ci este o ame- 
stecătură din amândouă aceste, însă partea cea mai mare este din idioma 
Eolilor»4). 

Eolii, locuiai pe litoralul Asiei mici în faţă de insulele Lemnos şi Lesbos, 
La teritoriul lor aparținuse o-dată şi regiunile “Troiei. In timpurile lui Dio- 
nysiu (sec. I.a. C.), acești Eoli, mai vorbiaă așa dar,o limbă semilațină. 

1) Suida, “Eppowos xăprg, | 
2) Că litera |, corespunde la ș resultă şi din împrejurarea, că la Umbrii JL şi Ţ se 

intrebuințau ca semne pentru cifra 50, în locul căreia Grecii puneau pe v (Huschke, 
Iguv. Taf. p. 529), 

) In poesia poporalămacedo-română încă aflăm versurile: Bun și sănătos pîn fui, 
Ma di cându lingidii (Obed. Texte, 201), 

*) Dionys. Halicarn, 1. 90, | 
*
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Repetăm acum încă o-dată textul şi traducerea verbală a acestor două 

inscripțiuni: 

Transcriere, 

1 Eolai ez na foth 

ziazi, 
maraz mav, 
sialhveiz afiz; 
e fistho zeronaith, 
zivai 
Famala sia | zeronai, mo- 

rin ail 
6 a ker, taf arzio. 

1 Eolai f(z)i focia siale, ze- 
ro(njait e fistho tof E- 
romo — 

rum Earalio; zivai ep(t)ezio . 
arai; tîn foce 

3 zivai: afiz sialhviz, maraîm 

Traducere verbală, 

Iolaus senex in hocce (tu- 
mulo) 

jacet, 
aegrotus nunquam, 

salvus (sospes) fuit; 
fuit in terra positus, 

vixit 
Familia sua illum in terra 

posuit, moriendo abit 
in coelum, sepulchro (mor- 

tali corpore) cremato. 

Tolaus filius hocce habitat 
(quiescit), in terra posi- 
tus fuit ad sepulchra E- 
roma — 

rum Earalio; vixit septem- 
decim annos; dum hocce 

vixit, fuit salvus (sospes) 
morier.do fuit humatus. 

Iolaie bătrânul în acesta 

zace, 
bolnav nici o-dată, 

sănătos fuse; 
a fost înțerinat, 
trăi 
Familia sa î-l înţerină, mu- 

rind merge 
în ceriii, mormântul i-a fost 

ars, 

lolaie fiul aocea salaşiu- 
esce, înțerinat a fost la 
mormintele Aromi — 

lor din Earalia, trăi septe- 
spredece ani; până aocea 

trăi fuse sănătos, murind 
fuse înhumat. afiz aomai(th) 

Ca o particularitate demnă de notat este lipsa literei z (gr. v, ov) din 

textul acestor două inscripțiuni. Acâ6stă literă se vede a fi înlocuită cu ei 

şi 2 în cuvintele: sialhveiz, sialhviz, afiz, fistho, sia. 

In fine, Pelasgii din Lemnos mai întrebuinţai în vorbire şi articulul postpus 

lu(s), după cum resultă din cuvântul MâovxAos (rom. Moșul), numele vechii 

al unui munte din acestă insulă. 

15. Cele două dialecte pelasge, latin și arimic. 

i 

Încă din timpuri preistorice f6rte depărtate, limba barbară a Pelasgilor 

se afla divisată în două dialecte principale, unul latin, s6ă prisc latin, și 

altul arimic, adecă prisc roman, după cum era împărțit și poporul pelasg 

în două familii mari şi estinse, una a Latinilor bătrâni şi altaa Ari- 

milor. 

Aceste două popâre pelasge, eșite din același trunchi naţional, trăise 

în timpurile preistorice. în condițiuni geografice și sociale cu totul diferite. 

Ambele popâre se deosebiaii unul de altul prin temperamentul lor fisic 

şi prin caracterul lor moral. Chiar și formele limbei, diferiaii unele de altele 

în multe privințe. 

În fântânile geografice vechi, Latinii bătrâni sâ barbară figureză sub nu- 

mele de Abarimon(es), Abii, Leucoarimani, şi Barbari albi. Și  
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ei ne apar în general ca o populaţiune din părţile de nord ale lumii vechi. 
În migrațiunile lor din Asia spre Europa, o parte din acești Latini bar- 

bari, după ce petrecură mai mult timp în regiunile de nord ale munților 
Urali, înainteză spre apus pe lângă țermurii Mării baltice. 

La acest curent aparținea Litvanii, Samogiţii (vechii locuitori ai 
Prusiei orientale), apoi masele cele mari de Leţi, răspândiți prin diferite 
regiuni ale Germaniei și Galliei 1), Litavii din Armorica 2) și Al- 
bionii din insulele britannice 3). 
„Despre limba latină barbară, ce se vorbia în părțile de nord ale Europei, 

amintesce Suetoniu 4) şi Dlugos 5). 
O a doua grupă din familia Latinilor bătrâni trece peste părțile meri- 

dionale ale Scytiei, ocupă cât-va timp câmpiile şi munţii Galiției, Silesiei, 
Moraviei și Bohemiei, apoi i-şi continuă drumul săi de înaintare către păr- 
țile de apus. De la acești Latini barbari derivă numele Lechilor (Polo- 
nilor), precum şi diferite numiri topice de origine etnică, ce le aflăm r&s- 
pândite prin ținuturile acestea, sub formele de Latten, Leiten, Lety, Liten, 
Ladzin, Letow, Litow, etc. 

În fine, un al treilea ram din curentul cel mare de migrațiune al Lati- 
nilor barbari, trece peste părțile de răsărit ale Daciei către peninsula bal- 
canică, ocupă cât-va timp regiunile de la Dunărea de jos, în deosebi părțile 
de nord ale Mesiei de jos și de sus. 

1) Du Cauge, v. Laeti sive Leti: Populi septentrionales, qui cum Francis, 
aliisque nationibus barbaris, in Gallias et Germaniam ir rumpentes, ibi tandem 
imperatorum concessione consederunt, acceptis ad excolendum agris. Du Cange, ibid. 
v. Latini : Latini appellati Indigenae seu veteres incolae, vel coloni, in iis re- 
gionibus, quae a barbaris gentibus pervasae sunt. — Băcking, Notitia Dign. II. p. 
1050*: in lege Salica est scriptum lidus, ledus, litus, letus, laetus, in versione 
latina Speculi Saxonum Latinuş. — Cf. ibid, 1], p. 1059, 1060*, 

:) Da Cange v. Leti, 

3) Plin. IV. 30. 1: Albion ipsi (Britanniae) nomen fuit. — Diefenbach, Orig. europ. 
p. 147: Bei diesen (Schotten) aber, bei den <albanischen> Gaidelen Hochschottlands 
ist noch heute Albainn (Alban) oder Alba Schottland und Gaidheal Albannach 
der Hochschotte gegeniiber dem stammverwandten Gaidheal Eirionnach (Arimi) in 
Irland. | 

€) Suetonii Claudius, c. 1: Is Drusus ... nans Rhenum ... hostemn... on prius destitit 
insequi, quam species barbarae mulieris, humana amplior, victorem tendere ultra ser- 
mone latino, prohibuisset, 

5). Dlugossi Hist. Pol. Ed. 1711. 1. 1. 10. 113 seqq;: Lithuanos et Samogithas 
Latini generis esse... Sermo his (Lithuanis) latinus modica varietate. — Cf. ibid. 
p. 118. — Cromer, De orig. et reb, gest. Polon. |. Il. p. 42.
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Ultimul lor rege naţional în timpurile aceste a fost, după cum ne spun 
tradiţiunile grecesci, Telephus, supranumit Latinus 1), 

Acești Latini din nordul Thraciet pârtă, la Homer, numele de Abii, €r 

în tradițiunile poporului român, ei figureză ca Latini de cei bătrâni 5, 
la Sârbi și la Bulgari numai ca simplu Latini 5). 

După. un timp 6re-care, o parte din acești Latini barbari de la Dunărea 
de jos i-și continuă drumul lor de migrațiune spre apus. Causele sunt 
necunoscute. Unele triburi trec peste Alpi +) în peninsula italică, unde după 
lupte îndelungate cu diferite seminţii arimice, cari ocupase părţile de sus 

ale Italiei, se stabilesc definitiv în Laţiu (prisci Latini, Latini veteres, Al- 

benses populi). | 

Aceşti Latini bătrâni figureză în poemele epice române ca un popor nordic 

de la «marginea mătilor». EX sunt înfăţișați cu forme corporale gigantice, cu 
cap mare, cu fruntea și pieptul lat, ochii mari, mâni şi picidre lungi şi grâse 5), 

€r în tradițiunile populațiunilor din peninsula balcanică ca o generaţiune 

de uriași. Tot ast-fel ne înfățișeză și Virgiliu pe Latinii din Laţiul cel vechii. 

Ei aveai o statură mai mare de cât alți 6meni, «immani corpore», &r ti- 

nerimea lor se caracterisa prin o barbă blondă €). ă 

Dialectul acestor Latini barbari rămăsese mai aprâpe de originea sa, atât 

în ce privesce sistema consonantelor cât și forma terminaţiunilor. Idioma 

Latinilor bătrâni era mai dulce, mai armoni6să, însă nu avea aceași mişcare 

repede în circulațiune și aceeași precisiune în esprimarea gândirilor, pe care 

o avea dialectul arimic. E 

După cum resultă din urmele, ce ne-ai rămas până astă-di în limba na- 

țională a Litvanilor, Latinii barbari aveai terminațiuni masculine în zs și 

us și întrebuința adese-ori pe s în loc de 7. | 

Ca esemple, vom cita aici următârele cuvinte din limba litvană: alejus, 

oleum; angelos, angelus; ausis, auris; ausza, aurora; devas, deus; 

1). După Dio Chrysostomul (Jornand. c. 9). — Suidia, v. Anrivot. — Alte tradiţiuni 

“române: Com, Beilic (Constanţa): Inainte de Români, spuneau bătrânii, că prin locurile 

aceste au trăit Latinii; ce fel de 6meni erai, nu sciu. Com. Mărgăritesci (Roma- 

naţi): Țerile românesci, de cari vorbesc bătrânii, sunt: Ţera românescă, Moldova și 

Dobrogenescă, peste care domnia Letin bogat, cel de lege lăpădat. Com. Casapchioi 

(Tulcea). Com. Voivo da (Teleorman): Locuitorii din acestă localitate nu vorbesc, de 

cât despre Latini, că ar fi locuit aceste ținuturi înainte de venirea lor, 

2) Corcea, Balade, h. 81. 

3) Kanitz, Reise in Sid-Serbien und Nord-Bulgarien, p. 33. 

4) La acest curent de migrațiune aparțin Latinii din Elveţia, 

5) Haşdeu, Col. |. Traianu, 1882, p. 620, 

€) Virgil, Aen. X, 312, 324; VIII, 330, 
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drasus, trux; grazus, pulcher; jaunas, juvenis; iaukas, campus, 
locus; macnus, potens, fortis; me dus, mel; midus, medus; muras, 
murus; pirmas, primus; senas, senex; vynas, vinum; vyras, viri), 

IL 

Al doilea dialect al limbei pelasge a fost cel arimic,. pe care noi îl- 
numim prisc roman, 

La familia Arimilor aparțineai locuitorii din nordul Istrului din jos, 
"Aptuot, cum i numesce Homer şi Hesiod; Scyţii, numiţi mai înainte 
Aramaei; locuitorii cei vechi ai Germaniei barbare Hermiones şi Ala- 
manni; Aremorici din Aremorica seă Aquitania, și din colțul de nord- 

» Vest al Galiției; Volcae Arecomici dintre Pyrenei și Rhodan; popula- 
țiunile mai vechi ale Italiei, în fine Turditanii, Tarraconii și Lusitanii din 
Hispania. 

Arimii se deosebiai de Latini prin tipul lor fisic şi prin temperamentul 
lor mai viu, Arimii aveai părul şi coloritul feței mai închis și nu era așa 
înalţi de statură ca Latinii, Erai mai energici în acţiunile lor, mai deprinşi 
în arme și cu idei politice mai înaintate. 

Separaţiunea gintii pelasge în două familii mari etnice a fost cunoscută 
şi celor vechi. 

După Hesiod 2), genealogia Latinilor şi Arimilor era următârea: Circe, sora 
regelui Aicte din Colchis, avuse cu Ulysse doi fii, pe Agrius (Rusticus. 
Țeranul), numit de Plutarch Romanus 3) și pe Latinus. Doue nume, ce 
represintă două familii mari și dou& dialecte principale ale aceluiaşi popor.. 

Particularităţile caracteristice ale dialectului arimic erau mai cu semă 
următârele: 

Se adauge un A la începutul mai multor cuvinte, cu deosebire la cele 
cari începeaă cu litera R, 

Se scurtaă terminaţiunile cuvintelor, lăsându-se afară consonantele finale . 
7 Și s, une ori şi vocala precedentă z. 

Se elimină silaba finală ze dela infinitivele verbelor. 
In fine, Arimii făceaii o mare întrebuințare de litera A în cuvintele lor. 
Despre adăugerea vocalei A la începutul cuvintelor avem următârele e- 

semple. 
| 

1) Schleicher, Litauische Grammatik, 1856, 
:) Hesiod. Theog. v, 1011 seqq. 
5) Plutareh, Asmulus,
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In numirile etnice: Arimi la Homer şi Hesiod, Aramaei (Sceytii), Ala- 

manni să Aramani, o parte din locuitorii cei vechi ai Germaniei barbare, 

numiţi în părțile de sus ale Italiei Arimani şi Aremani, în Gallia Are- 

mori sâi Aremorici; Archemorium, și Archemonium numele 

unei suburbe din Roma, Ariminium un vechii oraș al Umbriei, adi Ri- 

mini; Orchomenos (= Archomenos), două orașe vechi, unul în Beoţia, 

altul în Arcadia; Ariman (Ahriman), conumele lui Typhon; Arimanius, 

un epitet al lui Mithra (Prometeu) și al lui Marte, Aremulus, un rege vechii 

din Alba, la Liviu Romulus Silvius, 

Ca numiri geografice: Anigrus fl. în Polopones;, Asilb a, castel în 

Thracia; Amurgos şi Murgos, o insulă lângă Helespont; Asarath f. în 

Africa, Arius, regiunile Indiei. 

Acelaşi A protetic îl aflăm și în limba Aromânilor de astă-di, des- . 

cendenți din vechii locuitori ai Thesaliei, ai Epirului şi Macedoniei. 

Ca exemple aducem următârele cuvinte: afiresc, feresc, agonesc, 

gonesc; alichesc, lipesc; alătrat, lătrat; alăudat, lăudat, ar&u, rău- 

tate, nenorocire; aricâri, frig, răcâre; ariîs, ris; arîu, rîu; Aromân. 

Român; aroş, roșu; arug, rug; aspart, spart: aumbră, umbră; avânat, 

venat. La cari mai adaugem și cuvântul thracic ababa, babă, din tim- 

purile lui Maximin. | 

Acelaşi A prepus sa mai păstrat şi în unele cuvinte române dela Car- 

pai şi Dunărea de jos: abiruire, învingere; abâre, bâre; abubă, bubă, 

achindie, chindie; acidie, cidie; acufund, cufund; alătrat, lătrat; 

alăută, laută), Armancă, Româncă?). 

In dialectul romaniol din Italia: aglion, it. leon; alor, lauro; am- 

sure, misurare; aramse, ramassare; arcade, ricadere; arfat, rifatlo; 

arpos, riposo; arvena, ruina 3). 

O altă particularitate a dialectului barbar arimic era scurtarea termina- 

ţiunilor, în deosebi suprimarea consonantelor finale zz şi s. 

Consonanta m dela finele cuvintelor, după cum ne spune Quintilian, era și în 

limba latină o literă, «care se”exprima foarte puţin» 4), adecă un sunet mut 

In ce privesce pe s final, Cicero scrie: «In timpurile vechi se consi- 

1) Hasdeu, Etym. magn, Romaniae. T. 1. Il. 

3) Vasiliu, Cântece, p. 31, 

3) Mattioli, Vocab. romagnolo-italiano. Imola, 1879. — Cf. Torquati, Origine della |. 

ital. p. 34. 45, 48. | 

4) Quintil. Inst. IX. 4: Atqui cadem illa littera (44) ... etiam si scribitur, tamen pa- 

rum exprimitur. — Ibid. XII. 10.  
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dera ca un mod elegant de vorbire de a lăsa afară pe s din silaba finală, 
astă-di însă, pentru not, o ast-fel de -vorbire este țărănescă, ordinară» 1), 

Adese ori însă, se lasă afară întrega silabă finală a cuvintelor. La acest 
mod de vorbire se raportă cuvintele lut Quintilian: curabit magister 
ne extremae syllabae intercidant?). 

In dialectul romaniol din Italia, în care s'aă păstrat până astă-di fârte 
multe particularități din dialectul vechiă arimic, nu există nicio nică z final, 

Ca exemple: an, it. anno; anzel, it. angelo; bon, it. buono; braz,it. 
braccio; camp, it. campo; car, it. caro; corv, it. corvo; fer, it. ferro; 
fiol, it. figlio; fo m, it. fumo; fus, it. fuso; mort, it. morto; om,it. uomo; 
ont, it. unto; orb, it. orbo; oss, it, osso; ors,it, orso; prez, it. prezzo 3); 

Aceeași scurtare a terminaţiunilor ni se presintă și limba română, în dialectul 
armerin, precum și în diferite cuvinte ce aparținuse limbei poporale «romane» 
din Gallia. Rom. an, mrom. an, arm. an, prov. an, fr. an, rom. braţ, 
mrom. braţ, istr. braţ, arm. brazz; rom. câmp, picard şi prov. camp. 

Venim acum la suprimarea silabei finale 7e dela infinitivele verbelor. 
In limba română, infinitivele au dou& forme, una cu 7e și alta fără ze: 

a cântare și a cânta, a vedere șia vede, etc, . 
Pe teritoriul Italiei de astă-di, forma infinitivului scurtat (fără 72) o 

aflăm în dialectul piemontes, friulan, romaniol şi armerin. 
Piemontes, cu trei conjugațiuni: am6, it. amare; vede, it. vedere; 

cusi, it. cucire a). Friulan: amă; teme it, temere; sinti, it. sentire 8). Ro- 
maniol: ame, vde, cusic). Armerin: ar€, rom, ara. De altmintrelea 
a esistat pe teritoriul Italiei până târdiu un us general de a elimina pe 7e dela 
infinitivele verbelor un fenomen important limbistic, pe care l'a constatat 
distinsul literat G. Torquati pe basa poesiei poporale italiene 4), 

1) Cicero, Orat, c. 48: Quin etiam quod jam subrusticum, olim autem politius 
corum verborum (in +5) postremam literam detrahebant, nisi vocalis insequebatur. 

3) Qniutil. Inst. XI. 3: Dilucida vero erit pronunciatio primum, si verba tota ex- 
ierint, quorum pars devorari, pars destutui solet, plerisque extremas syl- 
la bas non perferentibus. — Cicero, Orat. c, 12: sed aperte et palam elaboratur ... ut .. 
extrema (verborum) terminentur, 

3) Mattioli, Voc, romagnolo-italiano, (Imola), 1879. 
d) Ponza, Vocab. piemontese-italiano. (Torino), 1846, p. 43. 
8) Mattioli, Vocab. romagnolo-italiano. ! 
€) Pirona, Vocab, friulano. (Venezia), 1871, p. XXXI—XXXII.. 
1) Torguati, Origine d. linqua italiana, p. 25: io non sapeva trovar la ragione, ondei 

Volgo divora il Re finale dele voci delt' Infinito dicendo: Bisogna fă, bisogna di, 
va a mangia, va a zappa, in vecc di dire: Bisogna fare, bisogna dire, va 

4
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Acestă formă trunchiată a infinitivelor a trebuit să esiste, fără îndoiclă, 

și în limba vulgară sci arimică a Italiei vechi. 

Quintilian scrie: Preceptorul să aibă grijă, ca elevii, pe cari i instruesce, 

să pronunţe și ultimele silabe ale cuvintelor. «Curabit magister ne exte- 

mae syllabae intercidant» 1). 

Acest mod de vorbire era de origine barbar. «Barbarii» scrie Isidor, «nu 

pronunță cuvintele latine în întregimea lor» 2). 

O altă particularitate caracteristică a dialectului vechii arimic era usul 

frequent, ce-l făcea de litera sonoră 7, 

Acâstă literă se punea adese ori în locul consonantelor d, /, z și s. 

In studiul de față însă, noi ne vom ocupa numai cu rotacismul lui z, 

care a avut o-dată un rol fârte însemnat nu numai în limba vorbită, dar 

și în limba literară bisericescă a poporului român. 

Despre “trecerea lui z în 7 în dialectul arimic al Pelasgilor avem unele 

exemple încă din timpurile homerice. , 

Gargaros se numesce în Iliadă vârful cel mai înalt al muntelui Ida. 

Insă forma originală era Gargan-us. 

* Cuvântul Tartaros în timpurile teogoniei avuse înţelesul de «pater» 

(Titan), rom. tătân, în "cărţile bisericesci tătănru şi tătăru. 

Din aceeași formă derivă Teutarus, numele unui Scyt, contemporan 

„cu Hercule, , | 

Cu deosebire, Geţii dela Dunărea de jos făceau o mare întrebuințare de 

litera r în vorbire. 

Poetul Ovidiu numesce limba Geţilor: vox fera, vox ferina, Geti- 

cus murmur, barbara verba, cuvinte rotacisate, prin cari densul ca- 

racteriseză în mod indirect dialectul cel aspru şi sonor al Geţilor. 

Schimbarea lui 2 în 7 în limba naţională a Geţilor ni se presintă cu deo- 

sebire în numirile de localități de la Dunăre, precum şi din părțile de răsărit şi 

de meză-noapte ale Daciei, cum sunt: Laedenata şi Laederata lângă 

a mangiare, va a zappare ecc. lo vedeva bene che questa foggia di stroncature 

aveva la sua radice nell'uso di pronunziare del Volgo ... nelle diverse raccolte de' 

canti poporali della nostra Italia si ha una vena. fresca e c opiosa di cossiffatte stronca- 

ture ... îl vezo di divorare il RE finale delle voci dell'Infinito, non & giă un vezzo nel solo 

Volgo romano (de pe teritoriul Romei), ma generalmente del Volgo italiano. 

) Quintiliani, Inst, XI, 3. | 
2) Isidori, Orig. |. 31: barbarismus a barbaris gentibus, dum latinae orationis 

integritatem nescirent. Despre scurtarea infinitivelor în dialectul loren, arden 

ctc., din Francia, vedi Schnakenburg, Idiomes populaires ou patois de la France, 

Paris, 1840, p. 65.  
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Viminaţiu în Mesia de jos (Not.); Ratiazia şi Ratiarna (Ptol.); Duros- 
tonum şi Durostorum (Ptol.), la Iornande Durostona (Silistria), Di- 
nigothia şi Dirigothia lângă gurile Siretului (Not., Tab.); Noviodu- 
num şi Noviodurum, Isaccea (Itin.), Carodunum şi Carodurum 
(Ptol.), Ermeriu m şi Urgum, două localități din părțile de nord ale Daciei, 
nume, ce corespund la formele Armerium (Armenium) și Ung, astă-di 
oraș şi comitat lângă Maramureş, 

Pe teritoriul Scytilor: Achani şi Acharni, nume de popor (Steph. 
Byz.. Arima, în limba Scyţilor, însemna <unul», un cuvânt, în care 7 re- 
presintă sunetul original z. 

În Pannonia, aceeași oscilațiune între sunetele 4 şi 7 în numele mai 
multor localităţi: Vindomana şi Vindomara (lin. Not.); Bononia și 
Bonoria; Carnunto şi Carunto (Itin.); Acimincum şi Acimir- 
cum (Not.); Tauruno şi Taururo (Not., Ptol.). 

In Dalmația: u t pureremu în loc de <puneremus», 1) | 
In Germania: Vazduli în loc de Vanduli, Veredi în loc de 

Venedi 2. 

In Gallia: Verodunum şi Veroduro, Augustodunum şi Au- 
gustoduzum (Itin., Tab.); Cenomani şi Ceromani (Not); Menapii 
și Merapes, Ursanienses şi Ursarienses (Not). Aremorica = 
Aremonica, Gaura mors, în loc de mons (tin. Hier.) 5). 

In Britannia: Cohors quarta Lergozum în loc de Lingonum (Not.); 
Celunno şi Ciluzno (Rav, Not.); Brittonum şi Brittozum; Vindo- 
gladia și Virdocladia (Itin.). 

In Hispania: Urgi și Unci (Itin.). i 
In provincia Argos din Polopones, Lyncea şi Lyrcea, numele unui 

sat (Paus.). 
| 

In Asia mică, în ţinuturile locuite de Pelasgi: Comagena și Coma- 
gera, Dardaxina şi Dardaxira, Marandana și Marandara (Itin.). 

In limba frigiană XAowgăs, gr. xĂovvăs, o specie de aur (Hesych.), 
Peste tot litera 7 era un sunet caracteristic al limbei arimice pelasge +), 

1) Isidori Orig. 1. 31. 

:) Arch.-ep. Mitlh. IX. 8, 
3) Pe teritoriul Daciei încă a esistat o dată forma de mort în loc de mont, munte. 

Petrus de Ruffomonte (1456), scă Petrus de Veresmart (1466) și de Veresmort 
(1460—1467), 

” 
%) Henr. Stepan. v, Bagțapăywvos: Propter frequentem literae p usum, Eretrienses Bag, 

Papăguvoos dictos tradit Eustath, 1], p. 279. Ei
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In peninsula italică, întocma ca și în cele lalte provincii locuite de 

Pelasgi, dialectul arimic a fost cel mai răspândit 1). 

Acest dialect, începând dela Alpi și până în Sicilia, forma idioma naţio- 

nală usuală, pe care literații romani o numiai: lingua quotidiana sei 

usualis, romana lingua, vox romani generis?) rustica ro- 

mana lingua, rustica voxetagrestis?),rustica asperitas4),rus- 

ticus sermo, plebeius sermo, sermo vulgaris, usualis sermo, 

quotidianus sermo (quo cum amicis, conjugibus, liberis, servis loqua- 

mur), vetus lingua, sermo antiquust),barbarus sermo, latina 

pessima. 

In ce privesce dialectul pur latin în Italia, acesta a fost tot-de-una res- 

trîns numai la provincia Laţiului. 

Trecerea lui 4 în 7 o putem urmări în limba poporală a Italiei până în 

cele mai vechi timpuri ale statului roman. 

Următârele exemple vor pune acestă cestiune în deplină evidenţă. 

Remoria, după Festus, se numia locul de pe Aventin, unde Rem voia, 

ca să fie edificată cetatea Romei; la Plutarch Remonia; la Enniu Re- 

mona. 

Remores, după Aur. Victor, se numiaă Gmenii, cară aveati aceleași cali- 

tăți ca Rem. O formă rotacisată în loc de Remones. 

Remuria,în cultul roman, era sărbătoarea când se aduceau ofrande stră- 

moşilor, Cuvent format din <Remores». | | 

Remurina, o vechiă divinitate romană, probabil personificarea sărbă- 

torii <Remutia». 

Archemorium și Archemonium o vechiă suburbe a Romei. 

Crustumerium și Crustumini, oraș şi popor sabin. 

Perpenna și Perpena,n. pr. 

In limba latină clasică, carmen derivă din canimen =car(i)men 

de la vb. cano, a cânta. 

După Varro, cuvântul moerus, mur, deriva din moenus. 

1) Quiutiliani Inst. I. 5: Pollio deprehendet in Livio Patavinitatem, licet omnia Ita- 

lica pro Romanis habeam. — În timpurile lui Enniu, idioma vorbită şi scrisă se numia 

«romana», nu «latina». Romane loqui (Charisius, Inst. Gramm. II, ap. Keil, Gramm. 

Lat. 1. 200), 

2) Cicero, De orat, III. 12. 44. - a 
3) Cicero, De orat, III. 12, 

4) Sacton, Gramm, c. 24. 

5) Cicero, De orat, III. 11. 42,  
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Assir, în limba vechiă latină, însemna «sanguen»>, sânge 1). Cuvântul nu 
este latin, ci arimic, cu a prepus şi cu z prefăcut în 7, ca în limba spa- 
niolă sangre din sanguinem = sanguirem. | 

Cei vechi mai diceaă femur şi femen, groma în loc de gnoma, 
aeneus și aereus, siris, sirit în loc de sinas, sinat 2), de asemenea 
sers = sinas în 'cântecul Fraţilor arvali. — | 
Populonia şi Populoria era un oraș maritim al Etruriei (tin. Ant.). 

Egina, și Egira numele unei insule dintre: Italia şi Sicilia (Itin. Hier.) 2, 
Litera p, după cum scrie Plato,.indică mișcarea şi asprimea. Din acesta 

causă autorii grecesci 'numiati oxAnpdrns, asperitas, întrebuințarea acestei 
litere în vorbire 4). , 

De sigur, că tot din aceleași motive caracteriseză și Cicero dialectul po- 
poral al Italiei prin cuvintele: rustica asperitas, 

In poemele lui Virgiliu aflăm mai multe exemple, prin cari dânsul imi- 
teză idioma țărănescă, repetând litera r: 

Agricola, incurvo terram molitus aratro... 
"Ergo aegre rastris terram rimantur 5), 

Aurunci, Rutulique serunt et vomere duros 
Exercent collis atque horum asperrima pascunt 6). 

« Ast-fel erau cuvintele Gmenilor, după cum le-a fost şi viața» scrie Seneca 7) 
„Acest dialect rotacisat se păstrase mult timp în casele nobilimei romane. 
Poetul Persiu ne spune, că la ușile familielor vechi romane mai rEsună 

şi în timpurile sale litera cânescă 75), 
Literaţii romani elevi ai unei şcâle severe latine-grecesci, au avut tot- 

de-una o deosebită aversiune în contra sunetului 7, din care causă acesta 
consonantă a şi fost suprimată din mai multe cuvinte latine. Ex. pejero= 
perjuro, crebesco = crebresco. La Terenţiu Varro; R exclusum pro pter le- 
vitatem 3), adecă, litera 7 a fost esclusă pentru ușurarea pronunțării. <Reor», 
dice Quintilian, este un cuvent oribil 10); €r în alt loc, dânsul scrie: în locul 

1) Festus, v. Assiratum. 

2) Livii, libr, 1. 32. 

3) Livii lib, 1. 32. 

+) Plato, Cratylus, c. 41. 

5) Virgil. Georg. 1, 494; IL, 534. 

€ Virgil. Aen. XI. 318. 

1) Seneca, Epist ad Lucil). 114. 

€). Persii Sat. 1. 109, 

% Varro, L. L. V. 133, 

1) Quintilian. Inst, VIII. 3.
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literei p, cu' care Demosthene a avut se lupte așa de mult, a următ litera 

A (la Greci), cari sunt litere puternice şi la noi 1), 

In limba română, trecerea lui 7 în 7 ni se presintă în tâtă puterea sa 

în textele vechi ale literaturii religiâse. 

Vom reproduce aici câte-va esemple din Codicele Voroneţian, scris pe 

la începutul sec. XVI-lea: adura, aduna; ariră, arină; bă&trării, bă- 

trânii: cunteri, conteni; curură, cunună; dumerecă, duminecă;, ge- 

rure, genune; giure, giune;,iremă, inimă: iremire,inemile; lumiră, 

lumină (în mierurata lui lumiră);, Luri, Luni; menciuri, minciuni; 

nețirut, neţinut; 6meri, 6meni; rugiră, rugină; rusul== nusul, însul; 

spureţi, spuneţi, supureţi, supuneți; striirii, străină; turerecu, în- 

tunerec; urul, unul, etc. | 

Acestă limbă literară bisericâscă era numită în sec. XVIII «pe rumâniă», 

adecă, rustică română s€ă arimică. 

Din acest mod de vorbire, cu trecut în 7, s'aii mai păstrat până astădi 

în limba română unele urme vechi cum sunt: arin, anin; irimă, irmă, 

inimă; mărunt, lat. minutum; mușuroiii, musunoiă, rață şi naţă; re- 

runchi şi renunchi, râncheza, necheza, lat. hinnire; rendurea, rându- 

nea, lat. hirundo; serin; senin, verin, venin. 

Cu deosebire, ne apare acest fenomen fonetic ca o particularitate carac- 

teristică a dialectului român din Istria; o probă evidentă, că în tiinpul când 
grupele române din Istria ai emigrat de la Dunărea de jos (p. 554), dia- 

lectul rotacisat era aprâpe general la poporul român de la Dunărea de jos. 

Originea acestei idiome pe pământul Daciei este anteridră cuceriri! romane. 

Trecerea lui 4 în 7 ni se presintă, după cum am vădut mai sus, în limba 

barbară a Pelasgilor încă în timpurile homerice (p. 1126 și următoarele) ; 
€r în peninsula italică încă în timpurile legendare ale statului roman. 

Substituirea lui 7 intervocalic cu 7 nu este așa dar un rotacism specific 
românesc, sâă al limbei române din evul de mijloc, cum credea literatul Hasdeii, 

ci este o particularitate fonetică moscenită din vechiul dialect al Arimilor 2), 

Insă încet cu încetul, rotacismul lui za dispărut aprope cu totul, nu nu- 

mai în părțile de apus ale Europei, dar și pe teritoriul Daciei. 
Ne întrebăm acum: care este esplicarea acestui fenomen limbistic din 

1) Qaintilian. Inst. 1. 11, - 
:) Hasdeu, Cuv. II 781. Rotacismul a esistat și la Romanii din Moravia, de mult sla- 

vizați, judecând după putyro = pubina Mikl. Uber die Wand. der Rum. p. 24. Acelaşi 

cuvânt tot cu 4 în loc de 7 a străbătut la Ruteni şi Poloni; Ibid, 18.22. La Ruteni jirp = 
e juniperus (ibid 11). 
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punct de vedere istoric? Fiind-că în viața omenimii” nimic nu se petrece 
fără o causă re care determinată,. 

Răspunsul nostru este: că dialectul arimic, s6ă rotacisat, a trebuit în- 
tr'en timp re care, s& aibă un amestec puternic cu dialectul nerotacisat s6i latin barbar, 

Acâstă restabilire a sunetului primitiv z aparţine, nu unei reînvieri spon- tanee a lui 2, cum o credea Hasdeu, ci influenței invasiunii celei mari a Leuco-Arimanilor sâă Abiilor, cari se revărsară peste Europa în urma cu- rentului arimic, 

16. Corumperea dialectului latin și arimic în Italia. 
In Italia, cele două dialecte principale, latin vechiă și arimic, trecură repede prin o transformare radicală, 
Coloniile comerciale grecesci, stabilite în partea meridională a Italiei, nu- mită Grecia mare, 7) peyăin “EXAas, avură o influență desastrâsă asupra limbei naţionale a peninsulei. 

| Acești comercianți greci, răspândindu-se prin tote orașele Italiei, impor- tară, de o dată cu productele industriale ale Orientului, limba și obiceiu- rile lor naționale, 
| | Limba orașelor din Italia adoptă „repede un mare număr de cuvinte și forme grecesci, apoi la rendul său, acestă limbă a orașelor contribui în măsură mare la descompunerea şi alterarea limbei naţionale de la țâră. 

Incă înainte de timpurile lui Liviu Andronic, ale lui Enniu și Neviu (sec. III), limba grecescă ajunse să fie considerată ca organul cel mai ilustru al civilisațiunii, & limba vechiă poporală (arimică şi latină) rămase despre- țuită și persecutată. , 
Literaţii romani începură s& imiteze pe Greci: în gramatică, în poesiă, în filosofiă, în istoriă și chiar în geografiă, Ei adoptară același mod de cu- getare şi aceleași vederi ca Grecii, idey nou&, cuvinte nouă și stil nou. Ge- niul poporelor italice începe a se schimba. 
In contra acestui curent nenaţional în moravuri, în sciință și în literatură, se ridicase cu multă energiă Cato cel bătrân, un bărbat de mare autori- tate, acela care cerea necontenit distrugerea Carthagenei. Pliniu ne comu- nică o scris6re a lui Cato către fiul s&u, în care dânsul se esprimă ast-fel: «Marcule fiule, Despre Grecii aceştia î-ți voiă vorbi la timpul și la locul 

stu. Ei sunt o rasă de 6meni stricaţi şi cari nu se mai pot îndrepta. Cugetă, că prin cuvintele aceste î-ți vorbesce un oracul. Ori de câte ori Smenii 
aceștia vor veni cu scrierile lor să scii, că ci tâte le corump» 1), 

') Plinii 1. XXIX, 6 şi 7, 
NIC. DENSUŞIANU, 

12
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Însă, sfaturile cele înțelepte ale lui Cato în contra invasiunii moravurilor 

și ideilor grecesci şi în contra cosmopolitismului roman nu au fost urmate. 

Pe la a. 100 a. C. scrie Cicero, Italia era plină de 6meni, cari se ocupau 

cu studiile și cu artele grecesci și aceste studii erai cultivate atunci în 

Laţiu cu mai mare zel ca în dilele nâstre!). 

Cu 200 ani mai târdiă, Pliniu constată de asemenea influenţa distrugă- 

„târe a Grecilor asupra vieţei morale a poporului romana. «Grecii», scrie dânsul, 

«sunt părinții tuturor: corupțiunilor>. Graeci vitiorum omnium genitores ?). 

Quintilian, renumitul, orator roman vorbind de limba, de care se folosiai 

Romanii în timpurile sale, ne spune, că partea cea mai mare a limbei ro- 

mane este formată din cea grecescă ?), 

De asemenea scrie Dionysiu din Halicarnas (sec. I a. C.): <Romavii se 

folosesc de o limbă, care nu este nici cu totul barbară, dar nici absolut 

grecescă, ci este o amestecătură din amândoue aceste» 4), 

Despre corumperea limbei vechi latine aflăm la Festus următorul pasagiă. 

<Espresiunea de a vorbi latinesce, derivă dela Laţiu, însă acest mod de vorbire 

este astă-di așa de corupt, în cât de abia mai cun6scem ceva din limba acesta» 5). 

Deosebirea între limba latină vechiă şi limba, pe care o vorbesc astă-di 

Romanii, dice Polybiu (sec. II a. C.), este așa de mare, în cât şi cei mai 

învețaţi, de abia mai pot înțelege unele cuvinte de. cari se împiedecă €). 

<Totus prope mutatus est sermo», aprâpe întregă limba s'a schimbat, ne 

spune Quintilian în alt loc al tractatului s&u despre principiile artei oratorice 7). 

Pe când în Italia, dialectul vechii latin, și dialectul arimic, se corump și 

se modificară, în provincii din contră, limba romană vulgară si arimică ră- 

mase mai puțin alterată. | 

Acestă limbă romană barbară, ce se vorbia în timpurile republicei şi ale 

imperiului prin diferitele provincii ale Europei și Africei, nu-și trăgea ori- 

ginea sa din limba vulgară -a Italiei, ci era numai o continuare a dialecte- 

lor barbare pelasge, pe basa cărora s'au format şi s'au desvoltat mai târdiu. 

limbile romanice moderne. 

1) Cicero pro Archia, c. 3. 

2) Plinii |. XV, ec. 1. 

3) Quintil. Inst. 1. 5; Sed haec mea-divisio ad Graecum praecipue sermonem per- 

tinct, nam et maxima ex parte Romanus inde conversus est, 

4) Dionys. Hal,, I. 90. 

5) Festus, p. 204: Latine loquia Latio dictum est: quae locutioadeo est versa, 

ut vix ulla pars eius maneat in notitia. 

6 Polyhii lib. III. 22. 

7) Quintil, Inst, orat, VIII. 3.
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Aceeași părere o esprimă și învățatul Piron a din Udine, că: «limbele ro- manice, ast-fel cum ne apar în monumentele scrise din evul de mijloc, nu derivă din limba latină, nici pe calea filiațiuniă, nici pe calea corup- țiunii, ci ele ni se presintă numai ca o redesceptare a dialectelor vul- gare, ce se vorbiau încă înainte de ce limba latină ajunssese a se constitui într'o limbă nobilă. Aceste dialecte vulgare au rămas obscure în tot timpul, cât limba latină a fost. întrebuințată în scris şi ca limbă de instrucțiune în şcole. Indată ce însă, şcolele au încetat și limba nobilă sa pierdut în mijlocul barbariei, dialectele vulgare, cari până aci nu se puteai mișca, fură gata să iee locul limbei latine şi din momentele acestea începe o nouă civili- Saţiune în lumea romană 1), 
Ac€sta este originea limbelor neolatine s&ă romanice, 

17. Originea articulului definit postpositiv lu, le, şi a. 

I 

Originea articulului post pus 4 (7), e, m. şi a (/a) tem, în limba română . este mult mai vechiă de cum s'a credut până astă-di, | «Modul nostru de vorbire, noster sermo» „ Scrie Quintilian, <n'are trebuință de articul» 2). Sub aceste cuvinte, oratorul roman înțelegea limba 
latină literară, (noster sermo), Er nici de cum limba poporală rustică, în care de almintrelea aflăm urme numerdse și importante de întrebuinţarea 
articulului postpositiv 7/45, ia, dum sing., li, lae (le), ta pl. 

Pe teritoriul Italiei formele cele mai archaice cu articulul post pus ni se 
presintă în numele proprii familiare şi locale, | 

Cităm aici următorele esemple; | | 
Nume personale: Forculus, o vechiă divinitate a Romei; Aremulus, 

un rege din Alba; Romulus, primul rege al Romei; Proculus, Faus- 
tulus, Ceculus, Venulus (la Etrusci Venu), Tremulus, Catulus 

și Catus, Lentulus şi Lentus, Romanulus, Brutulus, Paculus, 
la Samniţi Paakul, XăBviiog (Sabullus) în Sicilia, Ursulus, Ursolus şi 
Ursus 3). 

In diferite numiri de orașe, castele și munţi: Asculum, Batulum, 
Brundulus, Corniculum, Cuculum, Cingulum, Hetriculum, 
laniculus şi laniculum, Capitulum (rom. Capetul), Larolum, 

1) Pirona, Vocab. friulono. Venezia 1871, p. LXXXIII. 
) Qaintiliaui, Inst, 1. 4: Noster sermo articulos non desiderat, 
3) C.I. L. vol. L.—Livii. Rer. Rom. libri. — Varro, De |. lat. — Virgilii Aencis, — 

Fahbretii, Corpus Inscr, ital,
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Nerulum, Ocriculum, Tusculum, T:ossulum, Vesulus m. în 

Aqulia, un alt Vesulus în Alpi, la isvârele riului Pad. 

Pliniu amintesce mai 'multe popsre și triburi, ce dispăruse din Laţiu cu 

mai multe secule înainte de timpurile sale. Intre cari erai: Aes ulani. 

Longulani,Olliculani, Octuloni, Querquetulani, Venetulani; 

nume ce se reduc la nisce forme topice vechi: Aesulum,Longulum,etc.!). 

În inscripțiunile etrusce aflăm numele personale: Cemul Mlescul 

Srancxl (Stanciul?), Tunchul?). Jupetrule pure =Jupiter puer, pro- 

babil un vocativ. Vulcan, ca deu, este numit Sethlan?), fără z în silaba 

din urmă, ca în «Srâncxl» şi în dialectul mrom. fiicior-lu, picurar-lu. 

Alte cuvinte latine, în cari ne apare articulul postpus ls, sunt: cucu- 

lu s, la Hispani cucus, rom. cuc, art. cucul; ullus, unul, o formă contrasă 

din unulus==unlus =ullus, la Enniu ninculus, nici unul; focus şi 

foculus în actele Fraţilor arvali. 

"In tonitrus și tonitrum, precum și în alte cuvinte cu asemenea ter- 

minaţiuni, 7 din articulul postpositiv a trecut în 7. Formă originală nu putea 

să fie de cât tonitus, ca în strepitus, fremitus, sonitus. 

In limba română ni se presintă de asemenea trecerea lui 7 în 7 în for- 

mele articulului postpositiv: Dumnezeur = Dumnezeul 4), inremire = 

iremile = inemile 5), trupureror = trupurelor 6, tuturor = tutulor. 

Pe teritoriul Italiei, cuvintele terminate în 745, Ja, fum ne apar cu deose- 

bire în limba rustică. | 

Cato cel bătrân, născut pe la 234 a. C. în Tusculum, care-și cultiva singur 

moşia sa de pe teritoriul Sabinilor, care lucra de dimin€ță până sâra în 

rând cu țăranii şi cu sclavii săi, întrebuințeză în tractatul său de «Economia 

rurală» mai multe forme curidse de cuvinte terminate în /4s, /4, dum, de 

regulă numiri de instrumente agricole și alte cuvinte din limba ţărănescă, 

cum sunt: asserculus, corbula, craticula, clavulus, coculum, convolvulus, 

coliculus, foculus, funiculus, foeniculum, felicula, falcula, incerniculum, mo- 

diolus, orcula, porculus, ramulus, rutabulum, sarculum, situlus, sirpicula, 

sucula, scopula, surculus, scutula, serputum ?). 

Gramaticii latini au considerat aceste forme ca diminutive. Insă în limba 

2) Plinii lib. II, 9. 16. 
2 Inscripţiune din Perusia, reprodusă de Ottfr. Miller, Etrusk, p. 61, 

5) Pheil în Gr. Dict. de la 1. latine, par Freund, |. p. XI. Orell. nr. 1384. 

1) Puscarin, Doc. p. limbă, p. 14. 

5 Sbiera, Cod. Voron. p. 104, 14; 120, 2. 

5) Hasdeu, Cuv. II, 215. 

2) Cato, De re rustica; passim.
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rustică cuvintele terminate în lu (5), la, du (in) nu erau diminufive, ci sub- stantive ordinare. 
Numirile instrumentelor agricole, cu terminațiunile în /us, la, lum, nu esprimau ideia, că aceleași instrumente şi obiecte, de cari se folosiati țEranii lui Cato, erai mici, slabe, graţi6se, ori delicate, 
Țăranul din timpurile lui Cato, ca și țăranul de astă-di, nu a avut tre- buința să-și îndulcâscă greutăţile muncii cu forme diminutive și st spună, că instrumentele, cu cari dânsul se trudia săptămâni, luni, Și ani întregi, eraă mici, puţin solide, oră simple jucării. 
Intrebuinţarea articulului postpositiv /4, Za în numirile personale și lo- cale ale Italiei a remas în us până târdiii în sec. XI-lea. 
Ca probă reproducem aici următârele esemple din papirele diplomatice publicate de invățatul archeolog italian Marini. 
An. 906, p. 262—263: Volo liberum esse Petrulum, Amola...et ha- beat baccam unam praegnantem cum betellu anniclu. Volo liberum esse Lupolo porcaru. 

An. 945 p. 232—233: Et fundu easa lupuli... Perheredes Sclau- culu... De sex uncie fundi Cecci per Bassulu... Per hd Vibulo .. Per Romanulo... Per heredes Clauculo... Per ha. Cauculo... de fundu Cupressuli...et fundum Caselle... et fundum Capolu.., et fundum Caniclu de fund. q. voc. Facile ... fundi casa Majuli de... fund. Gimelle ... Per Bastulu parvulus ... Per Surulu miles ... Per Sindulus miles... Per Prandulo... Per Graciculu mil. „Per Calbulus. 

An. 962 p. 48: ab uno latere Caselle eta secundo latere Fluvium 
decurente. 

An. 978 p. 229: fundum Quintiliolum. .et Pertesulo „+ fundum lanule ... fundum Gimelle.., fundum Cufulo... terra posita in Grip- tule ... fundum qui vocatur Zetulo...a quarto latere rivo puzzulo... fundum Circulo, fundum Circulanum fundum Finistelle ... fundum Casalupuli... territorio Afile. 
_ An. 1018, p. 66: de monte qui vocatur Zunul...in campo qui vocatur Merul. 

An. 1025, p. 79: fundus qui vocatur Mons Grunduli... vallis de Gru- tul „.. juxta ipsam viam Castangetul... Casa „„. Savinuli, qui et San- buculus vocatur. | | An. 1027 p. 74: fundum qui appellatur Mons Grundul:,, fundus Crip- tul et Bibariol.
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IL. 

Am vorbit până aici asupra articulului postpositio în peninsula italică. 

Pe teritoriul Elladei șial Asiei mici, putem urmări acest fenomen 

până departe, în timpurile homerice. | 

In nume personale: ltulus şi tus, gr. "Izudos, “Irvs (Pher.. Apollod.). 

Litera gr. v corespunde în limba latină la z. Axulus (Hom.), Oxulus 

-(Apollod.), Dasculus (Herod,), Baetulus (Philo), Sipulus (Hom.), As- 

bolus centaur (Hes.). 

In nume de localități: Octulus, Sipulus (Hom.), Cotulus, verful m. 

Ida (Strabo). Homolus m. în Thessalia (Ephor). 

In Thracia și ]llyria, nume de localități: Araplus (Scylax). Este a- 

ceeași formă cu mrom. Araplu = Arabul (Arabs), Tunarullo (Itin. Hier.), 

Terpullus (Ptol.), Morullus (Ptol.), Tzurulus (Procop.), Sburulus 

vicus (L. |. L. VI, Ptol.), Cusculus, castel în Rhodope (Proc.) Lutrolo 

în ilyria (Proc.), Nantianulus (Itin. Ant.). 

In cele dvu& provincii ale Mesii, nume personale: Ursulus, Mas- 

clu s'(Bessus), precum şi forma Zal-Deul, în «Zal-mox(is)». La Macedo- 

români Dumnidra Dumnezeu, art. Dumnizălu, gen. a Dumnizalui, voc, 

Dumnizale 1). 

Pe teritoriul Daciei, în numele de localități: Apulu m si Aplum (Ajljbu- 

lum), Tripbulum, statio Resculi. 

In Pannonia, Novic şi Dalmația. Nume personale: Aiatullus, 

Berullus, Comatullus, Comatlus și Comatus, Ciutul(lus), Dias- 

tullus, Deculus, Ittu, Itulus şi Itul(us), Lupus și Lupulus, 

Mosculus Ituli f. fiius, Tattus și Tatulo, Ursus, Ursulus şi 

Ursolus 2). | 

In Gallia: Antullus, Antulla, Aviulus, Berullus, Comula 

Catus și Cattulus, Certus şi Certulus, Ciutulus, Firmula, Fe- 

dula, Lucinulus, Lucullus, Lupus, Lupulus şi Lupula, Ho- 

mullus, Paculus, Parvolus, Pedo şi Pedulus, Primus şi Pri- 

mulus, Quortus și Quortulus, Vitus, Vitulus și Vitlus, Ursus, 

Ursulus și Ursolus 3). 

In limba francesă soleil, prov. solelh, nu se poate esplica de cât din 

o formă vechiă cu articulul postpus 77, solele, rom, sârele 4). 

1) Dalametea, Dict. macedo-român. — Papahagi, Basme aromâne, p. 588. 

2) C.I; L. vol. III. 

3 C.I. L. vol. XII. 

4) 'Pheil în Freund, Gr. Dict. d, |. langue lat. I. p. XII. .
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In Hispania, ca nume personale: Anttulus, Antulla, Albula, Berullus, Berulla, Badiolus, Catullus, Catlus, Cormutonu- lus, Homullus, Homulla, Omul(la), Lupus, Lupulus, Primus, Primulus, Ursus, Ursulus!). ! 
In Africa romană, nume de localități: Tubu s şi Tubul, Siagu și Siagul, Cuicul, Tremulus, Tugulus, Albula, Tramaricio. și Tramaricido (tin. Ant.) Mosulon pron. în Ethiopia 2). 
In părţile de apus ale peninsulei balcanice, articulul post positio ni se presintă şi în documentele evului de mijloc. 

„In comunele personale: Ursul, Hraiul (dela Raiul, Raiu), Daiul, Doiul, Negul, Stanul, Staiul, Vladul, Roșul,Drajui, Gradul 3), In Istria: Liczul, Musul, Burul +). 
In documentele Transilvaniei din țera Hațegului, sec. XV-lea: Ta- tul, Dadul, Danciul, Matul Stanchul (Stanciul), Valcul, Balol, Litol, Bathul, Iarol, Lihul, Ladul, Vladul, Vladol (ant. Lado), Bobul, Volcul, Sorbul?) | 

In documentele: istorice ale TŢerei românesci: Radul, Lungul, 
Tărăceanul, Micul, Stanciul, Barbul, Tatul, Ursul, Guiul, 
Sândul, Titul, Lupul, Albul”). 

Dativul sing. cu articulul final 74; ne apare într'o inscripțiune din epoca 
romană: Deo Marti Cicollui 7). Că «Cirollui» este forma unui dativ dela 
nom. Cicollus, resultă din alte exemple analâge în limba latină: Deo Marti Latobio, Leno Marti Arte ... io 8), 

Vocativul sing. de i-l aveam într'o inscripțiune etruscă: Inpetrule pure= 
Jupiter puer. 

Substantivele masculine articulate si terminate în 745 formau nomina- 
tivul plural în 4, 

” 
Astfel avem în Hispania numele de popâre: Turduli, Bastuli, Var- 

duli. In Alpi: Medulli. [n Africa: Gaetuli Massuli, ca nume personal 
Masul. In Ethiopia Abulli ("A6v)Ao) un popor ce avea locuinţele sale 

DCL. L vol, 1 
:) tin. Ant.— Tab, Peut. — Ephem. epigr. III. — Ptolemaei Geographia, | .3) Donaţiunea imp. sârb, Dușan din a. 1348, la Haşdeu, Arch. ist. III. p. 100 sqq. . Pic, | - ! 
5) A Hunyadm. târt. târs, Evkânyve, II (1884) p. 24, 31, a. 1412, 1424, — Densușianu, Documente priv. la ist. Rom. vol. II. 2. p. 21. a. 1453. - 

-- *). Hasdeu, Cuvente din bătrâni, vol, I, passim. 
1) Revue celtique, XVI p. 100, 
* Revue celtique XIII p. 315.
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în apropiere de Nil (Steph. Byz.). Turduli forma veche Turti= 

Turdi. 

„Insă, pe lângă forma articulată a nominativului plural în (4)4 a mai esis- 

„tat în limba barbară pelasgă și o formă nearticulată în 7. 

Ca esemplu avem cuvântul Sphinx ce corespunde la sancti, rom. 

sfinţi, termin primit în limba grecescă ca singular și apoi trecut dela Greci 

în limba poporală egiptenă. 

Acelaș cuvânt cu două forme deosebite în plural, sancti şi sanctuli 

ni se presintă în textul confesiunii de la 1040—1095 1). 

Alte forme vechi ale nominativului-pl. în 4 mai sunt: Pe teritoriul Elia» 

dei: Dauli(s), o localitate lângă Delphi (Hom.). Etimologia de la Davus 

gr. Ados, în limba română Daul. 

In Arcadia, Pausania amintesce un munte cu numele Cotili-on, și un 

alt loc Cotilos, tot acolo 2.La Strabo, Cotulus (Korvhos), era un vâri 

al muntelui Ida de lângă Troia. Din «Cotili», Pausania a format un sub- 

stantiv singular, adăogând sufixul grecesc oz. Acelaș cuvânt se presintă 

adese ori în toponimia română: Cot (angulus), art. Cotul, pl. Coturi. 

In Sarmaţia europenă, Tacit amintesce pe Osi, un popor ce vorbea 

limba pannonică, s6ii romană barbară. La Ptolemeu Osili, și Osuli (Osyli), 

„erai vecini cu Roxolanii. 

IL 

Venim acum la genul femenin al articulului postpositio. 

In sing. forma articulată a nominativului femenin era în (4)/a sei (0)la. 

Pe teritoriul Italiei avem: Alb ula,numele vechii al Tibrului. Cuvântul nu este 

diminutiv. Tibrul a fost în vechime, cum este şi astă-di, o apă mare navigabilă. 

În tractatul de economie rurală al lui Cato aflăm mai multe substantive . 

terminăte în „la cum sunt: corbula, falcula, scopula, fossula, 

sucula, scutula, numiri de instrumente agricole și alte cuvinte din limba 

țărănâscă, cari în tot casul nu erai diminutive. 

O simplă imitaţiune a idiomei poporale cu articulul postpus le sunt ver- 

surile ce le făcuse împăratul Adrian pe patul săi de mârte: 

Animula, vogula, blondula..,. 

Quae nunc abibit in loca 

Pallidula, rigida, nudula, etc. 9). 

1) Monaci, Facsiniili di antichi manoscritti. Roma, Martuli, 1880. (Publ. Arch. glotolog. 

VII, p. 121 seqq.): Me acuso de li mei sanctuli ... ke promiseru pro me et no! 

observai ... Pregonde la sua sancta misericordia e la intercessione de li soi sancti,etc, 

2) Pausaniae Descr. Gr. VIL. 41. 

3) Spartiani Adrianus imp. c, 23,
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In Hispania, numiri de orașe: Abula=Albula (Itin. Prov. Alba), Callicula şi Callicua, Obucola, Obucula şi Obucla-1), 
In Dacia, Ponnonia Noric şi Dalmația ca nume .femenine barbare: Attula (m. Attu şi Attus), Litulla (m. Litu), Primula Primi f. Lupula, Ursula 2). | 
In idioma, ce se vorbia pe tritoniul Thraciei, substantivele femenine arti- culate formau genetivul sing. în Jag, ce corespunde la forma românescă /z. Ca esemplu avem numele unui ostaș din peninsula Hemului: C, lulius Dizaloe, domo Heraclea Sentica. Aici Dizaloe este forma unui genetiv arti- culat. Nominativul nearticulat era Diza. Astfel aflăm pe un Aurr. Diza din Mesia de jos, pe un Aur. Diza originar dela Filipopole și pe un Manta Dizae fil(ius) de la Salonic 3), 

| O altă formă a genetivului sing. cu articulul ad, pus înaintea numelui propriu, ni se presintă în inscripţiunile latine ale Numidiei (Getulilor). Aici aflăm pe un Masul Masacisf (ilius) şi pe un Mosac. Aluru- sae f. = Alu Rusae filius 4) întocma ca In limba poporală română: «alu Drusa» şi în dialectul mrom. «al Andreu», 
- Același a/ ține locul lui ;/ în dialectul italian din jurul Bolognei, în tote cuvintele masculine cari încep în consonantă 5), 
Acest :a/ ne apare în limba. etruscă ca articul post positiv, adaus la nu- mele patronime şi metronimice: Auth și Aruthal, Larth şi Larthal, 

Ceina și Ceicnal. De asemenea în vechile numiri de locuri trecute din limba etruscă în limba romana vulgară : Quirinal, Viminal, Fagutal (de Ia fagnes). 8) Substantivele femenine, ca şi cele de genul masculin aveau la plural două forme, una ne articulată cu nominativul în e sau z şi alta ar- culată cu /e și fi. 

Forma nearticulată ne apare în Gauri(s) numele unei insule de lângă Pamphilia ?) şi în Gauri(on) numele unui castel şi insula din Cyclade 5). În sing. nominativul era Gaura (caverna, specus, antrum). În itinerariul lui Antomi, Gaura mons în Alpi. | 
| Același cuvânt în forma articulată avea nominativul plural Gaurele, 

1) Ptolemaei Geogr. II. 4. 
:) C.I, L. vol, II. 
%) C. IL. L. vol. VI. 2645, 2933, 2799; vol. LII. 7330, 
î) Ephem. epigr. VII. p. 14. 
5) Berti, Vocab, Bolognese-italinno I (1874), p. XXI. 
) Theil în Freand, Gr, Dict, d. |. langue latine, p. XI, 
7) Aristot. Probl, | 
3) Diod, Sic. XII 69.
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după cum resulta din numele, insular și orașului Gaurele-on ia Liviu r) 

ear la Diodor Sicul în forma ne articulată Gauri(on).* 

În Hispania aflăm aceleşi forme. Oraşul Bilbi(s), renumit pentru mi- 

nele sale de aur şi de fer se mai numesc în codicile lui Ptolemeu și Bil- 

bili 2), Numele orașului derivă, după cum ne spune Justin, de la fluviul 

Bilbilis 3) Acelaşi nume ne apare și pe teritoriul României. Bulbă se nu- 

„mesce riul, ce curge pe la Baia de aramă. Înţelesul cuvântului este: apa 

ce face bulbuci, aqua bulliens. 

In Hispania mai aflăm ca substantive ordinare: striges și strigiles 

strânsuri de aur nativ. Hispania strigiles vocat auri parvas mostas... 

Quod in ramento capitur 4). Cuvântul derivă de la verbul estringv» rom- 

a aduna, a strânge. La Columela striga, grămedi mici de fân 5). 

In Africa romană: Abile, numele unui munte în Mauritania €). In 

forma romănâscă Albele (Pietrele albe). Ad Albulas, o stațiune în Mau- 

ritania Caesariensis ?). Nouis și Nouli, localitate pe teritoriul Carta- 

genei 8). | 

În peninsula muntelui Hem: Syrascellae, Siracellae şi Sirogel- 

lae, o localitate, în părțile de sud ale Traciei, pe drumul cel mare către 

Constantinopol. În toponimia română Saragea și Saragele, sate şi că- 

tune. Babyle, un oraș pe teritoriul Odrysilor în Thracia ?) dela Baba. 

În Mauritania Baba Lulia Campestris. Pe teritoriul ţărilor române 

Babe și Babele, diferite locuri. xoBEyuties (Cobenciles), castel pe te- 

ritoriul Dardaniei în timpurile imp. lustinian 19). Rom. Cobana, bordeiii, 

germ. Koben, colibă. Venim acum la Italia. Pluralul femenin în b (llae. 

ller) ni se presintă aici cu deosebire în limba rustică sau poporală. Fur- 

cillae, instrument agricol, cu care se mestecă ba cosită sei fenul 11) şi 

Furcilles, quibus homines suspendu utur 12). El este-același cuvânt cu 

1) Lâvii libr. XXXI. 45. 

2) Ptolemaei lib. II. 6. 

3) Justiui lib. XLIV. 3. , 

4) Plini lib. XXXIIL. 19. Diefenbach, Orig. p. 423. 
5) Plinii lib. II. Proem. 

€ Itiner. Prov. p. 15. 

2) Itiner Prov. p. 19. 

s) Tab. Peut. — [tin. Ant, 159, 332. 333. — Tomaschek, Haemus Sitzungsb 

113 B., p. 334. 

% Step. Byz. ad. voc. 

10) Procopii De aedif.; (ed, Bonn.) p. 280. | 

1%) Isidor. Orig. XX. 14. 11. Varro, R.R.I. 49. 

12) Furciles, quibus homines suspenduntur (Test,).      
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aceleași forme ca în limba română furcă, pl. neart. furci, art. furcile. Novensiles Dii era numele unei clase de divinități împrumutate de la Barbari, dar pe cari autorii romani nu le mai puteu precisa 1) În cultul public însă a existat până târdiu s&rbătârea numită Noven- diale sacrum şi Novendiales feriae, adecă sărbători de 9 dile (feriae per novem dies). In cuvintele de mai sus siles corespunde la dies, rom. dile nom. pl. art. In unele părți ale Italiei litera d urmată de ș se schim- base de mult în s. Astfel Sabinii dicâi Clausus în loc de Claudius. Într'o inscripțiune de la Mabilon aflăm Zebus = diebos 2). 
Romanii numiai Vergiliae și Virgilia e constelațiunea Pleiadelor sau Găinușa. Vergiliele după legendele vechi, Tepresentai pe cele 7 fete ale titanului Atlas născute cu nimfa Pleione o fiică a Ocenului, Avem aici o numire vechiă poporală. Cuvântul V ergiliae sau Virgi- liae este un plural articulat de la virgo, fată tânără inocentă, fr. v. virge Prov. verge, rom. v. virgă 5), de unde pl. art. vîrgele. 
Se presintă acum o cestiune forte importantă în ce privesce limba reli- gisă a poporului pelasg, 

„Vechile serbători ale Romanilor au de regulă termminaţiunile în plural cu ilia și alia: Palilia, Ancilia Agonalia, Pacalia, Parcutalia, Feralia, Matronalia, Cerealia, Vinalia, Floraiia, Rosallia Malralia, Apalia, Ramalia, Fontinalia. 
Originea acestor forme este obscură. 

„Numele sărbătorilor terminate în ilia aparțină limbei poporale romane Sau rustice, &r cele terminate în aq//a erai de origină etruscă; Avem aică un articol postpus a/ cu pluralul în a/za. 
Romanii împrumuta-se de la Etrusci diferite forme ale cultului, termini re- ligioși şi nume de sărbători i) 
Originea poporală a formelor în ;//q şi alia o aflăm în limba religi6să română, 

„La poporul român, sărbătorile at de regulă numele în plural, și mai 

1) Arnob. IIL. 38. | 
:) Rântsch, Itala, p. 458. 
3) In versurile, ce le recitează Copii din Ţera Hațegului: Lună, lună virgă-lună, 1) Theil, Preface, în: Grand Dictionnaire de la langue latine, 1882, 1. p. XI: Pour ce qu, est de la desinence a/is, on serait bien pr&s de conclure que, comme ă Rome Ja plus grande partie de ce qui tient ă la religion et au culte est emprunte ă PEtrurie, cette, terminaison, appartient aussi originairement ă la langue âtrusque, boi elle aurait pass€, avec beaucoup d'autres denominations d'objets religieux, dans la langue du pesiple romain; ... les substantifs en al Etant en trăs-grande partie des termes religieux, etc,
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mult în formă'articulată. Refenelele, Hopaiţele,Babele, Floriile, 

Joimarele, Pascile, Todorusale, Rusalele,Sonzienele, Pon- 

teliile, Pârliile,Opârliile, Fulgerătârele,etc.Palilia,din limba 

religidsă a Romanilor, este același cuvânt și aceeași formă cu Paliile Ro- 

mânilor. Floralia și Rosalia sunt aceleşi sărbători cu Floriile și Ru- 
salele Românilor, | 

În resumat, numele sărbătorilor vechi romane terminate în ha și alia 
ne presintă numele unui vechii plural femenin cu articolul post positiv. 

Ca o formă vechiă a pluralului femenin trebue să: considerăm și sub- 

stantivele: din limba pastorală sau rustică, cu terminaţiunea în :/e, adausă 

la numele animalelor: ovile, caprile, bovilesci bubile, equile, cu- 

vinte ce desemnaii locul, unde se ţincii oile, caprele, boii-vacile, caii-iepele. 

La acâstă clasă de cuvinte mai aparţin şi unele substantive poporale în 

ile, cu sens colectiv: sedile, băncile sau laviţele din locurile “publice, c4- 

bile locul unde se putâi culca mai multe persâne ori animale. 

De notat, că pluralul femenin în /e s'a conservat pe teritoriul Italiei până 

târdiii, în evul de mijloc, în diferite numiri de locuri și moșii, 

Astfel aflăm în papirele publicate de Marini: fundam Caselle, dela «casa», 

edificiti economic țărănesc 1). La gramaticii latini: multa casalia fundum 

constituent; casales multos; multas casilias ). Scomnile în loc de 

«Scomna» 3). În toponimia română scaunele de la nom. scaun. Fundum, 

Quod vocatur Facile 4) în loc de «Facies». În limbaromână Faţă şi Fe- 

țele, câstele dslurilor și ale munților. La Virgiliti: în montis faciem 5) La 

Marţial €): veteres Ficelias o parte a muntelui Quirinal. Staphile lapi- 

deum ?). Rom. stafiă pl. art, stafiile (spectrum, simulacrum). Mesalle; 

în cosmografia lui Aethicus (sec. VI-VII): praedium (quod) mesalle ap- 

pellatur 3), un loc lângă Tibru aprâpe de Ostia. Pe Tab. Peut. Ad Mensulas, 

o stațiune lângă fl. Umbro. Pe teritoriul țărilor române Masă ca nume de 

locuri (pl. art. mesele), Kemperele o localitate în districtul Ceno manilor 

din Gallia, după regestele Papei Clemente VI 3). Rom. câmp pl.art.câmpu- 

1) Marini, | papiri dipl. p. 48, a. 962, 

) Lachmann, Gromatici veteres, p. 315. 329. 

3) Marini, | papiri dipl. p. 267 a. 564, 

+) Marini, ibid. p. 234. 

5) Virg. Georg, IV. 361. 

6) Mavtialis Epigr. VI. 27. 

?) Marini, ibid, p. 255 a. 990. 

8) Riese, Geogr. lat. min. p. 83. 

% Regest. Clementis VI. Tom. 161, fol. 28 (Arch. Vatic.]).
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rile. Substantivele femenine articulate aveai genetivul plural în for. Ex. scrisu miovelor întrun descăritec de la Marcellus Empiricus (sec. IV). După cun am v&dut din cele espuse mai sus, articulul sufix lu(s), la, a fost odată comun tuturor dialectelor arimice, începând din regiunile Ara- meilor (Chaldea şi Assyria) și până la Oceanul de apus. 
Originea acestui articol sufix este preistorică, | EI ne apare în poemele epice ale lui Homer, în limba religi6să a po- porului pelasg, precum și în numirile vechi, topice și etnice. Mai târdiii însă, acest articol definit a fost strămutat înaintea substanti- velor sub forma de olle sau ollus, olla, ollum ori ille, illa, illua în limba latină, 10, lu, il şi la în limba italiană, le la francesa, el și la spaniola. 

Acestă schimbare a posiţiunii articolului definit începuse în peninsula italică încă în timpuri fârte vechi. 
Mulțimea cea mare de colonii grecesci stabilite în părțile meridionale ale Italiei, și răspândite de aci prin tâte orașele peninsulei a avut o influ- ență puternică nu “numai asupra moravurilor, a ideilor şi instituțiunilor, dar și asupra idiomelor pelasge ce se vorbiati în diferitele țiiuturi ale Italiei, In cursul timpurilor aceste 'colonii se contopiră cu populaţiunea indi- genă și prin acest amestec de familii și de rase elenismul pătrunse încet, încet, în tâte straturile societății italice, | Timp îndelungat limba poporală a Italiei fu considerată ca o limbă vul- gară nedemnă de o pers6nă literată, 
Sclavii și libertinii greci ajunseră să fie preceptorii și gramaticii tinerimii italice. Ei inventară teoria, pe care începură să o credă și cei mai mulți lite- rați romani, că limba latină derivă din cea grecescă, ca Roma a fost la început o cetate grecescă, ca originea Romanilor se reduce la Evandru din Arcadia şi la Enea de la Troea, 

| Aceste tradițiuni grecesci fură susținute de Liviu Andronic de Neviu şi Conuni, iar Virgiliu în poema Sa epică nu mai cântă pe Romul cel născut din Marte, deul naţional al Geţilor barbari, ci pe Enea Troeanul, un erou care avea ocivilisațiune grecescă. 
| Sub acestă influență disolvantă a limbei și a ideilor grecesci sa schimbat în multe privințe vechia formă a cuvintelor italice, și s'a alterat Posițiunea naturală a articulului definit, care a început a se pune înaintea substanţi- velor ca în limba grecescă 6 $ 7, 

Urmele întrebuințării pronumelui demonstrativ ille ca articul definit le aflăm și în literatura clasică a Romanilor.



1150 MARELE IMPERIU PELASG,. 

Limba latină literară, așa cum o formase șcâla lui Liviu Andronic, Enniu, 

Neviu, etc., suferia de un defect capital. Ne având unarticul definid, care 

să pâtă precisa înțelesul substantivelor în anumite împrejurări ea devenise 

forte adese ori dificilă la înțeles, și acesta mai ales din causa transpunerii 

de cuvinte, ce o făceaii autorii latini, | 

Pentru a evita acestă lipsă de claritate în cuvinte și în expresiuni autorii 

romani erai adese ori necesitați să înlocuiâscă lipsa articulului definit prin 

pronumele demonstrativ ille, pe care-l puneaii ca,un fel de atribut deter- 

minativ acum înaintea acum în urma substantivelor. 

Astfel Cicero, maiestru! cel mare al eloquenţei, ca să dea'mai multă pre- 

cisiune și forță cuvintelor sale, face o mare întrebuințare de pronumele 

demonstrativ ille, dându-i tot-o-dată și funcțiunea de articul. 

Cităm aici următorele esemple din scrierele sale : Antipater ille Sidonius 

(De Orat. II. 50), Xenophon Socraticus ille (De Orat. 2, 14); ille... Gra- 

vissimus auctor et magister Plato (Orat. 3); ille Graecus (Brut, 16); Am- 

bitus ille verborum (Brut. 44); Auditor Panaetii illius (De Orat. 1, 11); 

post Connensem illam calomitatem (Brut. 3); Catulus erat ilie quidem 

minime indoctus (Brut, 74); His autem de rebus solme ille admonuit ut 

brevem assem (De Orot. 3. 55); utinam extavut illa carmina, quae multis 

seculis în epulis esse cantitata (Brut. 19). 

Intrebuințarea pronumelui ille ca articul definit este și mai [requentă 

în literatura bisericescă latină. | 

În cea mai vechiă traducere latină a Bibliei, nufnită Italia (sec. II), şi 

care se caracterisesă prin cuvinte și expresiuni barbare și rustice, substan- 

tivele sunt adese ori urmate de ille, pe când în alte traduceri posterire 

cu un secul, ori două, acest ille este omis. . 

Italia, 

Luc. 15.22: proferte mihi stolami illa m 
primom, 

Luc. 15.23: adducite vitulum illum sa- 
ginatum. 

Luc, 15.27: occidit pater tuus vitulum illum 
saginatum. 

Io. 6.67 : dixit illis discipulis duodecim. 
Io. 21.24 hic est discipulus ille qui testi- 
monium perhibet. 

Codex aureus. 

proferte stolam primam. 

"adducite vitulum saginatum. 

occidit pater tuus vitulum saginatum. 

dixit ergo Iehus ad duodecim discipulis. 
hic est discipulus qui testimonium perhibet, 

După cum vedem, a esistat încă în timpurile lui Cicero usul literar de a 

întrebuința pe ille ca un fel de articul definit. 

Din peninsula italică, acest mod corupt de vorbire și de scriere se es- 

tinse apoi şi asupra celor două provincii romane de apus, în Gallia și în 

Hispania. 
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La acestă introducere a lui ille, ca articul în limbele poporale din Gallia și Hispania, a contribuit în mare parte comerciul cel estins al Ita- liei cu provinciile de apus în tot cursul dominațiunii romane, precum și influeniţa cea mare a limbei administrative latine, €r de altă parte învăță- mentul public și privat, cu tot feliul de pedagogi, preceptori, gramatici şi magistrii de eloquență aduși din Italia. 
În fine a mai contribuit la acestă înlocuire a articulului post positiv cu pronumele separat ollus, ullu, ille şi amestecul cel mare al populațiu- nilor romane din provinciele de apus cu semințţii barbare de rasă germană. Invasiunea cea mare de la 406 aruncă asupra Italiei, a Galliei şi Hispa- niei, o mulțime de triburi germane : Herulj, Ostrogoți, Longobardi, Vest- goți, Suevi, Vandali, Franci, Salici şi Burgundi. 
Tâte aceste seminţii se contopiră cu Populațiunea indigenă. Se formeză nouă popsre şi pe ruinele provincielor romane un nou edificiă social po- litic. Barbarii cari distruseră imperiul roman, contribuiră în mare parte şi la distrugerea limbei provinciale. 
Limba vulgară romană ce se vorbea în părțile de apus ale imperiului se corumpe, se descompune și se modifică, şi din acest amestec de dife- rite graiuri se nasc cele cinci limbi neolatine : italiană, spaniolă, portugesă, provencială și francesă, cu articulul definit z/, e/, Je pus înaintea substan- tivelor ca în limba grecescă 5 1) mă și în limba germană der, die, das. Despre întrebuințarea lui iJle ca articul definit cităm aici următârele exemple din Lex Alamanorum de la a. 630: et ille praesumtor, qui con- tradixit, illa m multam, qua in charta continet persolvat. Si autem illa azxerit quam ille homo fecit, tunc liceat illi heredi (Baluzii Capit. 1. 57, 58). 

Cu totul altmintrelea se presintă lucrurile la Carpaţi și la Dunărea de jos. Pe teritoriul Daciei, nu a esistat nici o-dată colonii comerciale grecesci în număr aşa de mare, ca să întemeieze aici orașe, republice și regate, cari să pâtă supune pe locuitorii vecini și să estindă prin şcoli, prin sciinţe şi arte dominaţiunea şi influența limbei grecesci. | De altă parte nu a existat pe teritoriul Daciei nici un amestec de rase, cu popsre barbare de origine gotică. Invasiunea semințiilor germane la Car- paţi și Dunărea de jos a fost numai trecătăre, Goţii n'aă avut în părțile acestea nici locuinţe statornice, nici dominaţiune politică durabilă, ast-fel, că acâstă invasiune a triburilor germane n'a avut absolut nici o influență asupra limbei naţionale a locuitorilor de pe teritoriul Daciei vechi. Goţii de abia au apărut pe pământul Daciei și au fost alungaţi de Huni
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iar domnia Gepidilor s'a estins numai peste părţile de medă-di ale Unga- 

riei și numai până la frontierele Daciei 1). 

Din acestă causă, materialul de limbă al poporului român este cu desă- 

verşire lipsit de elemente gotice 2). 

De aici urmâză tot-o-dată că elementele constitutive și formele grama- 

ticale ale limbei române se presintă cu totul sub alte condițiuni istorice, 

de cum sunt condiţiunile, sub care s'a format limbile romanice din părțile 

de apus ale Europei. 

In Italia, în Gallia și în Hispania avem grupe noue de popsre și grupe 

limbi mestecate, formate în cursul evului de mijlos. La Carpaţi și la Du- 

nărea de jos însă avem un popor romanic mult.mai aprâpe de originea 

sa, o limbă romană (arimică) mai archaică şi mai puţin mestecată 3) de cum 

sunt cele de apus. 

De altă parte unitatea limbei romăne identică pe întreg teritoriul celor 

două Dacii romane, şi care începând de la Balcani și până în şesurile Ga- 

liției şi de la Crimea până în şesurile Ungariei nu are nici un dialect par- 

ticular, ne atestă de asemenea, că acestă limbă nu esteo idiomă coruptă 

și formată în cursul evului de mijloc, că din contră, originea formaţiuni 

sale se reduce la timpuri forte vechi. 

1) Aul. Gell. Noct. XIX. c. 10. 

2) Caner, Die rm. Aeneassage. Leipzig. Teubner, 1886 

5) Duruy, Hist.d. Rom. 1 (1870) p. 64: Les P6lasges dla Lucanie etdu Bru- 

tium montrtrent autant de facilite que ceux de la Grâce â se laisser absorber par les 

Heilenes, ă prenere leur langue et leurs coutumes, par les mâmes raisons, la commu- 

nite d'origine, ou du moins la proche parent€. Cette influence des Hellnes fut si forte 

que, malgrc les colonies ramaines posterieures, la Calabre, comme la Sicile, resta 

Iongtemps un pay grec. Ce ne fut meme qu'au commencement du quatorzitme si&- 

„cle que la langue grecque commenga ă s'y perdre, aujourd'hui encore la langue des 

Celabres laiss& reconnaitre des traces nombreuses de grec ancien. — Niehuhir, Rm. 

Gesch. 1 (1883) p. 170: Sie aber (die Griechen) verbreiteten ihre Kiinste und ihire 

Litteratur weit iber die Lănder ihrer unmittelbaren Grenznachbarn hinaus in die Halb 

insel: selbst biirgerlich haben Opiker den Gebrauch jhrer Sprache angenommen. 

   


