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PREFAŢĂ 

Cartea de faţă resumă datele principale relative 
la, credinţele religise şi la legendele eroice ale Gre- 
cilor și ale Romanilor. Aceste tradițiuni se presentă, 
sub forma, lor antică, așa cum le a transmis în 
mare parte poesia epică, și în primul rînd Homer 
şi Hesiod. Am evitat cu tot dinadinsul ori-ce adaos 
de interpretare modernă, căci resultatele erudițiunii 
mitologice comparative ni s'aii părut prea, nesigure 
şi problematice spre a, putea fi întroduse într'o carte 
destinată şcâlei. Pe de altă, parte, explicațiunile de 
asemenea natură tind a răpi gingașelor creaţiuni ale 
fantasiei elenice tot farmecul lor poetic şi a, înlocui fră- 
gedimea lor neperitre cu serbedele abstracțiuni ale 
învățaţilor moderni. Priceperea fenomenelor mitice se 
degajsză mai firesce din simpla lor expunere de cât 
prin comentare sistematice, al căror principal incon- 
venient este de a nu ţinea sâmă de procedura. obici- 
nuită a imaginaţiunii, substituind spontaneității mas- 
selor reflexiunea, individuală, și adesea tendenți6să. 

Am acordat o atenţiune egală miturilor propriii-dise 
și legendelor eroice. In reproducerea, frumâselor po- 
vestiri mitologice, imortalizate de poesia. clasică, am 
ținut sâmă de caracterul lor eminamente popular. In- 
delungata mea preocupare cu producțiunile spiritului
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popular mi-a făcut posibilă, sper, brodirea, unei forme 
narative, care să ţie mijlocul între stilul literar și 
graiul basmului. N'am avut, altminterea, de cât a 
păși pe urmele r&posaţilor Odobescu și Ispirescu, cari 
cei dîntâi aii aplicat la, noi idea justă de a reda, 
naivitatea concepţiunilor mitice prin dicțiunea, înru- 
dită a poveștilor. 

Seria întitulată Lecturi matologice e menită a scâte 
în relief frumuseţile încântătâre ale acelei lumi «care 
gândia în basme şi vorbia în poesii». Citirea acestor 
fragmente, direct reproduse (și uneori condensate) după 
textele originale va inspira de sigur mai mult in- 
teres de cât enunţarea de etimologii greco-sanscrite 
saii citarea teoriilor subiective despre interpretarea, 
miturilor. 

Un alt mijloc de a face interesant studiul mito- 
logiei este menţionarea capodoperelor artistice, cari 
s'au inspirat din izvorul ei nesecat. Cadrul acestei 
cărți n'a permis, negreșit, de a trage în sfera ei enu- 
merarea creațiunilor admirabile în domeniul poesiei, 
picturei și sculpturei moderne, cari ai fost direct 
influențate de spiritul mitologiei. Ne am mărginit de 
obiceiii a cita numai producţiunile principale ale sta- 
tuariei antice (cele mai multe reproduse ca ilustra- 
ţiuni la text), dar în totdeauna am căutat să ne fo- 
losim de comentariile luminâse ale eminentului nos- 
tru scriitor şi archeolog, regretatul Al. Odobescu. 

Prin forma ei populară, cartea se adresâză nu nu- 
_mai celor ce fac studii clasice, ci ea va aduce a- 

celeși folse și celor ce nu se consacră unor aseme- 
nea studii, ca şedlele secundare de fete și şceâlele 
speciale de băieţi. Pe ori-ce om cult cată să-l inte- 
reseze mitologia atât prin conținutul ei poetic, cât 
mai ales prin acţiunea profundă ce a, exercitat asu- 

£ 

e
z
 

are 
pr
pe
at
ir
a,



VII 

pra vieţii antice şi moderne, sub raportul literar și 
artistic. 

Cele patru cagitole ale Adaosului se adresâză în 
special profesorilor și profes6relor. Primul capitol o- 
feră o analisă critică a variatelor sisteme de inter- 
pretare mitică, ce s'aii succedat în secolul nostru, spre 
a ajunge în cele din urmă, prin sterilitatea resul- 
tatelor sale, la: punctul de plecare: considerarea mi- 
turilor ca producţiuni naive ale imaginaţiunii, iar 

nu ca alegorii, simbile sai erori de limbă. Al doi- 
lea capitol caută a ilustra acest mod de a vedea, care 
pentru întâia, 6ră figureză întrun manual de mito- 
logie. Al treilea capitol cercetâză, urmele lăsate de 
mitologie în limbile culte ale Europei, și deci și în- 
tra nâstră. Ultimul capitol enumeră izvârele antice 
ale mitologiei (mai ales cele poetice) ŞI dă o scurtă 
bibliografie a operelor moderne, ce s'aii consultat în 
elaborarea, acestei cărţi. Intru cât privesce expunerea 
faptelor, am recurs adesea la opera, lui Decharme, 
iar sub raportul cultului și al representaţiunilor ar- 
tistice la cartea lui Ramorino. 

In privinţa ortografiei numelor mitice, s'a conser- 
vat în principii forma lor originală: Artemis, Mars, 
Venus (Genit. Artenidei, Marte, Venerei)... Numele 
deilor greci şi romani se presentă sub vestmîntul lor 
particular, fără ca, acâstă distincţiune formală să in- 
fluenţeze caracterul comun al studiului lor. 

FAZĂR PĂINEANU 

Bucuresci, 1 Maiu 1898
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MITOLOGIE CLASICĂ 

INTRODUCERE 

Mitologia coprinde istoria miturilor sati a poveștilor 
născute din închipuirea popârelor în pruncia lor. 

Aceste tradițiuni fură basa religiunii greco-romane Şi 
ele deveniră mai târdiii un izvor de inspirațiune pentru 
literatura și artele antice și moderne. Cunâscerea aces- 
tor idei religicse și a legendelor mitice ne dă putinţa 
de-a pătrunde mai adânc în spiritul poesiei și în dome- 
niul artelor: e cheia ce ne deschide înţelegerea vieţii 
intelectuale, morale şi artistice a lumii păgâne şi arată 
totdeodată, ce puternică influență. avu imăginațiunea an- 
tică asupra geniului modern. 

Aceste creaţiuni ale fantasiei elenice sînt într'atâta de 
dui6se şi pline de viaţă, în cât ati exercitat un far- 
mec nespus în t6te timpurile. Ele sînt întipărite de acea 
răgedime de cugetare, de acea naivitate a concepţiuniă, 
când omul primitiv vedea natura cu ochii de copil, când 
totul părea că'i suride întrinsa, când tâte luati formă Și 
fiinţă în închipuirea lui. Abstracţiunile se însufleţiaii, 
puterile naturei căpătaii viață şi înţeles, și ast-fel se în- 
chiegă acea lume fantastică, plină de încântare şi de taină. 

Câte în natură nu atrăgeati şi nu absorbiaii atențiunea 
omului primitiv! Căldura bine-făcătăre a s6relui, urma- 
rea regulată a dilelor şi a nopţilor, rev&rsatul + ziorilor, 
r&sărirea şi apunerea s6relui, feţele lunei, îngânatul lu- 
minei cu întunericul; apoi atmosfera sbuciumată de trăs- 
nete și fulgere, de vinturi și ploă; anotimpurile cu bo- 
gata lor varietate, marea, cea imensă, vulcanii cei grozavi, 

Săineanu —Mitologie clasică 
1



munţii, pădurile, văile, izvârele —tâte aceste arătări mă- 
reţe, tainice şi spâimîntătâre, se impuneaii și impresionati 
adinc imaginaţiunea sa. Cerul, pămîntul, aerul, apa şi tote 
manifestaţiunile nuturei deveniai puteri reale și concrete, 
fiinţe superi6re, dei saii dîne. 

Un prisos de viață circula în tâtă creaţiunea și, sub 
pașii sprintenei imaginaţiuni a Grecilor, totul arăta urma 
unui detii. 

Poeţii greci, mai ales Homer (acel «ocean neţirmurit 
din care izvoraii şi în care se revărsaii tâte pâraiele») 
și Hesiod imbogăţiră acest fond primitiv cu tâte plăs- 
muirile unei imaginaţiuni fecunde și strălucite. Dânda-se 
deilor o formă omenâscă, ei tură apoi întru tâte asemănaţi 
cu Gmenii. Li se împărtăşi în grad mai înalt nu numai 
calităţile fisice și intelectuale ale omului—inţelepciune, 
frumusete, putere-—dar și lipsurile şi patimile omenesci: 
deii se iubiaii şi se uraă, se certaii şi se împăcaii întoc- 
mai ca cei-lalți muritori; li se dete o familie, o genea- 
logie, ete. 

Ast-fel caracterul esenţial al mitologiei grecesci este 
antropomorfismul, adică plăsmuirea deilor după chipul şi 
asemâ&narea 6menilor, îngăduindu-le însă și un grad de 
superioritate spre a justifica în acest mod vreneraţiunea 
și cultul pentru dînşii. Zeus, de pildă, era conceput ca 
un om de o minunată putere și maiestate, dar residând 
în mijlocul norilor cari s'adunaii la glasul lui, ţinând în 
mâna-i puternică fulgerul și putând sgudui lumea dintr'o 
singură clintire a capului s&ă. Sorele nu era pentru Grecă 
o massă inertă de foe, ci maiestosul Helios 'şi încura dil- 
nic caii săi focoși pe bolta cerâscă. 

Acestă personificare sai însuflețire a puterilor naturei 
şi înlănţuirea lor laolaltă ati dat nascere la un şir de le- 
gende saii povești, menite a explica raporturile și ierarchia 
acestui complicat ' Panteon. 

Bărbaţi vestiți prin isprăvile şi faptele lor, binefăcă- 
roră ai omenirii, Domni, legislatoră sati războinici, fură 
ridicaţi la rangul de semidei saii eroi, povestindu-se că 
sar fi născut dintr'un gei şi dintr'o muritâre. Dar chiar 
virtuți, pasiuni și viţii fură divinizate, ridicându-li-se tem- 
ple și altare. Minerva se identificâ cu Prudenţa, Venus cu 
Frumuseţea, iar Ecoul deveni o nimfă duiosă, care jelia pe
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Narcis. Idei abstracte ca J usriȚia (Dike), Leska (Themis), Pacea (Irene) şi Vroronra (Nike) le aflăm deja divinizate la cei mai vechi poeți greci, 
Pe lângă acâstă continuă înmulţire de qei cu formă omenâscă, pe lângă acâstă mitologie tradiţională și reli- giune oficială a deilor olympică, Grecii şi Romanii, ca tâte popsrele înrudite, aveai o religiune mai pură și credinţe mai nobile: cultul sufletelor r&posate (numite DemoxY sati Maxă), religiunea morţilor și a focului domestic, sirnbo- ul de existență şi de perpetuitate a familiei. După aceste credinţe, sufletele străbunilor trăia după morte nevădute şi ascunse sub pămînt: ele deveniaii genii, spirite bine- făc&târe şi dei (de unde inseripţiunea pe monumentele fu- nerare: Deilor Mani), mormîntul lor devenia un templu, care reclamă adorațune. In fie-care casă grâcă saii ro- mană, ardea di și nâpte focul pe un altar, ca providenţa familiei : foc stins și familie stinsă erati expresiuniă si- nonime. Acâstă religiune a familiei există mult timp ală- turea de religiunea Statului, dar ea slăbi treptat cu în- mulţirea miturilor și cu introducerea de noue divinitați. Mitologia grâcă a exercitat asupra celei romane 0 in- fluență atât de covîrșitâre, în cît ambele se confundă a- prâpe. 

La Romani, popor de plugari, geii erati mai toți de origine câmpenâscă; apoi, în loc de fiinţe pline de viață „și de poesie ca la Greci, deri lor era simple abstracţi- uni, cară exprima spaimele şi misterele naturei: fără genealogie, fără legende, fără forme precise. Caracterul religiunii romane era o repugnanță seri6să pentru antro- pomorfism și o mare pornire câtre abstracțiune. De aceea mitologia grâcă, prin caracterul ei simpatic, prin aspec- tul ei încântător, reuşi să transforme cu desăvirşire ve- chea religiune vagă și prosaică a Romanilor. 
In răstimpul de la Tarquiniii până la răzbâiele Punice mai toți deii naţionali italică fură asimilați cu divinită- țile Greciei, pierdându-și caracterul lor primitiv agricol și îmbrăcând exteriorul ridător al fantasiei elenice. 
Ast-fel Saturn, deul semă&năturilor, dobîndi atribuţiu- nile lui Cronos, deul timpului; divinități câmpenesci ca, Mars și Minerva deveniră atunci identice cu Ares și
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„Athena. Mitologia romană, diferită la început, se confundă 
în acest mod cu cea grâcă. 

Studiul lor nu trebue separat și, păstrând numele deilor 
în ambele limbi, am căutat să le presentăm întrun cadru 
comun, în același studii. 

Pentru o mai bună înţelegere, alăturăm aci tabloui 
paralel al divinităţilor greco-romane: 

APBRODITA — VENUS Hruos — Son 
ARES — Mans Heragsros — VuueAxUsS 
ARTEMIS — DIANA HeRa — JUNO 
AscLePIos  —- AEscuapius  Hrnacres — HERCULES 
ATHENA — MINERVA HERMES —  MERCURIUS 
CRonxos —  SATURNUS HESTIA — VESTA 
DemereR  — CEnEs LETo —— LATONA 
Droxysos  — Baconus Mora — PaRcA 
Eos — AURORA -PERSEPHONA —  PROSERPINA 
ERINYE — FURIAg PosIDox — NEPTUNUS 
Enos — AMOR SELENA — LUNA 
HanEs — PLUTON ZEUS — JUPITER



PARTEA ÎNTÂIA 

DEII 
CAP. 1 

ORIGINEA LUMII ŞI A DEILOR 
Primele elemente. — In legendele Grecilor, pri- 

mele principii divine se confundă cu elementele primitive 
ale universului. «Inainte de tâte, dice poetul grec Hesiod, tu CaaosuL (Spaţiul gol), apoi Gea (Pămîntul) cu sînul ei 
cel larg, sprijinul etern şi neclintit al tuturor lucrurilor, 
şi în fine Enos (Amor), cel mai frumos dintre nemuri- toră, care pătrunde cu doru-i lânged şi pe dei şi pe 6 meni, care îmblândesce inimile şi trece peste sfaturile în- telepte.» Din împreunarea primelor două principii divine, a Chaosului și a Pămîntului (la Greci şi la Romani per- sonificat în femee, Gea și Terra), se născură Intunericul 
(EnBos) şi soră-sa Noptea (Nyx); iar din acești din urmă 
Aerul înfocat (Arne) şi Diua lumin6să (Heuena). Atunci se creară treptat Cerul înstelat (Unaxos), Marzţsi cei mari și Marea cea imensă (Poxros). ! 
Epoca lui Uranos. — Din unirea lui Uranos cu mama sa Gea aii provenit Tiran, divinităță gingatice şi a- desea monstrudse, ca OvcLopii, nisce uriași cu un singur ochiii rotund în mijlocul frunţii (erait în număr de 3: Brontes, Steropes şi Arges adică Tunetul, 'Trăsnetul şi Ful- gerul personificat). şi HECATOXCRIRI, monștri cu 50 de ca- pete și 100 de braţe (iarăşi în număr de 3: Briareii, Kot- tos şi Gyes), copii grâznici cari de la nascere fură ur- gisiți de părintele lor Uranos.
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Titanii erai în număr de 12, tormând mai multe pe- rechi divine, ca: Oxnaxos, părintele fluviilor, care face o- colul pămîntului, cu soţia sa Thetys, mama, oceanidelor, «nimfe cu picidre drăgălaşe cari umplu pămîntul intreg şi adîncul lacurilor» ; apoi HypeRroy, deul rătăcitor al luminei, cu soţia-ă radi6să Theia, mama celor trei ființe dătătore de lumină: Helios, Selena şi os (Sârele, Luna și Aurora). În fine Cnoxos cu soţia sa Rhea, precum și u- nele personificațiuni de - idei morale, ca Legea (Tears) și Memoria (Mumosyna), cari dovedesc caracterul în parte speculativ al Teopgoniei hesiodice. 
Epoca lui Cronos.—Uranos înfundă pe ultimii co- pii născuţi, pe Cyclopi şi pe Hecatonchiri, in măruntaiele pămîntului. Gea, îndurerată, provocâ pe Titani să se ia la luptă cu părintele lor. Dar numai Cronos, cel mai tîn&r și cel mai vitâz, avu curagiul să atace pe Uranos, să-l răndscă cu o câsă şi să-l silâscă a-i: lăsa “lui dom- 

nia lumii, 
Epoca lui Zeus. — Dar aceiași sârtă a fost reser- vată lui Cronos. Şi dinsul îşi înghiția copiii de la nas- cere, «căci aflase, dice Hesiod, că era ursit să fie odată învins și 'r&sturnat de propriul seii fii». Aşa făcuse cu Hestia. Demeter, Hera. Hades şi Posidon. Cind veni rîn- dul celui din urmă, născut, lui Zeus, mamă-sa Rhea îl ascunse și presentâ lui Cronos în locu-i o piatră înfăşată, pe care tatăl păcălit o înghiţi. Ast-fel scăpând, Zeus fu crescut în taină de nimfe într'o peşteră și când se făcu mare, sili pe părintele seii să sc6ţă din pântece pe copii înghițiți şi începu împotriva-ă lupta grozavă, care făcu din Zeus la rindul seiă stăpânul lumii ceresc. | „Titanomachia. -— Acâstă luptă crâncenă între co- piii lui Uranos şi ai lui Cronos, între Uranidi și Cronidi, se numi TiraxomAcRIA. De gece ani de când cei dintât 

aședați pe muntele Othrys şi cei d'al doilea pe Olymp duceaii o luptă învierșunată, care părea a nu se mai sfirşi. Izbînda veni numai, când /eus scâse din adîneul pămin- tului pe monștrii uriași cei infandaţi de Uranos, pe Cy- 
clopi și pe Hecatonchiră, şi cu ajutorul lor reiricepu lupta. Inarmaţi cu stâncă enorme, vuetul încăerării lor ră&sbă- tea cerul, pămintul şi marea. Zeus insuși asvirlia mereă fulgerele-i nimicitâre, făurite de acei monştri: «<Pămin-



a 

tul cel frumos, dice Hesiod, arde întiorându-se ; pădurile 
cele întinse se aprind, total clocotesce: pămîntul întreg, 
apele Oceanului şi marea cea nemărginită; în jurul 
Titanilor se respândesce un fum năbușitor şi un aer în- 
îlăcărat; privirile lor semețe sînt orbite de lucirea ful- 
gerelor. Focul ajunge până în Chaos; după ceea ce ve- 
dea ochi. şi audiai urechile, sar fi qis că pămîntul şi 
cerul se amestecati laolaltă, unul sguduit din temelie şi 
celălalt prăbușindu-se, aşa de mare era vuetul bătăliei 
dată de dei» 

Titanii învinşi tură închiși în TARTAR, «0 prăpastie sub- 
pămiîntână cu porţile de fier şi cu pragul de aramă, de- 
părtată de Hades cât cerul de pămînt ;» în oposițiune cu 
Olympul, partea superidră și lumin6să a lumii, reservată 
de acum înainte deilor învingători, Cronidilor saii fiilor 
iui Cronos. 
Gigantomachie. —- Unii poeți vorbese și de o ar 

GANTOMACHIE adică de o luptă între Zeus şi Giganţii, copii 
„ai pămintului, născuţi din picăturile de sânge vărsat de 
Uranos după lupta-i cu Cronos. EX se încercară să ia cerul 
cu asalt, grămădind muntele Ossa pe Pelion. Ajutat de 
toţi cei-lalţi dei, Zeus răpuse pe Giganţi, cari impărtășiră 
sârta Titanilor. | 

Zeus, devenind stăpânul lumii, împărți domnia cu fra- 
ţii săi, reservând sie-și Cerul, lăsând lui Posidon Ma- 
rea și lui Hades Tartarul (Pămintul rămânând neutru). 
Inainte însă de a se bucura de linişte, el mai avu să 
susție. o luptă înfricoșată cu Tyeaogus, monstru cu 100 
de capete de balaur, dar Zeus îl dovedi cu tulgerele sale 
și-l închise sub muntele Etna, unde și arăta urgia vă&- 
sând mereii foc şi pară. 

Cronos italic, — Mitologia romană nu cunoscea la 
început nică un dei ca părinte al lui Jupiter; mai târ- 
diăi Cronos fu identificat cu SanuRy, veche divinitate ita- 
lică a semănăturilor, pâte fiind-că Cronos era representat 
cu o c0să în mână și fiind-că serbătorile lui aveati Gre- 
care asemănare cu ale Jui Saturn, așa numitele Satur- 
nalii, cari se serbaii în fiecare an timp de o săptămână, 
la finele lui Decembre: timp de pace și de egalitate, când 
execuţiunile eraii amânate şi când robii mâncat la masă 
cu stăpânii lor. Se povestia adică că, răsturnat de Jupi-
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ter, Saturn găsise un adăpost în Laţiii, unde domniă re- 
gele italic Jaxus, divinizat mai târdiăi şi representat ca 
deii cu două feţe, una privind la răsărit, iar alta la apus, 
şi căruia era consacrată prima, lună a anului, Ianuarie. 

Cele 4 epoce mitice. — Sub domnia lui Saturn 6- 
menii se bucuraii de un vâc de aur, trăind în pace și 
în frăţie, după care urmâ un timp de vrajbă şi de nenoro- 
cive. Faţă cu miseria presentului, omului îi place să tran- 
sporte, într'un trecut indepărtat, fericirea ideală, după care 
ar fi urmat o degenerare treptată, simbolizată prin nume- 
le celor 4 metale, aurul, argintul, arama și fierul. De aci 
legenda celor 4 virste ale omenirii, atât de frumos po- 
vestită (după Hesiod) de poetul roman Ovidiii. 

Vîrsta de gar se născu cea dintâi. Ea păzia de bună voie drepta- 
tea și buna credință, fără să aibă trebuință de legi şi de judecători; 
pedepsele şi frica îi erai necunoscute; hotăriri amenințătâre nu se 
vedeaii săpate în aramă şi o. mulțime rugătre nu tremura dinaintea 
judecătorilor: Gmenii trăiaă în pace fără ajutorul lor. Poporul nu 
smulsese incă pinul din munţi spre a-l arunca pe câmpia lucie să 
cutreere v lume străină: Gmenii nu-şi cunosceai de cât hotarul lor. Şanțuri adinci nu împrejmuiai cetăţile; nu augiai nică trîmbiţi nici țimbale; nu vedeai nici coifuri nici săbii, iar popârele, trămd în li- mşte și pace, fără oştizi, se bucuraii de odihna cea mai fericită. Pă- mîntul însuşi, neatins de greblă și nebrăzdat de plug, da de la sine tote râdele. Mulţumiţi de hrana ce o producaa, nesilit, 6meni: cule- 
geaii pâme, cârne şi fragi din munți, mure de pe măceșii spinoși şi ghinde ce cădea din arborele cel mare al lui J upiter (stejarul). Pe atunci domniă o primăvară vecinică, iar zefirii cei lină îngânai cu dulcile lor adieri florile născute fără semînță. Pământul nearat da în- dată seceriș şi ogorul neîmprospătat cărunția sub spice bogate. Aci şerpuiaă rîuri de lapte, dincolo păraie de nectar, iar mierea cea bă- iaie picura de pe verdele tufan. 

După ce Satura fu aruncat în negrul Tartar, lumea trecu sub dom- nia lui Japiter. Vîrsta, de argint începe, o vîrstă mai rea de cât cea de aur, dar mai bună ca cea de aramă. Jupiter scurtă lungimea ve- chii primăveri şi anul se împărți în patru anotimpuri: iarna, vara, tomna cea, schimbăciâsă şi primăvara cea scurtă. „Aerul se aprinse întâia, oră de călduri mistuitâre, iar apa, înghiețată de vînturi, se pre- făcu în sloiă. Atunci, pentru întâiași dată, căutară Gmenii adăpost: casele lor fură peșterile, ciîngunile stutâse şi crengile împletite ale arborilor. Atunci, întâia Oră, seminţele de grâu fură îngropate în braz- de lungi, iar boii gemură sub povara jugului. După aceste două vârs- te veni vîrsta de aramă, a cării fire era sălbatică şi gata de lupte crâucene, dar uu era încă nelegiuită. 
Vîrsta din urmă a fost cea de fier; tâte tăr' de-legile deteră năva- lă în acest vâc ticălos. Atunei fugiră departe rușinea, adevărul, buna, credință, iar în locul lor veniră înșelăciunea, viclenia, trădarea, sila
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şi păcătâsa lăcomie de avere. Corăbierul 'şi lăsă pâuzele în voia vîn- tunilor, ce nu ie cunoscea încă bine: iar catartele, după ce steteseră multă vreme pe vîrturile munţilor, înfruntară valurile necunoscute, Plugarul prevădător 'şi hotărnici ogorul pe pămîntul, ce până atunci fu- 
sese al tuturora, ca aerul şi lumina. Nu era de ajuns, că pământul mă- 
nos dedea, seceriș şi hrană trebuiuciâsă; 6menii - pătrunseră până în 
mă&runtaiele lui şi scâseră din ele comorile, ce le ţinea ascunse pre 
lângă umbrele Styxului, comori cari sînt tot atâtea îmboldiri .la rele. . 
Fierul ucigaș şi aurul şi mai vinovat se iviră; veni şi războiul, care 
se luptă cu ajutorul amândurora şi care cu o mână sângerâsă izbesce 
armele răsunătore. Lumea trăiesce din jafuri." Un 6spete se teme de 
altul şi socrul de ginere; unirea este rară între fraţi; bărbatul urzesce 
mârtea soţiei sale şi soţia pe a bărbatului ei. Grozavele mame vitrege 
amestecă otrăvuri ucigaşe. Fiul caută să afle dinainte sfirşitul . vieţii 
tatălui sei. Pietatea zace învinsă şi feciâra Astrea (Justiţia) părăsesce 
cea din urmă diutre de: pămîntul stropit cu sânge. | 

Representaţiuni artistice. — Pe .vechile nionu- 
mente figurate Cronos e rare-ori representat. De obiceiti 

- e înfățișat cu 
figura (6pănă şi 
sprincenată, cu 
capul acoperit 
pe dinapoi cu 
un Yăl și cu o 
mică c6să în 
mână. In Muse- 
ul Capitolin din 
Roma se con- 
servă un basso- 
relief (fig. 1), 
care representă 
pe Cronos şe- 
dând și pe so- 

„Fig. 1. ţia sa Rhea în 
picidre oferindu-i ceva înfăşiat, ce dinsul apucă cu mâna 
dreptă: e păcălâlă cu piatra în locul lui Zeus celui de 
curînd născut. 

Intre operele de artă s'ati conservat multe picturi pe 
vase și reliefe în marmură, ce representă cutare sati cu- 
tare scenă din gigantomachie. La început, figura giganţilor 
nu se deosebia de a geilor și de a eroilor; de la epoca 
alexandrină însă, li se înlocui piciârele cu doi şerpi. În 
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grupul reprodus (fig. 2) după un basso-relief pe un altar 
al lui Zeus din Pergam (adi în museul din Berlin), se vede Zeus cu vulturul în mâna stângă și cu fulgerul în 

  

  

Fig. 2. 

cea drâptă, în momentul de a trăsni pe unul din giganți, pe când la stânga un altul, deja trăsnit, se ridică cu a- nevoie de jos cu gândul de a-i cere îndurare. 
Clasificaţiunea deilor. — Divinităţile Panteonu- 

lui elenic se impart de obicei în 3 mari grupuri : 
Der Cenuur, în frunte cu ZEUS, părintele deilor, 

şi cu HER+, sora și soţia sa, din cari s'aii născut ARES, deul războiului, şi Henesros, deul focului. Zeus a scos din creerii sei pe Arnexa, deiţa, înţelepciunii şi a născut cu Leto pe Aporro și pe ARTENIS, S6rele și Luna; cu Maia, pe Henues, vestitorul deilor; cu Diona, pe AaRo- Dra, deița iubirii și a frumuseţii. Celelalte divinități ce- resci fură 'Themis, personificarea legii, şi Hesra, deiţa căminului domestic. 
DE APELOR şi anume: Neveus, deul vechiă al mării, căruia urmâ Posinox, fratele lui Zeus; apoi Oheanos, părintele fluviilor. 
Dei păMivreLUi erai: Gea, soţia lui Uranos şi Rhea sati Cybela, mama deilor şi soția lui Cronos; apoi Du- METER, eița secerișului şi fiică-sa Persephona, soţia luă
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Haves, fratele lui Zeus și deul infernului; în sfirșit, 
Droxvsos, fiul lui Zeus şi al Semele, deul viței. 

Mai prejos de Dei sint Enor sati Semi-deii, cari o- 
cupă locul intermediar între dei și între Gmeni. 

 



CAP. II 

ZEUS—JUPITER 

Cavacterul sei fisic. — Deul suprem al lumii era 
pentru Greci Zuus și pentru Romani JupreR. Numele în- 
suși însemnză «cerul luminos» și diferitele atribuţiuni ale 
lui Zeus derivă tâte din acâstă concepțiune de dei ce- 
resc: el aduna şi împrăștia norii (de unde epitetul homerice 
<adunătorul de nori»), făcea să tune și să fulgere, Şi în 
mânia sa svirlia cu drâpta-i puternică trăsnetul nimicitor: 
pe de altă parte, tot el trimitea plâia binefăcătore să in- 
rodâscă pămîntul (Grecii diceaii «Zeus plouă»). La aceste 
atribuțiună se rapârtă și Egida sai scutul deului, făcută 
din pielea caprei Amalthea și împrejurată cu șerpi, în 
mijlocul căreiă Zeus înţepenise îngrozitârea, faţă a Medusei. 

Cavactevul seii moral. — După aceste atribuţiuni 
fisice ale deului suprem vin cele morale. El a fost numit 
«Părintele deilor» (Jupiter însemneză «Părintele Joie») şi 
recunoscut ca autoritatea lor supremă, ca deul prin ex- 
celență. Intr'însul residă înţelepciunea și, atot-puternic, 
el singur între toţi deii, lucrâză în tâtă libertatea, vo- 
inţa sa nefiind îngrădită de cât de neînduplecata putere a 
Destinului. Ca stăpânul lumii și păzitorul ordinii în uni- 
vers, el locuesce în Olymp, înconjurat de toţi ceilalți 
dei: în acel locaș domnesce o primăvară şi o lumină 
eternă și acolo deii trăiesc o viață fără de morte. 
Raporturile sale cu 6meniă.—-7Zeus este tot deodată 

Părintele 6menilor şi dinsul le împarte bunurile şi relele: 
«Deii torcând destinele sirmanilor muritori, ati vrut ca 
Omenii să trăiască în trude şi numai dînşii să fie lipsiţă 
de griji. Două butoie staii la pragul locuinţei lui Zeus 
şi ele sînt pline de tâte darurile: într'unul sînt bunurile 
și într'altul relele. Şi Zeus tunătorul, amestecând darurile,



trimite unuia bine și altuia răă. Iar cel ce a avut parte 
de darură rele cade pradă ocarei: fâmea blestemată îl 
râde pe pămîntul cel mănos, el rătăcesce necinstit -de 
dei și necinstit de &meni.» 

Fiind-că jurămîntul contribue mult la păstrarea or- 
dinii, în calitatea-i de chezaș al jurămintelor (Deus Fi- 
dius la Romani), Zeus pedepsia pe sperjuri. El avea sub 
paza sa pe cerșetori și pe călători, cari cereaii ospitalitate 
(ca Zeus Xenzos): un 6spete era un trimis al cerului, un 
protejat al lui 7eus, care, coborîndu-se printre muritori, 
răsplătia cu prisos sufletele primitâre de străini şi pe- 
depsia cu asprime pe Gmenii cei nelegiuţi. Ast-tel a pre- 
făcut în lup pe Loaoy, regele Arcadiei, care îi adusese 
la masă corpul unui copil, și înnecase prima generaţiune 
într'an potop, din care nu scăpâ de cât o singură pere- 
che de 6meni, Deucalion şi Pyirha. 
Philemon şi Baucis. — Frumsa legendă despre 

Philemon și Baucis, povestită in versuri dui6se de Ovidiiă, 
e. menită să confirme acestă răsplată dumnedescă a os- 
peţiei darnice și să dovedâscă în acelaşi timp puterea 
nemărginită a deilor. 

Nu departe de muntele Frigiei se afla un lac, odiniră ț6ră popu- 
lată, iar acum adăpostul pescăreilor şi lişițelor, Zeus cercetă aceste 
locuri sub chip de muritor, întovărăşit de Hermes lipsit de aripi. Ei 
se dusenă în sute de case, cerând ospeţie, și tote îi vespinseră. 

Una singură, o colibă acoperită cu paie şi stuf, îi primi. 
Acolo bătrâna evlavi6să Baucis şi unchiașul Philomon s'aă unit în 

tinerețele lor şi tot acolo ati îmbătrânit împreună. Umilinţa le uşurase 
povara sărăciei. Locuitorii ceresci abia trecură pragul bordeiului și 
Baueis îi îmbiă să se odihnâscă, aşedându-se pe o laviță; apoi apria- 
d&nd tocul cu vrâscuri smulse din acoperiș, ea găti o fiertură de le- 
gume, pe când Baucis băga în apa fierbinte o felie de slănină. In Vremea, aceea unchiașul se puse ia vorbă cu Gspeţii săi, cară îşi în- 
căldiră piciârele cu apă încropită. Apoi şequră eu toţii pe o ropojină în mijlocul bordeiului şi havnica babă le aștermmu masa şi le aduse bucate și vin. Dar urciorul golit se umplea de la sine şi vinul sporia în loc să scadă. La vederea acestei minuni, bătrânii uimiţi şi sfioși se zugară deilor să le ierte săracul ospeţ: «Da, sîntem dei, răspun- seră ei, vom pedepsi nelegiuirea vecinilor voştri, numai voi veţi fi feriți de ori-ce reă; dar lăsați acest bordei şi urmaţi-ne pe vîrful 
acestui munte,» 

Ajunși acolo târiş-grăpiș, priviră înapoi şi vegură "tot 'satul cu- fundat în baltă. Numai bordeiul lor rămăsese locului şi pe când se miraii de acea minune şi plângeaii sârta vecinilor, acea colibă strîmtă se pretăcu întrun templu: stâlpi împodobiţi se înălțaă în locul fur-
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cilor, stuful se făcu aur şi îngrădirea se pardosi cu marmoră: Atunci 
Părintele deilor le grăi astfel: «Tu, unchiaş iubitor de dreptate, şi 
tu, femee vrednică de un asemenea bărbat, Spuneţi: ce doriți 2» B&- 
trânii schimbară câteva vorbe şi Philemon tălmăci dorințele lor c0- 
mune: «Cerem să fim preoții și păzitorii templului vostru şi fiind-că 
ne-am petrecut vâcul în unire, acelaș câs să ne ia pe amindoi, ca să 
nu vEd rugul soţiei mele, nici să fii înmormîntat de dânsa.» Dorin- 
ţele lor se împliniră şi bătrâni păziră templul tâtă viaţa. Intruna din 
dile, pe când, înaintați în vîrstă, îşi povestiaii, ședând pe. treptele 
templului, întimplarea, acelor locuri, Philemon şi Baucis se pomeniră 
schimbându-se în frunde și ramuri, şi o scârță rece îi înfășură în- 
cet-incet. Cât timp putură vorbi, își spuseră vorbe gingașe de despăr- 
țire şi gurile lor dispărură sub tnfişul ce-i acoperi. 

Legendele despre Zeus.—eus erea fiul lui Cro- 
nos (de unde epitetul homerice de Cronion) şi al Rheei, 
care viclenesce îl scăpâ de crudimea tatălui seii. El fu 
crescut apoi tainice întz”'o peşteră din insula Creta de nimfa 
Adrastea, alăptat fiind de capra Amalthea (al cării corn 
devem apoi Cornul îmbelșugării) şi hrănit cu ambrosia 
adusă de porumbiţe de dincolo de Ocean ; şi ca vaietele 
copilului să n'ajungă la audul lui Cronos, Cureţii sai 
preoții Rheei izbiai laolaltă pavezele lor. La vîrsta de 
un an, veni în ajutorul părintelui săi răsturnat de Titani, 
pe cari îi trăsni cu fulgerele sale. 

Legendele, diferite după localităţi, povestiati mai departe 
că, făcându-se mare și puternic, Zeus îndrăgi mai multe 
dine şi femei muritâre, provocând ast-fel gelosia soţiei sale 
legitime Hera. Mai întâi avu de soție pe oceanida Meris, 
pe care înghițind'o seâse din creeri, frumâsă şi înarmată, 
pe Pallas Athena; apoi avu cu Droxa pe Aphrodita, cu 
Mara pe Hermes, cu Dewerea pe Persephona, cu MxEmosvNA 
pe Muse, cu Lero pe Apollon şi pe Artemis: iar cu Hena, 
sora şi soţia-i totdeodată, avu pe Ares şi pe Hephestos. 
Zeus îndrăgi apoi mai multe femei muritâre și, silit de 
gelosia Herei, se. ascundea sub diferite forme. Ast-fel, sub 
chip de taur, răpi pe feniciana EvnoPa, mama judecă- 
torilor infernali Minos și Radamante; luând apoi chipul 
regelui teban Amphitryon, se furişă în palatul sei și umăgi 
pe soția sa Arcmexa, mama lui Heracle; în fine, ca o plâie 
de aur, se introduse la Daxag, mama eroului Perseii. 

Cultul sei. — Ca deii universal al Greciei, cultul 
lui Zeus pan-elenic se întinse în tâte provinciile Heladei. 
Dar unele localităţi dobindiră o importanţă deosebită şi



— 15 -— 

între tâte cea mai veche era Dodona, cetate în Epir. A- 
colo era o pădure de stejari bătrâni, ale căror frunze bă- 
tute de vint șoptiaii tainic oracolele divine, tălmăcite apoi 
de preoţi. Cel mai vestit centru pentru cultul lui Zeus 
deveni însă cetatea Olympia în Elida, unde la fiecare 4 
ani (interval de timp. numit olympiadă) se adunati Grecii 
din tâte provinciile spre a sărbători Jocurile olympice în 
ou6rea deului. " 
Jupitev.—La Romani, JuprreR era întru tâte identic 

cu Zeus, cât privesce atribuţiunile sale fisice. Cu dinsul 
se confundă la început deul Tenmixus, care păzia hotarele 
ogdrelor. Mai târdiii se adaose şi caracterul moral de qeiă 
suprem al lumii. El purta epitetele de Optimus Mazimus 
adică «Prea bun şi Prea mare», avea un templu pe muntele 
Capitolin și în ondrea lui se instituiră spectacole și jocuri, 
așa numitele Ludi Romani, cari se compuneaii dintr'un 
sacrificii şi un ospăț, apoi de jocuri executate în cire. 
Representaţiună artistice.— Figura lui Zeus-Ju- 

piter o întălhim des în operele literare şi artistice. Ce- 
lebră e descrierea lui Homer: «Fiul lui Cronos ŞI plâcă 
negrele-i sprincene în semn de aprobare, câma-i plină 
de ambrosie undulâză pe capu-i. nemuritor și marele O- 
lymp se cutremură.> Din aceste versuri ale străvechiului 
poet s'a inspirat genialul sculptor grec Phidias spre a 
săpa în aur și în fildeş cea mai mărţă imagine a lui Zeus 
Olympios. Acea statuă colosală, capodoperă a artei. gre- 
cesci, obiect de admiraţiune a întregei anticităţi, s'a pier- 
dut (dar ea exista încă în templul din Olympia la sfirşi- 
tul sec. IV d. Cr). O descriere însă destul de precisă s'a 
conservat de călătorul grec Pausanias: «Ș6de pe tron qeul, 
lucrat de aur şi de fildeş; pe. cap portă o cunună, ce 
imită frunzișul de măslini. In mâna dr6ptă ţine o Vic- 
torie şi dînsa de aur și de fildeș, cu cordăle în mână şi 
pe cap cu o cunună. În mâna stângă a deului se află 
un sceptru, înflorat cu tot feluri de metaluri; pe d'asu- 
pra lui stă aquila. De aur sînt şi încălțămintele deului 
și mantia lui; pe acel veștmînt sînt închipuite animale 
și flori de crin. Însuşi tronul este o împestrițare de aur 
şi de pietre scumpe, o îmbinare de abanos şi de fildeș... 
(trad. OpoBescv). Se povestia că, după ce Phidias 'Şi ter- 
minase opera, el se rugâ lui Zeus să-i arate un semn
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de mulțumire şi deul svirli fulgerul prin acoperișul des- 

  
Fig. 3. 

chis al templului, trăsnind lespedea pavimentuluă chiar 
dinaintea chipului sei. <Duceţi-vă la Olympia, îndemna



— 17 — 

Epictet, ca să vedeţi opera lui Phidias şi să priviți ca o 
nenorocire de a muri înainte de a fi v&qut'o.» 

Tipul ideal, fixat de Phidias, fu modificat de artiștii pos- 
teriori, cari tindeaii la o perfecţiune mai mare în amă- 
nunte. Ast-fel este bustul de marmoră, numit Zeus din 
Otricoli, adi în Vatican, (fig. 3). Coma cea bogată, ce se 
ridică pe frunte și se cobâră de ambele laturi, dă feţei 
un aspect maiestos, pe când gura ușor deschisă şi trăsu- 
rile senine ale fisionomiei trădâză o dulce blândețe. 

Atributele lui Zeus sînt: fulgerul în mâna-i drâptă şi 
sceptrul în cea stângă ; apoi vulturul, împăratul paseriior; 
une-ori capul seti portă o cunună de stejari, arborele seii 
consacrat. 

  
Săimeanu.— Mitologie clasică. 

9



CAP. II 

HERA-—JUNO 

Caracterul ei fisic.-—Fiică mai mare a lui Cronos 
și a Rheei, sora şi soţia lui Zeus, HeRa era divinitatea 
femeiască a cerului și atributele ei corespundeaii întoc- 
mai cu ale lui Zeus: și dînsa deslănţuia furtunile, şi dinsa 
era Dâmna cerului. Ea avea însă o fire arţiigâsă şi le- 
gendele povestesc adesea certurile perechii divine; căci, 
gel6să şi r&utăci6să, ea persecuta cu învierşunare pe fe- 
meile iubite de Zeus şi pe. copiii lor. Aşa schimbâ dinsa 
pe lo în vacă şi o dete în paza lui Angus cel cu o sută 
de ochi; dar Hermes răpuse pe acel paznic neîndurat şi 
scăpâ pe nenorocita femee. 

Caracterul ei moral. — Dar caracterul ei moral 
covirşi pe cel fisic. Hera era venerată ca modelul femeii 
credinci6se, ca tipul soţiei divine, în fine ca protectârea 
“căsătoriei şi a maternității: fiica ei Iurnva era chiar 
divinitatea nascerilor. 

Cultul ei.—Lâgănul cultului Herei era cetatea Argos 
şi în templul d'acolo s'afla frumâsa și scumpa statuă a 
deiţei, făcută de artistul grec Polyelet, în aur şi în fildeş, 
ca şi statua chriseletantină a lui Jupiter Olympianul de Phi- 
dias. Artistul nimerise admirabil imaginea ideală a Herei, 
deița cu braţele albe și cu ochii de juncă, cum o numesce 
Homer: Hera, şedând pe un tron înalt, ţinea în mână o 
rodie, simbolul fecundității şi un sceptru în virf cu un 
cuc, pasărea primăverii; pe cap purta o diademă, pe care 
erai lucrate în relief imaginile Charitelor și ale Horelor. 
Juno.—La Romani, Hera se identiticase cu Juno, pro- 

tectărea matronelor romane, pe cari le ajuta în tote mo- 
mentele vieţii. Serbătorea ei principală se numia Matrona- 
ba şi se ţinea la 1 Martie. Dintre epitetele romane ale 
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deiței amintim pe. „Juno Moneta, invocată din recunos- 
cinţă pentru sfaturile date Romanilor întrun războită şi 
care mai târdiii fu confundată ca o protectâre a mone- 
telor. Juno era şi Qeiţa naţională a întregului popor ro- 
man și ei îi eraii consacrate faimosele gâsce din Capitoliă, 
cari, prin strigătele lor, ar fi scăpat Roma de invasiunea 
Galilor. 

_ Repvesenta- 
țiună artisti- 
ce. — Dintre sta- 
tmele deiţei cea 

mai desăvirşită, a- 
fară de aceea alui 
Polyelet mai sus 
amintită. pare a 
îi bustul colosal f 
al Herei din villa ÎS 
Ludovisi (fig. 4), a- £ 
devărat tip de fru- 
museţe feminină, 
plină de graţie şi 
demnitate, pe care 
G5the obicinuia 
s*o compare cu un 
cântec al lui Ho- 
mer: capul de un 
oval periect e în- 
cununat cu o dia- 
demă bogată, pă- 
ru-i împletit cu 
artă încadrâză o 
îrunte înaltă și no- 
bilă, fața e liniş- 
tită, gura seri6să, 
bărbia pronunțată 
şi ochii mari a- 
nunţă pe regina 
nemuritre de o 
frumuseţe incom- 
parabilă, sora și soţia glori6să a puternicului Tunător, 

  

   

      

   
   

Fig. 4. 

— —————



CAP. IV 

PALLAS ATHENA — MINERVA 

Caracterul ei fisic.—-Se povestia, că Pas ATRIENA 
eşise gata înarmată din creerul lui Zeus şi că la nascerea 
ei natura într6gă se sguduise. «Zeus cel dibaciii la sfat, 
cântă un imn homerice, o născu din capul săi venerabil,. 
acoperită, tâtă cu arme războinice, cu arme daurite și stră-" 
lucitâre. La acâstă vedere, toţi dei fură coprinşi de ui- 
mire și de respect. Deodată ea s'avîntă repede din capul 
deului purtător de egidă, învîrtind în mâna-i o lance de 
oțel. Marele Olymp se sgudui adînc de acel aprig avînt 
al deiței cu ochii scânteetori: pămintul răsună grozav, 
marea se clăti și valurile-i întunecate se ridicară. Pe cer 
fiul cel strălucit al lui Hyperion *și opri în loc telegarii 
cei sprinteni la picior, până ce fecira Pallas Athena luâ 
armele divine de pe umerii ei nemuritori.» Născută cu 
armele în mâini, Athena era în primul rînd o divinitate 
războinică. In acestă calitate, ea purta, epitetele de Promachos 
adică luptătârea și de Hippia sati îmblânditâre de cai 
(cum figurâză pe frontonul Parthenonului), și era consi- 
derată ca inventatorea trimbiţei şi a flautului. 

„ Medusa.—In calitate de deiţă războinică, ea purta 
ca arme, într'altele, coiful, pavăza şi egida, având in mij- 
loc capul nenorocitei Muovsa. Ac6sta fusese, după legendă, 
o mândră fecidră, care cutezase să se compare în frumu- 
sețe cu Athena și deița 'și răsbunase cumplit: şerpi îi 
înlocuiră părul și solzi îi s'alipiră de cap, iar privirea-ă 
grâznică împetria pe ori-cine se uita la dînsa. 
Nike.—In relaţiune intimă cu Pallas Athena era NIKE, 

personificarea victoriei, cu care une-ori se identifică. A- 
cestei divinităţi triumfătâre Atenienii îi închinară pe la- 
turea stângă a Acropolei un templu grațios, dis «Nike
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Apteros»> adică Victoria lipsită de aripi, așa închipuită 
ca să nu p6tă părăsi niciodată cetatea. Victoria ținea o 
rodie în mâna drâptă și un coif în cea stângă. La Ro- 
mani qeița VicroRia era forte venerată. Arta greco-ro- 
mană o representa intraripată cu o ramură de curma] 
saii cu o cunună de dafin. 

Caracterul ei moral.— Athena era în același timp 
deiţa înţelepciunii și protectârea artelor pacinice. Ea re- 
presenta intelisenţa, ce conduce pe 6meni în războiii şi 
în pace. Spre deosebire de Ares, qeul luptelor brutale, 
ea însufla porniri mai domâle şi stratageme isteţe. De 
aceca j6că un rol însemnat în Iliada, epopeea război- 
nică a Greciei. Pe când Zeus privesce din piscurile Oiym- 
pului luptele de sub zidurile Troiei, Athena se pogsră în 
mijlocui războinicilor, protejând pe unii din eroi ca A- 
chile, Diomede, Ulysse. Când Titanii 'vor să ia cu asalt 
cerul, Athena vine în ajutorul lui Zeus și, acoperită cu 
egida şi înarmată cu o lance, ea se Juptă alăturea de pă- 
rintele ei. | 
Athena, deiţa păcii. — In timp de pace, Athena 

este protectOrea cetăților şi a ţărilor (numită atunci Po- 
has), favoriseză cultura, inventâză pentru om lucrurile 
cele mai folositâre vieţii (ca plugul, războiul de ţesut 
etc.) şi îl învaţă artele și industriile. 
Arachne, — Legenda despre ARACHXE, atât de frumos 

povestită de Ovidiii, se rapârtă la Athena în calitatea-ă 
de ţesătore divină (Ergane). 

Arachne era fiica lui Idmon din Colophon, care scia să văpsâscă „tâna în purpură. Ea se făcuse faimâsă în țara ei, în Lidia, pentru - marea ei dibăcie ca ţesătâre şi cusătorâsă : pânza de sub degetele ei era mâle ca un nor și parcă colorată de natură. Se dicea că Athena, însăși o învățase, dar, în deşertăciunea ei, Arachne se credea mai pre sus de cât deiţa şi hotări să se ia la întrecere cu dinsa. Athena i se înfăţişă mai întâi sub chip de babă cu toiagul în mână şi o sfătui să se lase de gândul ei semeţ; dar fata înfumurată rise şi răspunse, că nu se teme nici chiar de deița însăşi. Atunci Athena îi S'arată deodată sub adevăratul ei chip şi lupta începe. Minuni de artă es de sub degetele lucrătârelor îndemânatice. Pallas câse pe o pânză daurită lupta-i cu Posidon pe Areopag pentru domnia Atenei : deii şed îm- prejurul ui Zeus, Posidon izbesce cu furca-i pămîntul, din care ese calui ; iar deița, înarmată cu pavăza şi lancea, cu coitul și egida, iz- besce şi dînsa pămîntul și deu uimiţi ved răsărind măslinul cel găl- buiă cu râdele sale. 'Tâte acesteu le brodase Atena, iar Arachue în-
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fățişă, la rîndul e. într'uu şir de cusături, amorurile geilor, răpirea 
Europei, pe- Leda, Alemena, Danae, Mnemosyna și brodase de jur 
împrejur un chenar aburos cu un amestec potrivit de iedere și flori. 
Pelţa, de ciudă că nu putea găsi nici un cusur acelei pânze minu- 
mate, o rupse și prefăcu pe nenorocita esătâre într'o insectă, ce-i pârtă 
numele (păiajin se gice grecesce Arachne). 

Cultul ei. — Cultul Athenei era fârte respândit în 
Grecia, dar. mai ales în cetatea ce-i pOrtă numele, in 
Atena. O legendă ateniană povestia că Posidon, qeul 
mării, disputase deiței posesiunea, cetății şi că Zeus ho- 
tărise să fie a aceluia, care va face oraşului darul cel 
mai folositor. Atunci Posidon, izbind pămîntul eu tri- 
dentul sei, făcu să să un cal ager și încordat; iar A- 
thena făcu să răsară un pom verde și stufos, smochinul. 
Acesta păru deilor un dar mai folositor 6menilor și dom- 
nia cetății rămase a deiţei, care îi şi dete numele er. 
Parthenonul.—Pe Acropole s'afla PARTEENONUL, tem- 

plul grandios al Athenei Parthenos (epitet care, ca și 
Pallas, însemnâză grecesce «fecidră»), împodobit cu sculp- 
tură din dalta lui Phidias şi unde trona celebra statuă 
a deiţei (fig. 5). 
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Parthenonul, adică locuinţa Fediârei (statua Athenei ocupând sanc- 
tuarul templului). cel mai celebru monument architectonic al anticită- 
ţii, a fost zidit sub Pericles pe Acropole în marmură pentelică de 
architecţii Ietinus și Callicrat sub înalta direcțiune a lui Phidias (447 
— 437). Mai târgii fu prefăcut de Bizantini întwo biserică a sfintei 
Yeci6re, ia sub Turci, Paxthenonul servi. de giamie. Când cetatea 
Athenei fu împresurată de Veneţieni (1687), o ghiulea cădu în prăfă- 
ra aşedată în Parthenon şi tot mijlocul templului sări în aer. De la 
1801—1814 lord Elgin transportă, o parte a sculpturelor la J.ondra, 
unde s'află și acum la British-Museum. Astăqi clădirea măreță, deşi 
în ruină, are totuși încă un aspect impunător: o parte din sfărămă- 
turile ei sai întrebuințat pentru edificii moderne, iar prețiosele-i 
ornamente sculpturale sint parte împrăștiate în diterite musee, parte 
grozav ciuntite. Să dăm o idee de acea bogăţie plastică, în inare parte 
restaurată. Pe frontonul orienta! figură nascerea Athenei, iar pe cel 
ocoidental qeiţa, după vietoria-i împotriva, lui Posidon. Pe metope era 
vepresentat, Ja resărit, lupta Titanilor: Athena repedindu-se la luptă; 
la sud, Centaurii şi Lapiţii: Atenienii cu Theseii vin în ajutorul lu 
Pirithous ; la apus: victoria lui These în contra Amazonelor; la nord, 
dărâmarea Troiei cu alusiuni ia înfrîngerea Perșilor. Pe fiisă, proce- 
sianea Panathencelor: şir lung de figuri admirabile, călăreți, conduce- 
tori de care, victime duse la altar, femei și feciore purtând uneltele 
de sacrificiă,,. - 

Afară de acest splendid sanctuar, Athena Polias mai avea un alt 
templu, Frechtheion, consacrat în acelaşi timp şi lui Posidon: în- 
trînsul s'afla imaginea de lemn a deiței (numită zoanon) ce se ere- 
dea căqută din cer. Şi acest templu, ca, şi Parthenonul, a trecut prin 
cele mai curi6se transformări : el a servit mai târgiii ca biserică şi a- 
poi ca arsenal sub Turci, 

Panathenee. —Y eneraţiunea Atenienilor pentru deiţa 
lor tutelară se manifesta splendid în serbătorile Paxarar- 
XEE, celebrate în al treilea an af fie-cării olympiade, în 
ondrea Athenei Pallas. Atunci, pe lângă jocuri gimnas- 
tice, încurări pe jos, alergări de cai şi de care, concur- 
sură musicale și poetice, se făcea in ultima di o proce- 
siune solemnă, la care luaii parte representanți din tâte 
triburile atice și din tte clasele societăţii. Fecidre alese 
purtait mantia cea albă (peplos) a deiţei, ţesută de ele, 
la Acropole, unde îmbrăcaii vechea statuă de lemn a A- 
thenei. Alaiul se compunea din bătrâni şi bătrâne purtând 
ramuri de măslin, războinici călare, flăcăi şi fete (cane- 
fore) purtând în coșuri prinâsele de sacrificii, servitâre _ 
încărcate cu ibrice şi cu jețuri, ia: in frunte păşiaii pre- 
oții tărînd victimele oferite de metropola şi de colonii. 
Intregul acest cortegiii figurâză pe admirabila frisă a Par-
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thenonului. Sărbătorile se terminati cu o ecatombă și cu 
un ospăț. 
Minerva.-— La Romani, Mixinva fu din capul locu- 

lui deiţa înţelepciunii și de aceea fu de timpurii iden- 
tificată cu Pallas Athena. Dar Minerva conservâ mult 
timp caracterul exclusiv de divinitate pacinică, protect6- 
rea artelor şi a sciinţelor ca şi a industriei casnice: nu- 
mai târdiii, şi prin analogie cu Athena, Minerva dobîndi 
şi un caracter războinic. In onârea ei se-celebraii la Roma, 
mai ales în Martie, serbătorile de 5 dile numite Quin- 
quatrus, la cari luaii parte tâte profesiunile liberale, o- 
ratori, artiști, medici, mai ales şcolară și profesori (cară 
primiaii atunci onorariul lor -saă mânerval) : tot atunci 
se dedeaii şi lupte de gladiatori. 

Paladie.—Primele imagini ale Athenei Pallas fură 
de lemn și, sub numele de PALADIE, Se veneraii ca o ga- 
ranție şi ocrotire a cetăţii în contra dușmanilor ei. Se 
scie că Troienii pierduseră ori-ce speranţă de scăpare, 
când paladiul le fu răpit viclenesce de Greci. Şi la Roma, 
în templul Vestei, se conserva un asemena paladiii «ză- 
logul mântuirii romane și al patriei.» Până astădi vorba 
paladiii s'aplică lucrurilor, ce sînt o garanţie și o oero- 
tire pentru existenţa unei naţiuni. 
Representaţiună astistice. Phidias, care a creat 

tipul Zeus Olympios, a compus şi minunata statuă a 
Athenei Parthenos. Deiţa sta acoperită cu lunga ei tu- 
nică, având pe piept egida cu capul Medusei ; în partea 
de dinainte a coifului se vedea un sfinx și pe de lături 
sgripțori; mâna dr6ptă purta o Victorie înaripată şi cea 
stângă ţinea lancea dealungul corpului, pe când la pici6- 
rele statuei, se încolăcia șerpele consacrat deiţei, iar pe 
jos era pav&za, pe care era sculptată o luptă de Amazone 
(unde figuraii Pericles şi Phidias) şi o gigantomachie. Re- 
liefurile basei representaii nascerea Pandorei în presenţa 
a dou&-deci de divinităţi. Tgte părțile gâle eraii de fildeș, 
iar hainele, încălțămintele, aripile Victoriei şi o parte a 
basei erai de aur; în fine, nestemate în locul ochilor 
scânteietori ai deiţei («cea cu ochii azurii »). 

Statua chriselefantină a Athenei Parthenos s'a pierdut 
ca și statua colosală de aramă a Athenei Promachos de 

  

 



pe stânca Acropole, 
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făcută tot de Phidias în amintirea 
victoriilor Atenei asupra Perșilor : 
Deiţa era representată în picidre 
cu coiful în cap, cu pav&za în 
mâna dr6ptă şi cu cea stângă în- 
virtind o lance. Virful lancei și 
coiful se puteaii vedea din largul 
mării, statua fiind înaltă de cel 
puţin 70 de picidre. 

Ca o imitațiune posteridră se 
pote considera statua,. (fig. 6) din 
museul Capitolin : atitudinea-i plină 
de vioiciune aduce aminte de aceea 
ce figură pe frontonul Parthenonu- 
lui şi care înfățișa ivirea neaştep- 
tată a deiţei în mijlocul deilor.



CAP. V 

APOLLO 

Elementul legendav.— PaorBus APOLLO era fiul lui 
Zeus şi al Latonei. Persecutată de gelosia Herei, sirmana 

- Leto fuse nevoită să rătăcâscă din loe în loc, până ce găsi un adăpost în insula Delos, unde născu pe Apollo 
(de aceea numit Delos) și pe Artemis. De copil, qeul avu să lupte cu șârpele uriaş Pyrnoy, balaur cu 100 de 
capete și o sută de guri ce vărsati foc, pe care Apollo îl r&puse cu săgețile sale (de unde numele de Pythianul) 
şi cetatea Delphi, ale cării imprejurimi aii fost bântuite 

„de acel monstru, deveni centrul cultului s&ă, ca Delos şi | Claros. Alt epitet Lacianul îi vine ca învingător al lu- 
pului, precum porecla de Smintheus îi se dedese ca deii distrugător al şorecilor cari rod grânele.' Legenda mai po- vestia, că Apollo servise timp de 9 ani ca păstor la Ad- met, regele Tesaliei (sati la regele Troadei Laomedon), pă- zindu-i turmele pe povirmşul muntelui Ida. 
Hyakinthos. — Apollo pe de o parte fecundâză cu căldura sa râdele pămîntului, iar pe de alta usucă și arde plantele. In legătură cu acest caracter distrugător stă le- genda despre Hvacivmnus, flăcâii spartan, iubit de deii pen- tru rara-i frumuseţe şi ucis de el din greșâlă pe când amin- “doi jucaii. cu discul. Deul făcuse să r&sară din sângele celui ucis flârea ce-i pârtă numele (hiacint sai «zambilă»). Daphne.— Legenda povestia mai departe, că Apollo îndrăgise pe nimfa Darnxe. Frumosa și curata fecidră fu- gia dinaintea deului alungător şi, aprâpe să fie ajunsă, ea imploră pe părintele-i Peneii, deul apelor. <Abia îşi isprăvi rugăciunea, cântă Ovidiă, și membrele ei înţepe-
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nesc; 0 c6jă ușdră înfășură pieptul ei delicat, păru-i se 
preface în frunze şi braţele ei în ramuri; picidrele ei, 
adineaori așa de repedi, prind rădăcină şi rămân lipite 
pămîntului; un vîrf de arbore îi răsare pe cap și nu . 
mai r&mâne dinti'însa de cât strălucirea, frumuseţii tre- 
cute». In locu-ă răsare un dafin, care devine arborele fa- vorit al lui Apollo. 

Caracterul seii moval. Atribuţiunile morale ale lui Apollo sînt variate și numerse: caracterul săii e 
când binefăcător, când funest omenirii. E] trimite ciuma 
şi causâză morți neașteptate cu săgeţile-i înveninate (de aci epitetele homerice «deul cu arcul de argint» şi «care nimeresce de departe»), cum făcuse la Troia Grecilor, cară 
necinstise pe preotul seii. Dar tot el scie să vindece, şi 
nu numai corpul ci și sufletul, prin purificare și arnionie. 
De aceea lui îi se ateibue invenţiunea musicei și a chi- tarei, cu al cării viexs mângâia la ospeţe pe deii nemu- ritoră EI conducea și corul Muselor, de unde titlul de 
Apollo Musagetul. «Fiul blondei Leto, dice imnul către 
Apollo, făcând să răsune lira-i armonisă... se repede ca gândul către Olymp şi intră în palatul lui Zeus, unde sint adunaţi ceilalți dei. Indată nemuritori nu mai ai alt păs de cât chitara şi cântecul. Tâte Musele. laolaltă saii pe rind, cântă cu glasul lor frumos eterna fericire a 
deilor și “suferinţele Omenilor, cari sub puterea deilor nemuritori trăiesc nesocotiţi şi slabi, fără să pâtă afla un l6e morţii și an sprijin b&trâneţelor. În vremea aceea 
Charitele pletâse şi Horele binevoitâre, Harmonia, Hebe și Aphrodita, fiica lui Zeus, învirtese hora, ținându-se de mână... lar Phoebus Apollo cântă din liră, pășind grațios 
şi mândru: o lumină radi6să îl înconjâră, picidrele îi 
strălucesc ca şi tunica-i fin țesută. La acâstă privelişte, 
Leto cea cu pletele de aur şi prevădătorul Zeus sint eov- 
prinși de bucurie, vădând pe dragul lor fiii cum jâcă cu 
deii nemuritori». 
Maisyas.—Neii al armoniei, Apollo nu suferă rivală. 

El pedepsi cumplit pe Mansvas, care cu flautul sei cute- 
zase să se ia la intrecere cu lira eului: legându-l de un 
brad înalt, Apollo jupui de viă pe nenorocitul cântăreţ, 
aşa cum fusese învoiala învingătorului. | 

Deii al pvofeţiei. — Dar cea mai mare importanţă 
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0 dobindi Apollo sub raportul divinaţiunii. Ca qeii al 
luminei, el vedea şi cunoscea tot ce se petrecea în lume, 
de aci puterea-i profetică. EL inspira în același timp pe 
profeţi şi pe poeţi, al căror nume se identifica la Greci şi la Romani (oates aplicându-se deopotrivă ghicitorului 
şi cântăreţului). Amîndoi erai organele lui Apollo: unora 
le sufla torente de armonie şi cântări sublime, iar prin gura celorlalți vestia nemuritorilor tainele viitorului, 

Oracolele sale eraii considerate ca expresiunea infailibilă 
a voinţei secrete a lui Zeus şi ele căpătară o influență însemnată atât în politica Statelor cât și în destinele fa- miliei. Cel mai celebru din aceste oracole era cel de la Delphi: acolo. Pyrara, preotâsa deului, şedând pe un tri- 
ped la deschidătura peșterii de unde eşia un abur ameți- tor, era apucată de un fel de extas și, în mijlocul con- vulsiunilor corpului și eu spume la gură, şoptia nisce 
vorbe întunecate restălmăcite; apoi de preoţi. 

Tot la Delphi, ca centru al cultului apolinar, era un templu splendid, unde, prin ofrandele credincioşilor, se 
grămădise cu timpul avuţii imense socotite ca la 10000 
de talenţi sai 60 milione lei. Prin împrejurimile cetăţii, 
în al treilea an al fie-cărei olympiade, se celebraii Jocu- rile pythice, în ondrea deului învingător al șârpelui Python. 
Apollo voman.— Apollo grec pătrunse în mitologia romană, prin mijlocirea coloniilor grecesci din Italia me- 

ridională, mai întâi ca deii al divinaţiunii, apoi al me- 
dicinei şi al musicei. De dinsul se credură inspirate ora- colele sibyline şi în ondrea-i se instituiră jocurile Apoli- nare, după imitaţiunea celor Pythice. 
hepresentaţiună artistice.— Apollo era tipul fra- museţii juvenile, plină de graţie şi de energie, şi era re- presentat cu o c6mă bogată («deul cu pletele de aur») flu- turând pe umerii sei cei largi. 
Dintre statuele genului cea mai celebră e Apollo din Belvedere, adi în nuseul din Vatican. (Fig. 7). Descoperită la începutul sec. XVloacea statuă de marmură în parte restaurată a fost considerată ca una din minunile statua- riei antice. «Statul deului, dice Winckelmaun, e mai înalt de cât al omului și atitudinea-ă respiră maiestatea. O primă- Vară eternă, așa cum domnesce în câmpiile fericite din Elysiii, întineresce formele bărbătesci ale corpului sei şi 
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strălucesce cu blândeţe pe mândra structură a membre- 
lor sale... E] a urmărit pe Python, împotriva căruia şi-a 

întins. pentru întâia ră 
arcul săii îngrozitor; în a- 
lergarea-i repede, la a- 
juns şi i-a dat lovitura 
de morte. De la înălţimea 
bucuriei sale, privirea-ă di- 
vină, pătrundând în infinit, 
se întinde dincolo de vie- 
toria sa. Dispreţul residă 

“pe buzele lui, indignarea 
îi umilă nările; dar o pace 
neschimbată e  întipărită 
pe truntea sa și ochiu-i e 
plin de blândeţe, ca și 
cum ar fi în mijlocul Mu- 
selor, cari îi împărtăşesc 
dragostele lor». 

O altă statuă în bronz, 
de Praxitele, representa pe 
Apollo Sauroetonul sai O- 
morîtorul-de- șopîrlă (una, 

din isprăvile deului în pruncia sa), despre care există la 
Vatican o imitaţiune descoperită în 1727. Deul are în- 
făţișarea de copilandru cu forme svelte și delicate, un 
zîmbet vicl6n îi se zăresce pe buze; el se pregătesce să 
săgeteze șopîrla, ce se cațără, dealungul arborelui, de care 
se sprijină deul. 

Renumită era și statua lui Apollo Citaredul, sai Cân- 
tăreţul din chitară, de artistul grec Scopas, despre care 
se crede că Apollo Musagetul din Vatican ar fi o imi- 
tațiune: deul, încununat cu lauri şi acoperit cu o lungă 
mantie, cântă din chitară cu capul sus şi cu ochii ridicați 
la cer, iar corpul însuflețit de o ușdră mișcare de danţ, 
cu tâte semnele inspiraţiunii și ale entusiasmului. E deui 
musicanţilor și poeţilor, izvorul divin al tuturor armo- 
niilor. 

 



CAP. VI 

ARTEMIS—DIANA 

Caractevul ei fisic.—Riica lui Zeus și a Latonei, 
ARTENMIS, ca sora lui Apollo, era deiţa lunet. Ea era o divinitate când binefăcătâre și când funestă: pe deo parte, favorisa agricultura prin roua-i de nâpte și prin - ploile ce însoțesc adesea fasele lunei; pe de alta, înar- mată cu are și tolbă, săgeta pe cei ce-i ură şi ucidea mai ales pe femei. 

| Deiţă a vânătoviă. — Artemis se desfăta mai ales cu vînătGrea. Divinitate de natură câmpenâscă, locașul ei favorit era Arcadia, ținutul cel mai sălbatic al Greciei. Prin munți umbroși și locură pustii, însoţită de o câtă de nimfe și precedată de o haită de câini, ea gonia f€- rele și le străpungea cu săgețile-i fără greş.  «Piscurile înalţilor munți se catremură, dice un inn homeric, şi codrul cel des răsună de sgomotul grâznic al dihăniilor ; un fior cutreeră pămîntul şi marea cea plină de pesci, când deița cu inima viteză r&sbate pretutindenea și pră- pădesce nemul fârelor sălbatice » 
Orion și Acteon.-—Artemis 'Şi r&sbuna cumplit a- supra vinătorilor semeţi, cari se luai la întrecere cu dinsa. Ast-fel săgetâ ea pe marele vînător cretan Onrox şi-l prefăcu în constelaţiunea, ce-i pârtă numele. Un alt vînător vestit, ACTEOS, avu nenorocirea să surprindă pe deiţă, când se scălda cu nimfele ei întro vale din mun- ţii Beoţiei. Desarmată și în lipsă de săgeți, Artemis îl stropi cu apa din fintână şi-l prefăcu în cerb. Dulăii vi- nătorului nu mai recunoscură pe stăpânul lor și, nume- Toși ca o armată, dederă năvală asupră-i : el vru să strige și nică un glas nu eși din pieptul seă; nu se mai audiaă
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de cât urlete tiorâse şi nenorocitul muri sfâșiat de pro 
prii sei câini. Tovarăşii lui de vinătâre sosiră în grabă 
și credând că sfâșie un cerb adevărat, îl tăiară în bucăţi 
și “şi împărţiră prada. 

Cavacterul ei moval. - Sub raportul moral, Artemis 
"deveni deiţa castităţii. Ea era protectârea fetelor până la 
măritiş și uneori a flăcăilor. Inţeleptul Hieeorir, fiul tuf 
Theseii, era unul din protejaţii ei: tinăr cun inima cu- 
rată,ce n'o putea atinge nică o frumuseţe de femee, ve- 
nera pe Artemis și ducea o viată sălbatică ca şi dinsa, 
în sînul munţilor şi pădurilor. EL rămase surd la rugă- 
mințile amăgitore ale Phedrei și muri victima castității 
sale, nu însă înainte de a fi fost mângâiat de deița, care 
îl înmormîntă cu onoruri divine, răsplătindu-i ast-fel no- 
bila sa virtute. 

Apoi Artemis e pusă în legătură cu Apollo şi cu Mu- 
sele, împărtășind jocurile și cântecele lor. «Când vînăt6- 
rea divină, dice „același imn homeric, şi-a înveselit sufle- 
tul, ea 'și destinde arcu-i mlădios și intră în spaţi6sa 
locuinţă a fratelui ei, a lui Phoebus Apollo, în ţara 
bogată din Delphi, spre a întona frumosul cor al Muse- 
lor şi al Charitelor. Acolo ea 'şi atirnă arcul și săgețile 
și. frumos gătită, se pune în fruntea corului. Tote, cu un 
viers dumneqeesc, cântă pe Leto cea cu paşii auşori şi 
povestesc, cum a născut nisce copii faimoși între âmeni 
prin cugetele şi faptele lor.» 

Hecate, — Artemis a fost confundată cu o altă deiţă 
a lunei, de un caracter mai trist şi mai intunecat: He- 
CATE cea cu 3 capete (după feţele lunei). Acâsta era deiţa 
vedeniilor de n6pte, la ivirea căreia câinii urlat jalnic, 
iar vrăjitârele 'și căutaii buruienile fermecate. Ea era a- 
dorată prin respântiă (de unde epitetul de Trivia) şi s0- 
cotită une-ori printre deii infernali. Cultul Hecatei, deve- 
nind punctul de plecare a tot felul de apucături magice, 
se furiș adînc în sufletul Romanilor, cari aveai o aşa 
mare pornire către superstițiună. 

Cultul ei.— Atară de templul comun cu Apollo, la 
Delos şi la Delphi, Artemis avea un cult special în Arcadia, 
0 ţară cu munţi înalță, cu văi adinci, cu upe repedi şi 
cu lacuri liniștite. In unele localităţi, sub numele de 
Orihia, îi se aduceaii și sacrificii umane. Cu acea divi-
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nitate sângersă sta în legătură legenda IPEIGENIEI, fiica 
lui Agamemnon, care trebui să fie junghiată în Aulis, 
înainte de pornirea Grecilor la Troia. Şi fiind-că Sciţii 
din Tauris onoraii pe o deiţă a lor cu jertfe omenesci, 
acesta fu confundată cu Artemis Orthia. De aci legenda 
că deiţa însăși scăpase pe Iphigenia în momentul de a 
fi jerttită, punând în locu-i o cerbsică, și o transportase 
în Tauris, unde o făcu preotâsaei. De acolo, ajutată apoi 
de fratele ei Oreste, Iphigenia ar fi răpit și dus în 
Grecia statua deiţei. 

Cu totul diferită de elenica Artemis era cea adorată 
la Ephes, în Asia-Mică. Ea nu era fecidră, ci mama uni- 
versală a naturei, care exercita o acţiune fecundătâre 
asupra mascerii și vieţii plantelor, animalelor şi 6me- 
nilor. Pieptul ei era acoperit de numerâse ţiţe, iar pe cor- 
pul ei; în formă de tâcă, era un şir de brâne ce conţi- 
neaii capete de lei, cerbi, tauri. Statua de aur a deiţei era 
aședată în templul ei la Ephes, cel distrus de Erostrat 
(356 a. Cr.). Acest templu era considerat ca una din cele 
1 minuni ale lumii antice,!) împodobit fiind cu capo- 
dopere de architectură, de statuarie și de pictură. 
Diana. — Artemis se identifică la Romani cu Diana, 

care la început era forma feminină a lui Janus, iar apoi 
fu venerată ca deiţa vinătorii. Ast-fel e invocată de poe- 
tul roman Catul, în celebra-i odă adresată Dianei, «ca 
Dâmna munţilor, a pădurilor înverdite, a căilor lătural- 
nice şi a pâraielor sgomotâse.» Templul ei cel mai vechiii 
se afla într'o dumbravă de lângă orașul Aricia, în -Laţiă, 
de unde numele de Diana Nemorensis sati păduratică. Dar 
cel mai celebru fu templul ridicat de Serviii Tulliii pe 
muntele Aventin. Mai târdiii, italica Diana se confundă 
pe deplin cu elenica Artemis. 
hepresentaţiuni artistice, — Artemis e tot-dea- 

una representată ca o vinătâre tînără, cu figura liniștită 
şi mândră. Ast-fel este celebra-i statuă, numită Diana din 
Louere : (Fig. 8). Deiţa, sprintenă şi grați6să, încălțţată cu 
sandale și acoperită cu o tunică sumâsă, pare că se repăde 

  

1) Cele-lalte minuni artistice erati: Statua lui Zeus de Phidias, Colosul 
(statua enormă) de la Rhodos, Mormântul luă Mausol, Farul din Aiexan- 
dria, Grădinile suspendate ale Semiramidei și Pirimidele Egiptului.
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ținând de cârne cu o mână o că 
pe când 'şi întârce ca 
getă din tolba ei. Mâ 
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Fig. 8. 

iuga-i sprintenă trădeză pe divina vinătâre din munţii 
Arcadieă. 

Şăineanu.— Mitologie clasică, 

Co
 

pridră ce alârgă cu dinsa, 
pul spre a seâte cu cea-laltă o să- 
ndrețea feţei, mlădierea corpului şi
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A fost fără îndoială un vînător inspirat şi a sciut să mânuiască bine 
arcul şi săgețile aztistul, subt a cărui daltă sa mlătiit statua Dianei 
de la Luvru, acea mândră şi sprintenă fecicră de marmură, care 
s'avîntă, ageră şi ușoră, sub crețurile dese ale tunicei ei spartane, 
scurtă în pâle și larg-despicată la umeri. O mișcare vie și grațiâsă a 
grumazului a înălțat capu-i, cu perii sumeși la c6fă în 'corimb, şi pe 
fruntea-i, coronată cu o îngustă diademă, se strecâră ca un prepus de 
mânie. Pieptul îi întăşoră, ca un brâă, talia sveltă și cutele veșmîn- 
tului ascund sînu-i feciorese ; dar bratele-i gole, unul se încovie în 
sus ca să scotă o săgâtă din cucura de pe umeri; celălalt se râzămă 
pe creștetul cornut al ciutei. Ce neastîmpăr va fi făcând pe geiţă să. 
calce așa iute pămîntul, sub crepidele-i împletite pe picior ca opin- 
cile plăieşilor noştri? Pe cine ameninţă ea cu darda împenată, ce ea 
atinge cu degetele-i delicate? Trimite ea re în câmpii etolică ai 
Calydonului pe mistrețul uriaș, care va muri înjunghiat de mâna 
xregescului «vinător Meleagru? Urzesce ea o crudă răsbunare în contra 
nenorociţilor fii ai nesocotitei Niobe ? saii că, încruntată, se gătesce 
a da pradă câinilor pe îndrăzneţul Acteon, care, vinând prin dum- 
“bravă, a cutezat să 'şi destăteze vederile cu uimitârea privelişte a 
castei deiţe, scăldându-se în pârtă 2... Cugetul ei e o divină taină... 
Artistul a sciut nuniai să împetrescă, în repedea şi mândra pornire 
a mersului qeiței, acel vers caracteristic al piosului cântăreţ: «Cu 
inima, viteză, ea trece pretutindeni prăpădind odras!a fârelor sălbatice. » 
Ast-iel a izbutit a crea un ideal sublim al artei vînătoresci ! (OnoBescu)



CAP. VII 

ARES-MARS 

Caracterul stă Vrutal.—Fiul cel dintâiti născut 
din Zeus și Hera, Anks e deul războiului, turbat şi sân- 
geros, spre deosebire de Athena, chibzuită și pricepută, care îl și învinge în luptă. Proporţiunile corpului să 
sint colosale ca și tăria sa: când cade lovit de Athena, 
el acopere șâpte pogâne de pămînt şi când e rănit de 
Diomede, seâte un strigăt, cum ar răsuna glasul a dece 
mii de ostași gata de a se încăiera, și acel strigăt în- 
ghiaţă de spaimă pe Grecă și pe Troieni. Lui nui plă- 
cea de cât strigătul sălbatic de războiii: înarmat din cap 
până în pici6re, cu coiful pe coma undulătâre, învîrtind 
lancea și îmbrăţişând pavăza, el alerga pe câmpul de bă- 

„taie, semănând pretutindenea măcel și mârte şi având ca 
s6țe pe Deiţa bătăliilor și pe Discordia (Eno şi Eris), iar 
ca tovarăși pe Frica și Spaima (Dimos şi Phobos). De a- 
ceea era urgisit de ceilalți dei și chiar de părintele săă, 
Ares intra în Olymp asemenea unui nor întunecat și fur- 
tunatic. <Dintre toți deii cari locuese Olympul, îi qice 
Zeus, tu-mi ești cel mai urîcios; căci într'una te des- fătezi cu vrajba, cu răzbdie şi cu lupte.» 

De un caracter mai blând se presintă Ares în rapor- 
tarile sale cu Aphrodita, trecână, după legende, când ca 
soţul și când ca iubitul ei. Hephestos surprinde perechea 
nesocotită şi o înfășură într'o reţea cu ochiuri invisibile, 
făcând'o ast-fel de rîsul întregului Olymp. 

Cyenus, Diomede. --In legătură cu acâstă fire săl 
batică stai legendele, cară fac pe Ares părintele lui Cyo- 
nus și al lui Dromeve. Cel dîntâiii, învins de Heracle, fu 
prefăcut de Ares într'o lebădă: cel d'al doilea, rege mi-
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tic al Traeilor, care 'şi hrănia iepele cn carne de om, fu 
dovedit de același eroii și devorat de proprii sei cai. 

Precum Ares fu învins de Heracle, tot aşa o păţi cu 
niște monștri uriași, numiţi Avoapi, fii gemeni ai lui 
Posidon, cari, spre a lua cerul cu asalt, aruncară gră- 
madă unul peste altul munţii Ossa și Pelion. Ei încătu- 
șară pe Ares și-l ţinură rob 13 luni într'o temniță de a- 
ramă, până ce fu scăpat de viclenul Hermes. 

Cultul seii.— Cultul lui Ares, ca divinitate sălbatică 
şi brutală, nu era mult răspândit în Grecia; orașul Atena 
îi ridicase un templu ca fundator al Areopagului (colina 
lui Ares), faimosul tribunal ce judeca crime de omor. Din 
contră, el era forte venerat in Tracia, locuită de 6meni 
barbari și porniţi la răzbâie. Sub formă de sabie, unul 
din simbâlele deului, Ares era adorat de Sciţi, precum 
lancea era la Romani imaginea însăşi a lui Mars. 

Mavs.— Ares fu identificat la Romani cu Mans, la în- 
ceput deul primăverii, căruia s'atribuia fecunditatea pă- 
mântului şi a vitelor. Mai târgiă ocupâ un loc însemnat 
în cultul Italiei războinice, venind imediat după Jupiter. 
Preoţii sei se numiaii Sali, în număr de 12, cari la în- 
tâiii Martie (luna consacrată deului) purtati în procesiune 
prin Roma, jucând și cântând, cele 12 pavăze ce se cre- 
deaii căgute din cer şi a căror păstrare era legată cu 

  

  

sârta Romei. EI deveni protectorul special al armatelor 
în mișcare (Mars Gradivus): era invocat când se între- 
prindea vr'o expedițiune militară și-i se aducea un sacri- 
ficiti după victorie. Sora lui Mars era Beuroxa (modelată 
după elenica Enyo), deiţa războiului, și Câmpul lui Mars, 
o piaţă întinsă pe malul stâng al Tibrului, destinată pen- 
tru exerciţii militare, era consacrată deului, al cărui 
nume îl purta. 

Un fel de Mars sabin era vechea divinitate italică Qur- 
RIXUS (de la cetatea sabină Cures), al cărei sanctuar s'a- 
fla pe muntele Quirinal. Mai târdiii deul războinic al Sa- 
binilor fu confundat cu Romulus divinizat, în ondrea că- 
ruia se celebraii pe fie-care an serbători anumite, Qazri- 
naha, în luna lui Februarie. 
Repvesentaţiuni artistice.—Există puţine statue 

ale lui Ares, Deul e obicinuit representat sub figura unui 

r
a
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tiner voinic, înarmat cu coif, lance şi pavăză, de o înță- jișare adesea sălbatică și neinteligentă. Subt un alt aspect 

fr: 
(A Da 

   

( ie 

  
îl presintă colosala statuă a lui Ares în repaos, adi în
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villa Ludovisi, la Roma (fig. 9): Deul se odihnesce după 
bătălie şi are o înfățișare mai blândă ca de obiceiii; fața 
e imberbă, părul scurt, fruntea îngrijată; mâinile sînt 
inerucişate pe o sabie răzămată de genuchiul stâng; pa- 
văza se rotanjesce d alungul stâncei pe care ș6de deul, iar 
sub picioru-i drept se jâcă un mie Amor, cu totul radios 
de a fi subjugat până și pe sălbaticul Mars.



CAP. VIII 

HERMES- MERCURIUS 

Legendele sale.—Henues, fiul lui Zeus şi al Maiei, fiica lui Atlas, se născu în Arcadia, înt”o peșteră din muntele Cylen. Legendele povestiaii minunății despre co- pilăria sa și că, îndată după nascere, ar fi dat dovedi de o fire deștâptă şi dibace. Așa, născut diminâţa, Her- mes eși la prânz din l6găn și zărind o brâscă ţestâsă în- naintea peșterei, “și făcu o liră din ț6sta- şi se puse pe cântat. Spre sâră, porni în Pieria, unde Apollo păscea turmele deilor, îi furâ 50 de vaci și le ascunse așa, ca să nu le dea de urmă; apoi încet-încet se întârse în peş- teră și se furișă în l6găn. Apollo aflâ de furt şi se duse la Hermes să-i înapoieze vacile. dar «căpitanul de hoţi» (cum îl numesce imnul homeric) tăgădui cu nerușinare. Atunci Apollo îl Iuâ în braţe şi-l duse înaintea tronului lui Zeus, care-i porunci să caute împreună vacile şi să-i le dea înapoi. Așa se făcu şi ca să potolâscă mânia lui Apollo; Hermes îi cântă din liră. Deul, răpit de viersul melodios al micului cântăreţ, îi dărui vacile și bâta-i în schimbul lirei : ast-fel Apollo se făcu deu Ichitarei, iar Her- mes deul protector al turmelor. Altă legendă povestia, cum a ucis pe monstrul Ancus, paznicul nimfei Io; ispravă pentru care dobiîndi porecla de Argiphonte adică omori- 
torul lui Argus, 
Atribuţiunile sale. Atribuţiunile lui Hermes sînt variate și numerâse. EI era, înainte de tâte, crainicul sait vestitorul deilor şi executorul ordinelor lor. Mai re- pede ca vîntul, cu sandale inaripate, străbătea într'o clipă mări și ţări spre a vesti Gmenilor voința lui Zeus şi a celorlalți gei. Ast-fel fu trimis de Zeus la Hades cu ordinul să înapoieze pe Persephona; la nimfa Calypso, 
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ca să libereze pe Ulysse; la Egist, să nu ucigă pe Aga- 
memnon; la Enea, să pornâscă îndată din Cartagine. 
Tot el fu însărcinat să lege pe Ixion de râtă și să fe- 
rece de Caucas pe Prometeii, să ducă înaintea lui Paris 
pe Hera, Aphrodita și Athena, şi să ucigă pe Argus. Ca 
pristav al deilor, Hermes purta totdeauna caduieul, a- 
dică bâta dată lui de Apollo, schimbată la urmă într”o 
vargă înaripată şi încolăcită de doi șerpi. Acea vargă, 
ca ori-ce. baghetă magică, avea o putere minunată: ea 
adormia și deștepta pe 6meni (Hermes fiind asemenea 
deul viselor și al somnului), ea ademenia după dînsa su- 
fletele morţilor și prefăcea în aur tot ce atingea. Sanda- 
lele de aur ale eului nu erati mai puţin minunate: ele 
îl purtaii pe mare, pe pămînt și pe adierea vinturilor. 

Hermes era încă venerat ca patronul păstorilor, al co- 
mercianţilor și, ea meşter de şiretlicuri, al pungaşilor. Ca 
protector al drumurilor și al călătorilor, îi se ridica prin 
colțul r&spântiilor aşa-numitele HERME, adică pietre hotar- 
nice purtând d'asupra unul sati două capete ale eului. 
El trecea de inventatorul palestrei sată al exerciţiilor gim- 
nastice și al sacrificiilor oferite deilor. In fine ca deii 
orator (Homer îl numesce <eloquentul nepot al lui Atlas»), 
el inspira eloquenţa şi sugera învățaţilor descoperirile lor. 
„Filosofii greci făcură în cele din urmă dintr'insul, sub 
numele de Hermes Zrismegistos sai de Trei oră prea mare, 
revelatorul universal al tuturor artelor şi al tuturor sciin- 
elor. 
Hevmes psychopompos. — In calitatea-ă de con- 

ducător al sufletelor (psuychopompos), Hermes călăuzia sutle- 
tele r&posaţilor în locaşul umbrelor. «Precum liliecii, cântă 
Homer, țilfăe cu un vuet şuerător în fundul unei peșteri 
sfinte, când unul dintinşii cade de pe stânca de care 
se țin laolaltă; ast-fel sufletele filfăind sburati cu tâtele 

“după Hermes, deul binefăcător, care le duce pe căile cele 
întunecâse. Ele trecură apele curgătore ale Oceanului și 
stânca Leucada, trecură și porțile S6relui și Ţara vise- 
lor: și îndată ajunseră la livedea de asfodel, unde locuese 
umbrele celor ce nu mai sînt.» 

Cultul sesi. — Hermes era venerat mai ales în Ar- 
cadia, locul sei natal, apoi în Atica şi în alte locuri bo- 
gate în turme şi în pășuni, ca insulele Lemnos şi Samo- - 
trace, unde era considerat ca dei al fecundității. 

i 
S
R



Mercurius. —La- Romani, MencuRIvs era pur şi sim- 
plu deul comerţului și patronul hoţilor, unicele atribute 
ce le avea comune cu Hermes. Mai târdiii, ambele divi- 
nităţi se confundară într'una singură, fără însă ca acâstă 
totală identificare să pătrundă în religiunea romană: Fe- 
țialii sait pristavii romani n'aii purtat niciodată caduceul, 
simbolul lui Hermes. 

Repvesentaţiuni artistice. —Statuele lui Hermes 
aii luat diferite forme după atributele numerâselor sale 
funcțiuni : ea conducător de suflete, pârtă caduceul şi 
sandale întraripate; ca deii al eloquenței, ridică brațul 
drept; ca deii al comerţului, ţine o pungă; ca deii al li- 
rel, brâsca ţestâsă e la picidrele lui; în fine, ca deii al 
păstorilor şi ca iscoditorul jertfelor, el e representat cu 
un berbece pe umeri saii cu o pateră (vas de sacrificiii). 

La început, Hermes era figurat ca un bărbat în plină 
vig6re a puterilor sale; mai târdiii, era înfățișat în îl6rea 
tinereţelor, ca tipul ideal al efebului sati flăcăului grec. Așa 
îl arată celebra statuă de Praxitele descoperită, în 1817, 
la Olympia și astă-Qi restaurată la picidre și la părţile an- 
ieridre ale braţelor cari lipsiaii: Deul, în plina vigore a 

tinereţelor, cu 
formerobusteşi 
elegante, pârtă 
pe braţul stâng 
un mic Diony- 
sos, pe când se 
rezămă cu co- 
tul de un trun- 
chiii; în mâna 
stângă ţine un 
ciorchine de 
struguri ce-l a- 
rată copilului, 
către care se 
întârce eu pri- 
virea zîmbit6- 
re. Trăsurile fe- 
ţei (fig. 10) sînt 
întipărite de o 
mare fineţă.  



CAP. IX 

HEPHESTOS — VULCANUS 

Legenda sa. — Huenesros, fiul lui Zeus şi al He- 
vei, era deul focului. Importanța acestui element pentru 
cultura omenirii și pentru desvoltarea artelor a împins 
de timpuriii pe Gmenii recunoscători să-l diviniseze ; a- - 
poi focul venind din cer, Hephestos fu considerat ca fiul 
lui Zeus. Legenda povestia, că deul era șchiop din nas- 
cere şi că mamă-sa Hera, de ciudă pentu uriciunea lui, 
il aruncase din cer în mare, în fundul căreia rEmase 
9 ani subt ingrijirea a două oceanide. Altă legendă a- 
tribuia acâstă prăvălire lui Zeus, supărat pe dinsul că 
voiă s'ajute pe Hera pedepsită de soţul ex: nenorocitul, 
după ce rătăci în spaţiii o di întrâgă, cădu în insula 
Lemnos, 

Cyclopii. —Focul vuleanilor era pus în legătură cu 
Hephestos. In interiorul acestora, în insula Lemnos saii 
în Etna din Sicilia, deul 'Şi avea vastele sale tăurişti 
pentru lucrarea metalelor. Dar mai înainte atelierul seii 
safla întrun splendid palat de bronz, ce 'şi făurise în- 
suși în Olymp. Meşterul șchiop "şi fabricase ca ajutâre doi 
robi de aur făcuți cu atâta măiestrie că parcă erai vii, 
înzestrați cu minte și cu graiii. Tovarăşii ini de muncă, 
calfele sale eraii Cycropri, monştri uniochi, cari făuriati 
arama cu atâta putere, în cât Sicilia și insulele învecinate 
se sguduiaii de loviturile ciocanelor lor. Ajutat de din- 
şii, meșterul divin a putut săvirși lucrări minunate, ce- 
lebrate de poeți şi destinate deilor sai eroilor. Ast-fel 
era: carul lui Helios, platoșa de aur a lui Heracle și a 
lui Diomede, armura lui Achile cu scutu-i minunat, 
sceptrul şi egida lui Zeus precum și tronu-i de aur, jeţu- 
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rile deilor şi întregul palat din Olymp: apoi tidentul lui 
Posidon, sceptrul lui Agamemnon şi sculpturile minu- 
nate ce împodobiaii palatul Sorelui. 
„Dar Hephestos nu se mulțumia să facă numai opere 

artistice din metale brute, ci se pricepea să creeze chiar 
„fiinţe însuflețite. Ast-fel a făurit el regelui Alkinoos 
nisce câini de aur înzestrați cu mișcare și cu viaţă; de 
asemenea, taurii de'aramă ce vărsaii foc, puşi să păzâscă 
Lâna de aur, In locuinţa-i olympică se vedeaii, într'altele, 
nisce fete de aur, servitâre ale deului, inzestrate cu pri- 
cepere, glas și mișcare. Dar puterea lui creatre a mers 
şi mai departe, căci el a plăsmuit prima femee, pe Pan- 
dora, și-i a insuflat putere de viaţă. 
Raportuwvile luă Hephestos cu Athena.—Jeul 

focului, meşterul atâtor minunăţii în fier şi în bronz, 
era considerat ca protectorul artelor și în special al lu- 
crării metalelor, pe care el o iscodise şi o învățase pe 
Omeni. Hephestos era ast-fel patronul tuturor artiştilor şi 
meşterilor, cari luer6ză cu focul. De aceea era pus în legă- 
tură cu Athena, deiţa artelor, şi ambele divinităţi aveati un 
cult comun în orașul Atena. Se povestia că, înarmat cu 
o secure, Hephestos spintecase capul lui Zeus, ca Athena 
să ptă eşi dintr'însul. Unele legende îi daii de soţie pe 
Aphrodita, pe când altele îl asociază cu una din Charite, 
și anume cu Aglaia. 

Cultul seii.—Cultul lui Hephestos nu prea era res- 
pândit în Grecia. Centrul seii era în insulele vulcanice 
Samotrace și Lemnos, unde îi se dedeaii ca ajutâre de 
muncă pe CaBrgi, genii vulcanică cari corespundeaii Cy- 
clopilor din Etna. Cabirii erai divinităţi teribile și rii 
făcetâre, cari păziai metalele în fundul pămîntului, iar 
cultul lor era misterios și simbolic. Fă erai representaţi 
ca vase cu pântecele larg. Tot genii de foc, asemenea 
Cabirilor, erati și Teronunri, adoraţi în insula vulcanică 
Rhodos și uneori închipuiţi ca vrăjitoră periculoși. Din- 
tre ţinuturile vulcanice din occident, consacrate cultului 
lui Hephestos, era în primul rind, afară de Etna, insula 
Lipari; acolo s'afla o mare făuriște, unde cică se audia 
pe Cyelopi, cum băteaii cu ciocanele și cum aţiţaii văpaia 
focului. 

Vuteanus.—la Romani, Hephestos fu identificat cu
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deul vulcanilor, Vuroaxus, care sub numele de Muleiber 
adică Topitorul-de-metale, era patronul meșterilor fie- 
rară. Acest deii binetăcător era în ve- 
chile legende italice soţul Maiei, de- 
iță serbată în luna lui Maiii. Serbă- 
torile lui Valcan, Vulcanalia, se ţi- 
neaii în luna lui Cuptor și sanctuarul 
sei principal la Roma era un focar 
public d'asupra Comiţiului, unde se 
făceaii adunările poporului. 

Representaţiuni artistice, — 
Hephestos e totdeauna Trepresentat ca 
un om matur și bărbos, cu braţele 
nerv6se și pieptul păros. Obicinuit ar- 
tistul nu ţine s6ma de defectul deu- 
lui, defect. a cărui vedere ar fi fost 
neplăcută. El e tipul ideal al meșteru- 
lui ferarşi de aceea costumul sei co- 
respunde acestei ocupaţiuni (fig. 11): Fig. îl. 
o căciulă ovală, o tunică scurtă de 
lucrător și uneltele meșteșugului seii, ciocanul și cleş- tele. 

 



CAP. X 

“HESTIA-—VESTA 

Cavacterul ei.-—Hesria era personificarea căminu- 
lui casei. Mult timp cultul ei a fost confundat cu al fo- 
carului domestic, cu vatra, pe care ardea di şi n6pte focul, 
în semn de veneraţiune pentru sufletele strămoşilor r&- 
posaţi. Hestia constitui ast-fel temeiul religiunii primitive! 
și numai târgiii dobîndi ea o personalitate distinctă şi 
o legendă proprie. Intr'adevăr, Homer nu o cunâsce încă 

-şi Hesiod o pomenesce cel dintâiii ca fiică mai mare a 
lui Cronos şi a Rheei, deci soră cu Zeus şi cu Hera. Ea 
formâză transiţiunea între mitologia primitivă şi cea tra- 
dițională. 

După ce cultul focului eşi din us, Hestia fu adorată 
ca deița vetrei, ca deiţa principală a casei, ca protect6- 
rea familiei și a Statului. Fie-care cetate grecă avea un 
cămin public, consacrat acestei divinităţi, iar la Delphi 
era tocarul comun, unde -deiţa era. adorată ca patrona 
întregei naţiuni; cei ce mergeaii să coloniseze alte țări 
Juaii de acolo puţin foc spre a exprima menţinerea legă- 
turilor cu patria mamă. 

Cultul eă.-—Cultul Hestiei era fârte răspândit în Gre- 
cia şi în colonii, dar n'avea temple speciale, de 6re-ce 
fie-care casă şi fie-care cetate era un templu pentru dinsa. 
Ea 'şi avea partea în tâte sacrificiile şi ceremoniile reli- 
gi6se. Hestia era concepută curată, ca și focul, de o eternă 
virginitate, şi preotesele ei trebuia să fe asemenea fe- 
cidre sati cel puţin femei de o viaţă castă. 
Vesta. — La Romani, geiţa corespundătore se numia 

Vasra și era venerată odată cu Penaţii, dei de casă ce
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purtaii grijă de aprovisionarea familiei sai a cetăţii. 
Vesta era considerată ca protectorea fami- 
liei și mai ales a Statului. Pe căminu-i pu- 
blic de lângă For ardea mereii focul sa- 
ru, simbolul de existență al naţionalității 
însăși, şi întreţinerea lui era încredinţată 
fecidrelor Vestale, cari nu-l lăsaii niciodată 
să se stingă. 
Representaţiună artistice. — Hestia 

e figurată ca o femee cu expresiunea se- 
veră şi impunătâre. Ședând sai în picidre, 
ea e totdeauna într'o completă imobilitate 
ca și gravitatea neschimbată a. fisionomieă 
sale. Astfel este cea mai bună statuă con- 
servată a deiţei, Pesta din palatul Giusti- 
miani, la Roma (fig. 12): tunica cea lungă 
ce o acopere până jos, vălul ce-i cade pe 
umeri și faţa-i severă produce o impre- 
siune de gravitate religiosă. 

 



CAP. XI 

APHRODITA-—VENUS 

Elementul legendar. — După Homer, Aphrodita 
era fiica lui Zeus şi a Dionei; după alţii, ea sar fi năs- 
cut din spuma mării (grecesce <aphro» însemnând spumă), 
de unde şi numele de Anadyomene adică cea eșită din mare, 
Legenda povestia, că bârea umedă a Zephyrului o tran- 
sportase prin talazurile vuitâre pe ţirmul. insulei Cipru 
şi că acolo Horele o luară în primire, îmbrăcând”o cu 
haine mândre, punându-i pe cap o cunună de aur şi la 
gât un colan de aur, Așa gătită o duseră în Olymp, unde 
nemuritorii r&maseră uimiţi dinaintea acestei frumuseți 
divine: «Ea, cântă un imn homeric, face să nască doruri 
gingașe în pieptul deilor, ea subjugă seminţiile Gmenilor, 
ale paserilor aeriene și ale animalelor numerâse ce nu- 
tresce pămîntul saii marea: tuturor acestora le pasă de 
Cytherea cea cu frumâsa cunună.» 

Puterea ei dar nu se mărginia la început numai asu 
pra inimei omenesti, ci ea însufleţia şi fecundă întrâga 
natură. Așa o celebră încă poetul roman Lucretius în mă- 
reța-i invocaţiune către născătârea Venus, fecunda şi ne- 
obosita preînnoitâre a generaţiunilor lumii: «Dinaintea 
ta, o deiţă, fug vînturile și norii de pe cer; sub tine, 
pămîntul împestriţat aşterne flori drăgălașe ; ţie "ţi zîm- 
besc valurile mării şi cerul, înseninat de tine, lucesce 
de o lumină peste tot împrăștiată. Căci îndată ce primă- 
vara deschide şirul frumâselor qile şi îndată ce suflările 
înstrunate ale Zephyrului reîncep a deştepta puterile fe- 
cundării, mai întâi sburătârele cu inima străpunsă de a 
ta virtute, vestesc, o deiţă, a ta venire; apoi turmele în- 
dîrjite saltă cu veselie prin pășuni şi străbat înnot r&-
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pedile riură; asttel aprinsă de frumuseţea și de farmecele tale, tâtă firea însufleţită te urmeză cu infocare pe tine, ori-unde o mînă a se duce» (trad. Odsbescu). Originea-ă orientală.— In realitate, Aphrodita nu era de cât torma grecizată a, deiţei feniciene ASTARTE, di- vinitate asiatică a fecundității și a amorului, al cărei cult se respândi odată cu comerțul Fenicienilor și se sta- bili în special la Cythera (de aci epitetul Cytherea saă deița din Cythera), de unde se introduse apoi în Grecia. Legenda despre iubirea Aphroditei către Anonrs («Dom- nul primăverii» la Sirieni) dovedesce asemenea prove- nința-i orientală, Se povestiaad ică, că mândrul flăcâii, pe care îl îndrăgise geița, murise la vinătăre, ucis fiind de un mistreţ, și dinsa, îndurerată, se rugase lui Zeus să-i redea viaţa. Dar în vremea aceea şi Persephona îl in- drăgostise și nu mai voiă să-l înapoieze din locașul um- brelor. Atunci Părintele deilor hotărî, ca o parte a anu- lui să r&mâie în Hades, iar restul anului să-l petrecă în- tre cei vii. Acestă reînviere provisorie era salutată (în serbătorile instituite de femei în ondrea lui Adonis) cu strigăte de bucurie, pe când mârtea-i era deplânsă cu suspine şi cu ţipete pătrundătăre. 
Deiţa Fvumatseţiă.— Aphrodita, era tipul graţiei şi al frumuseţii, care exercita un farmec iresistibil asupra tuturor fiinţelor umane şi divine. Dulcele ei zîmbet. o- chii ei scânteetori, capul ei împodobit cu o înaltă dia- demă, și corpu-i divin acoperit cu haine mândre țesute de mâna Charitelor excita admiraţiunea pasionată a'6menilor și a deilor. Cingătârea Aphroditei era «o țesătură bogată împodobită cu cusătură, în care erati adunate tâte farme- cele ademenitsre, dragostea, dorul, vorba dulce și cuvin- tele lingușitâre cari amăgesc până şi mintea chibzuită a înțelepţilor.» Soţul ei era, după legende, când Ares şi când mai ales Hephestos: deul șchiop alăturea de fru- m6sa deiţă era un contrast din cele maj ademenitâre. In cortegiul ei figurati Horele, Charitele şi Pirao, deiţa în- duplecării atrăgătâre 
Judecata lui Parvis.—Cea mai frumsă dintre de- ițe, Aphrodita, obţinu premiul frumuseţii, disputat de Hera și Athena. Se povestia adică, că Eris, discordia personi- ficată, sora şi soța lui Ares, iritată că nu fusese pof-
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tită la nunta lui Peleii cu Thetis, nuntă la care fură ehe- maţi toți deii, 'şi r&sbunâ aruncând pe neașteptate în mijlocul ospăţului un măr de aur cu inscripţia «Celei mai frum6se». Hera, Aphrodita şi Athena, cari erai de faţă, începură să se certe și să pretindă merul Discordiei. Zeus ordonâ: atunci lui Hermes să le conducă la păsto- rul Paris, fiul regelui troian Priam, care să hotărască cui se cuvine mărul fatal. Câteşi trele daiţe se întrecură care de care a face promisiuni tînărului păstor, ales ca jadecător : Hera îi făgădui domnia Asiei şi bogății ne- numărate, Athena înţelepciune Și glorie, iar Aphrodita, să-i 
dea pe cea mai frumâsă femee, pe Helena, soţia lui Me- nelaos. Paris nu stete mult în cumpănă și dete mărul A- phroditei. Rivalele ei, furiâse de judecata lui Paris, făcură să izbuenâscă războiul troian, care era menit să causeze vuina lui Priam şi a poporului seii. 
Peiţa amorului. — Dar Aprhoâita era, inainte de 

tote, deiţa amorului, fie vulgar și sensual (numită atunci 
Aphrodita Pandemos), fie nobil şi pur (ca Aphrodita Ura- nia). Ea prigonia cu ura-ă înverșunată pe eroinele neno- 
rocite, ca Phedra, Helena, Medea, Pasiphae, cari, domi- nate de tatala ei influență, deveniră pertfide şi criminale. „Ea însăși îndrăgise pe Anchise, principe troian, şi avu 
cu el pe Enea, eroul Eneidei lui Virgiliă. 
Evos.—Ca fiii al Aphroditei se considera. Enos, deul amorului, pe când legenda primitivă despre nascerea lu- mii, raportată de Hesiod, îl numără între primele elemente și-i atribue un rol preponderant în formațiunea univer- 

sului și a omului. De aci îndoita concepțiune despre 
puterea-i atrăgătâre: la inceput asupra natureă întregi şi 
la urmă numai asupra omenirii. Acţiunea-i universală, şi iresistibilă a fost cântată mai ales de poeţii tragică şi în special de Sophocle: «Eros, neînvinsule Eros, tu subjugi 
pe cei puternici și te odihnesci pe obrajii delicați ai fe- 
ci6rei; tu stăpânesci peste mări și în coliba păstorului ; 
nimeni printre deii nemuritori și printre Gmenii trecă- 
tori nu scapă de săgețile tale...» Poeţii îl descriii ca un 
copil crud şi nemilos, care tiraniseză pe dei și pe 6meni, 
ca un copil sglobiii şi răutăcios care “şi bate joc de vie- timele sale. El nu cunâsce pe nimeni, căcă un văl îi a- 
copere ochii. E înfățișat sub chipul unui băiat într'a: 

Șăineanu.-- Mitologie clasică. 
Ă 4
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ripat, minunat de frumos şi înarmat cu săgeți cari stră- 
pung inimile, saii cu o făclie aprinsă care le consumă. O 
statuă celebră de Praxitele fixase tipul deului-copil, plin 
de graţie şi de frumuseţe. 

Se mai pomenesce de un frate al lui Eros, numit Ax- 
TEROS, geniii r&sbunător al dragostei despreţuite, şi de 
Hymexgus, deul. căsătoriei, invocat de Catul într'o odă cu 
refrenul «o Hymen, Hymenae!» 
Cupido.—La Romani, geul iubirii era Amon sait Cru- 

PIDO, ambele nume simple traduceri după elenicul Eros. 
In cultul roman a dobindit o mai mare însemnătate un 
alt fii al Aphroditei, Paraeus, deii de origine asiatică, 
personificarea puterii fecundătâre la animale şi plante, 
care nu ajunse niciodată popular la Greci, căci îi pre- 
ferară tipul ideal al lui Eros. In Italia, din contra, el de- 
veni unul din deii favoriți ai poporului roman. Conside- 
rat mai ales ca protectorul grădinilor și al viilor, statua, 
grosolană a lui Priapus se punea în grădini ca o sperie- 
târe de pasări și de hoţi. Ca simbol al forței regene- 
ratâre a naturti, chipul lui Priapus se punea şi pe mor- 
minte. 
Amo” şi Psyche.—Sutletul omenesc în puterea iu- 

biriă a fost personificat în Psycnx, feci6ră frumâsă în- 
chipuită cu aripă de fluture, care, câud geme şi când se 
desfată cu ros. Frumosa poveste despre Amor și Psy- 
che, care formâză episodul cel mai admirabil dintr'un 
roman al lui: Apuleius, a trecut mult timp drept o alego- 
rie, ca :unirea ideală a sufletului cu amorul ceresc. In 
realitate, lăsând la o parte amănuntele filosofice cu care 
a îmbrobodit'o Apuleius, acea pretinsă alegorie nu-i de cât 
o poveste băbâscă (cum o numesce însuși autorul), un 
basm în tâtă puterea cuvîntului, ale cărui elemente se 
regăsesc în poveștile populare de la tâte popsrele. 

  

A fost odată un împărat şi o împărătâsă, cari aveai trei fete, tâte 
forte frumose, dar fata cea mică, Psyche, era de o frumuseţe fără s6- 
men. Locuitorii din acea țară sai străinii, cari veniai p'acolo atraşi 
de acea minune, îşi perdeaă minţile, de cum priviai la acea framu- 
sețe dumnegeiască şi se închina la dînsa ca la a doua Venus. Peiţa 
irumuseții. mâni6să pe protivnica-i pămîntâscă, chemâ pe într'aripa- 
tul ei fii şi lăcrămând de ciudă, îl rugă so răsbune, înflăcărând ini- 
ma feci6rei pentru un om nevrednic, ficălos şi prăpădit.
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lu vremea aceea, fie-care din surorile Psychei, logodite după fe- siori de împărați, făcură câte o nuntă strălucită ; numai sa, sîrniana, deşi tâtă lumea era uimită de frumuseţea ei și i-o lăuda, numai ea româuea fată mare şi nu afla nimeni — împărat, fecior de împărat saii măcar om de rînd — care să vie s'0 oră. Tatăl ei, desperat și temându-se de urgia deilor, se duse să întrebe pe oracolul din Milet, care dede următorea hotărire : «Fecidra, gătită ca de nuntă, să fie 
părăsită pe o stâncă prăpăstiosă şi acolo îşi va afla un soţ nu din nâm de muritor, ci o dihanie din soiul şerpilor.» 

Părinţii, cu inima obidită, căutară să Împlinescă voința ursitei şi urmați de un popor în jală, o duseră la locul arătat şi o lăsară sin- gură pe virful stâncei. Acolo ea se simţi ridicată în văzduh de dul- cele Zephyr, care o duse întro vală, unde pe o pajiște verde ea se lăsă în voia somnului. Deşteptâidu-se, se pomeni într'o pădure dâsă, în mijloc cu o fântână, şi nu departe un mânâru palat, zidit nu de vre_un muritor, ci de un măiestrau dumnegeesc : stilpii de aur spriji- niaă o boltă pardosită cu fildeş şi cu cedru, podâla era de pietre "scumpe şi pereţii, căptușiți cu aur, scânteiaii ca un sre, Dar o mi- nune ! Psyche nu găsi acolo nici zăvor, nici îngrădire, nici vrun pă- zitor, 
Pe când privia încremenită la atâtea comori, un glas nevăgut îi dise, că tote acele minuni eraă ale ei, Și tot atunci se pomeni cn bu- 

catele cele mai gustâse, deşi nu vedea pe nimeni şi audia numa: 
nisce glasuri cari o serviaă După ce ascultă, tot pe nevădute, vier- surile cele mai dulci, Psyche se dede odihnei. Atunci veni soțul ei necunoscut şi peri la revârsatul zorilor. 

ln vremea aceea nenorociţii părinţi erai cufundaţi în nesfirșită durere. Fiicele lor cele mai mară, cu inima mâhnită, își lăsară casele şi veniră să-i mângâie. Apoi porniră în căutarea surorii pierdute şi nimeriră la pâlele stâncei, unde s'afla palatul Psychei. Cupidon îi dede voie să-şi vadă surorile și să vorbâscă cu ele, dar o opri în diferite 
Tinduri şi o îngrozi, ca nu care cumva, sfătuită de surori, să caute 
să-i vadă chipul, căci o asemenea nelegiuită dorinţă ar prăvăli-o din 
culmea fericirii într'o prăpastie de nenorociri şi ar lipsi-o de apu- 
rurea de dragostea, sa. 

Surorile Psychei, aduse de Zephyr în palatul minunat, rămaseră 
încremenite. de atâtea bogății şi pizma începu să încolțâscă în inimile 
lor. Inţelegând din răspunsurile ei îndoielnice că Psyche nu văţuse 
încă nici odată fața bărbatului ei, ele îi spuseră că un șârpe îngro- 
zitor venia nâptea pe furiș la dînsa și o stătuiră să ia un bricri as- 
cuţit şi o lampă plină de uleiii și când va vedea pe soțu-i adormit, să 
se arunce asupră-i și să-i taie capul. 

Şi când făcu cum o învățase surorile, ce să vagă ? In loc de un 
şârpe, ea vădu pe însuși Cupidon deul drăgălaș. Uimită, ea privi mult * timp acel chip încântător, când o picătură de uleiă ferbinte căgu de 
pe lampă pe umărul drept al deului. El sări în sus, înţelese cele pe- 
trecute și fără să spuie o vorbă, îşi luâ sborul. Desperată, ea, porni să-l 
caute. | 

Pe când Psyche colindă lumea în căutarea lui Cupidon, el, bolnav 
de arsura căpătată, gemea pe patul mumei sale. Dar o pasăre vesti 

+
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deiței cele petrecute şi dînsa văută să găsâscă pe Psyche, elocind în 
- mintea-i cea mai cumplită răsbunare. _ 

In vremea aceea Psyche rătăcia di şi n6pte, căutându-și soţul. A- 
Jungată din tâte părţile, ea hotărâ să se predea însăși deiței. Venus 
chemâ pe servitârele ei Grija și 'Tristeţea şi o dede pe mâinile lor. 
După ce o bătură și o chinuiră în tot chipul. Venus o puse la în- 
cereare, dându-i felurite sarcini. Mai întâi, deița o puse s'alâgă dife- 
rite soiuri dintrun morman de grâne şi până sâra să le așede în gră- 
medi diferite. Unei furnici i se făcu milă de Psyche și, strîngând pe 
celelalte ale ei tovarăşe, le puse la muncă şi înfr'o clipă întreg acel 
morman era ales, împărţit și rînduit în grămegi, | , 
„Apoi îi porunci s'aducă un fulg din lâna de aur a oilor, cari păsceaii 
Singure într'o dumbravă apropiată. O trestie verde din matea apei 
începu să-i vorbâscă şi s'o stătuiască, ca nu cum-va să se apropie de 
fturmă la nămiedi, căci atunci oile sînt turbate. Dar îndată ce vre- 
mea se r&coresce, se scutură erăcile pomilor şi cad fulgi din lâna de 
aur. Şi așa i-o aduse. 

In urmă, îi porunci s'aducă un urcior din izvorul cu apă negri- 
„ci6să, ce pornia din stânca înaltă a muntelui şi uda bălțile Styxului.. 
Pe amîndouă malurile se vedeaă capete de balauri cu plespele ne- 
mişcate, dar cu ochii neîncetat deschişi. Apele înseși strigaii : «Ina- 
poi! Ce faci ? Ia sâma, fugi! Ve. muri!» Pe când ea sta, încremenită, 
iată un vultur răpitor îi luă ureiorul şi i-l aduse plin cu acea apă. | 

In cele dm urmă deița o trimise în iad, în palatul întunecos al 
lui Pluton, să câră înta”o cutie de la Proserpina puţin din frumuse- 
țea-i divină. Cum să se pogâre, sirmana, în locaşul morţilor ? Ea a- 
pucâ spre un turn înalt, cu gândul să-şi facă sema, când din susul 
turnului augi un glas, care o sfătui, cum să facă Sajungă la Proser- 
pina, care îi va împlini cererea. Dar să nu care cumva să deschidă 
cutia și să privâscă la tainica comâră a frumuseții dumnegeesci. Eă 
făcu tote, întocmai cum fusese învățaţă. La întrecere, nu se puta însă 
împotrivi dorinţei de a afla, și deschise cutia. In aceeaşi clipă un abur 
dătător de mârte îi coprinse simţurile şi o întinse ţepănă în mijlo- 
cul drumului. Acolo o găsi Cupidon şi o deşteptâ atingând'o cu ună 
din săgețile lui. Apoi o trimise la Venus cu darul! Proserpiner. | 

- Jupiter, rugat de Cupidon, făcu pe Psyche nemuritâre şi o uni cu 
iubitul ei înaintea tuturor deilor. Din căsătoria lor se născu o fiică, 
Voluptatea. 

Cultul ei. — Fiind de proveninţă asiatică, cultul 
Aphroditei se stabili-mai întâi în insulele din Marea Egee, 
ia Cipru (Homer o numesce Kypris saii Cipriana) şi mai 
ales în cetăţile Paphos și Amathunt, cari s'aflâii în ra- 
porturi intime cu Fenicienii. De aci cultul ei se întinse 
în Asia-Mică, în Ciclade, apoi în Atica și Beoţia. Alt 
centri era insula Cythera, de unde se respândi în inte- 
riorul Peloponesului, și Corintul, de unde se introduse în 
cetățile învecinate.



53 

Venus.-—La Romani, Venus (numită şi LiBimxa sa 
deița plăcerii) era o veche divinitate italică, deiţa pri- 

măverii, cării era 
consacrată Apri- 
lie, luna florilor. 
Ea fu apoi iden- 
tificată cu Aphro- 
dita şi concepută 
ca Venus (Gent- 
triz sati născătâre, 
aşa cum o cântă 
Imeretius. Când 
Tuliii Cesar pre- 
tinse, că se trage 
din Venus, prin 
străbunul seii E- 
nea, fiul Venerii, 
şi când Virgilii 
consacră mai târ- 
diii prin Eneida 
acea tradiţiune 
poetică, cultul dei- 
ței fu stabilit de 
împărați ca un cult 
domestic al fami- 
liei Iulia, căreia îi 
supravieţui. 

Representa- 
țiună artistice 
-—Statuele Aphro- 
ditei se împart în 
două categorii, 
după cum ele re- 
produc caracterul 
ideal al deiţei U- 
Tania ori carac- 
terul sensual al 
deiței Pandeimos. 
Sculptorul Praxi- 
tele fixase tipul 

Fig. 13. Aphroditei sen- 
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suale într'o faimâsă statuă făcută pentru orașul. Cnid: 
deița era representată în tâtă frumuseţea formelor g6le. 
în momentul de a eși din undele mării. In legătură cu 
acest capodoperă a lui Praxitele și inspirate de dînsul 
sînt: Venus din Capitol, adi în museul din Neapole, 
și celebra Venus de Medicis din Galeria Uftfiziilor în Flo- 
renţa. 

Dar cea mai minunată din aceste inspiraţiuni plastice 
e Venus din Milo (fig. 13), descoperită in 1820 în insula 
Milo, una din Ciclade, și aflată astăgi în museul Luvrului 
din Paris. Deși ciuntită de braţe, ea rămâne totuşi un 
capodoperă a artei antice. «Vădut-a vro dată ochiul 0- 
menese o formă mai perfectă ? Păru-i, înnodat cu ne- gligenţă, undul&ză ca valurile unei mări în repaos. De 
sub panglică, fruntea-i apare nici prea înaltă nici prea 
josă. Ochii se înfundă sub arcada adincă a sprincene- 
lor. Nasul se prinde de frunte prin acea trăsură drâptă 
şi pură, care e linia chiara frumuseţii. Mișcarea-i u- 
șoră arată rotunjimea mărâţă a: bărbiei. Frumuseţea curge 
din acâstă faţă divină şi se respândesce pe corp în chip 
de lumină. Gâtul e drept, țepăn, aprâpe rotund ca un trun- 
chiii de col6nă ce sprijină un bust, Umerii înguștă des- 
voltă, prin contrastul lor, liniile armoniâse ce se dese- 
n6ză sub gât... Gura drâptă "și prelungesce undulaţiunile 
in draperia lunec6să, ce genuchiul scos afară face să cadă în cute maiestose. Prin ce cuvinte s'ar putea exprima 
maiestatea acestei marmure,. ațracţiunea amestecată. cu 
gr6za ce inspiră, idealui superb și naiv ce revelză? Pri- 
viți-o în faţă: figura potolită nu exprimă de cât încrede- 
rea victori6să, fericirea deplină.» 

Cel mai mare pictor al anticităţii, Apelles, a compus o 
Venus Anadyomene, destinată pentru templul lui Escu- 

lap din Cos şi transportată apoi de Augușt la Roma în 
templul lui Juliii Cesar, pretinsul descendent al Venerei. 

Atributele geiţei fac alusiune la însușirea ei fecundă- 
târe: dintre plante îi erati consacrate mirtul, trandafirul 
și rodia; dintre animale, ţapul şi iepurele ; dintre pasări, x vrabia și mai ales drăgăstâsa porumbiţă.



CAP. XII 

- CORTEGIUL OLYMPIC 

Pe piscurile Olympului deii, adunaţi în familie, trăiaiă 
o viaţă ideală asemenea aceleia, ce o duceaii regii patri- 
archali în palatele lor. Ca și aceştia, deii cei mari erai 
înconjurați de divinităţi secundare, însărcinate să le exe- 
cute ordinele, să le pregătscă ospeţele, să le ofere nec- 
tar şi ambrosie, să-i încânte cu musica și cu jocul. Ast- 
fel întîlnim în Olymp o vestitâre a deilor ca Iris, pahar- 
nici ca Hebe și Ganymed, cântărețe și jucătâre ea Mu- 
sele și Charitele. 
Themis.—În fruntea acestor divinități secundare _fi- 

gurâză Tazurs, personificarea ordinii stabilite, fiica lui 
Uranos cu Gea și una din soțiile lui Zeus, la ordinul că- 
ruia convâcă consiliul deilor. Ea era representată ca o 
femee cu înfățișarea severă, ţinând în mâini cornul îmbel- 
şugării şi o cumpănă, simbol al dreptăţii. Fiicele ei fură: 
Horele, Moirele saii Parcele şi Astrea, cu care Themis se 
confundă une-ori. AsTREA era deiţa justiţiei, care locuia 
pe pămînt în vîrsta de aur şi care apoi se retrase în 
cer, vEdend nelegiuirile âmenilor. 

More.—Fiice ale lui Zeus cu Themis, Hone repre= 
sentă succesiunea anotimpurilor, Ele păzesc porţile ceru- 
lui, închidându-le şi deschidându-le. Divinităţi binefăcă- 
târe, ele fac la timp să resară florile și să se c6că fruc- 
tele. Poeţii le descriii ca fecidre delicate cu picidre gin- 
gașe, împodobite cu colane de aur și !gătite cu flori şi 
p6me, învirtind hora cu Charitele, cu Hebe şi cu Aphrodita, 
Arta le representă sub chipul a 3 fecidre graţiâse în fl6- 
rea vieţii și purtând prinâseie diferitelor anotimpuri : una 
o ramură înilorită, alta un spic și a treia o viţă de vie.
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Ele eraă la început în număr de 3, ca și anotimpurile primitive, şi anume (după Hesiod): Eunomia, Dike şi Irene adică Ordinea legală, Justiţia și Pacea, «fiicele de anr ale prudentei Themis». ȘI când mai târgiii Horele fură com- plet identificate cu anotimpurile, numărul lor se urcâ la patru, devenind atunci fiice ale lui Helios și ale Selenei. Dintre Hore, cea mai iubită fu Iane (Paz, la Romani), venerată ca dătătâre de pace și de bogăţie. August îi în- chină un altar în Câmpul lui Mars, iar Vespasian un tem- plu splendid în vecinătatea Forului. Celebră era statua Irenei sculptată de atenianul Cephisodot, de la care se consideră ca o imitaţiune opera ce se află în gliptoteca.: din Miinchen: o femee nobilă şi frumâsă “Şi r6zămă drâpta de un sceptru î ți 
care îi intinde mâna în semn de dragoste. Grupul tră- dâză o intimitate drăpălașă şi o dui6să gingăşie ima- ternă, 

Chavite. —Riice ale lui Zeus cu titanida Eurinome, CHARITELE representaii. tot ce e grațios în natură și în viaţa omului. Ca şi Horele, ele erati in număr de 3: A- glaia, Euphrosina și Thalia adică Strălucitârea, Bucuria şi Flârea vieţii. Charitele erai venerate (cum le arată şi numele) ca dătătâre de tot ce împodobesce şi face viaţa plăcută. Fără ele nică deii nu se puteaii bucura de o fe- ricire deplină. Adesea ele sînt puse în legătură cu A- pollo și cu Musele, in a căror tovărășie obicinuiaii să cânte şi să jâce; dar mai ales formaii ele cortegiul Aphro- ditei. De la ele veniati apoi tte însuşirile ce fac pe om simpatic semenilor sei: «Cu voi, cântă Pindar, totul de- vine încântător și dulce; prin voi omul e înţelept, omul e frumos, omul e renuniit.» 
Romanii veneraii Charitele sub numele de ORATI&, care nu-i de cât o traducere a vorbei gtecesci. Arta le vepresentă ca fecidre de tâtă frumuseţea, cari se ţin de brațe și de mâini, în cari portă floră, instrumente mu- sicale saii zară de joc. E cunoscutul grup al celor 3 Gra- ţii, care a inspirat lui Rafael celebrul seii tabloii, Iris. — Personificarea curcubeului, care pare a pune în comunicațiune pămîntul cu cerul, Is era vestitrea divină, care transmitea Gmenilor ordinele deilor. Fecicră sprintenă la picior, ea sbâră ca vintul sai ca suflarea
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viscolului; deiță cu sandale frumâse și cu aripi de aur, e acoperită cu rouă, prin ale cărei picături s6rele o zu- grăvesce cu mii de colori. Cu o minunată repegiune ea. cutreeră lumea de la un cap la altul, pătrunde în adin- cul mării şi chiar până la Styx, de unde seste întrun ibric de aur apa, pe care jură nemuritorii. Mai târdiii, Iris trecu în serviciul special al Herei, iar Hermes îi luă locul de crainic al deilor. Şi statuaria o representă înaripată, forte asemenea Nikei, de care se deosibesce prin caduceul, simbolul funcţiunii sale. 
Heve.—Fiica Herei, Hupx era personificarea juneţii și avea în Olymp aceeaşi ocupaţiune ca. o fată din epoca eroică în casa părinților ei. Fa turna deilor nectarul și ajuta pe mama ei să înhame caru-ă ceresc, Pe vase e representată ca o fecidră ce ţine în mână un ibrie, din cure tornă nectar. Mai târdiii, ea deveni soția lui Hera- cle, primit în Olymp:; dar numele-i rămase tot al tinere- elor frumâse şi înfloritâre. 
La Romani, deiţa corespundătâre Juvexras simboliza eterna juneţe a Statului şi avea pe Capitoliii o capelă specială în templul lui Jupiter. 
Ganymed.— Adevăratul paharnic a] deilor era însă Gaxwueo. Legenda povestia că, flăcâu de o rară frumu- sețe, fiul unui rege troian, el fuse răpit de nemuritori în Olymp, unde turna ambrosiă deilor, fermecaţi de fru- museţea lui. Mai târdiii se spunea, că părintele deilor ar fi trimis pe vulturul seii să răpâscă în cer pe minunatul flăcâiă ; sai că Zeus însuşi, îndrăgind pe junele păstor, Var fi răpit sub chip de vultur, Acâstă răpire miracul6să a fost adesea tratată de arta antică și o statuă, conser- vată adi în Vatican, representă pe Ganymed în momentul când vulturul, trimis de Zeus, vine să-l răpâscă. Pasărea divină, cu aripile destinse, pare că se j6că cu frumosul tiner: ea se înalță în sbor ţinându-l cu ghiarele de chla- mida ce-i protege carnea. Faţa lui Ganymed nu exprimă spaimă, ci un fel de bucurie lăuntrică pentru sârta ce-l aștâptă; jos a rămas fluerul  ciobănese și câinele, eare privesce în sus lătrând, Artistul, ca să represente figura plutind în spaţiii, a dat grupului ca sprijin un trunchită de arbore, la piciorul căruia pare că se odihnia păstorul, când vulturul veni să-l înhaţe.
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Musele.—Fiicele lui Zeus cu titanida Mnemosyne, per- 
sonificarea memoriei, MuseLe eraiă divinităţi binefăcătâre, 
iubitâre de cântece și de veselie. kle sciaă să cânte pre- 
sentul, trecutul și viitorul, şi cu dulcele lor viers, însoţit 
de chitara lui Apollo, înveseliati inima deilor adunaţi în 
Olymp: «Musele, cântă Hesiod, se duceaii atunci de la 
Helicon spre Olymp și făceaii să răsune grațios glasul lor 
nemuritor. Pămîntul întunecat repeta în depărtare cânta- 
rea lor și un viers dulce se înălța sub piciorul lor, pe 
când se duceaii Ja Părintele lor, geul care domnesce în 
cer, stăpânul trăsnetului și al fulgerului cu luciză primej- 
di6se, puternicul învingător al tatălui seii Cronos.» Cultul 
lor era respândit în munţii Pindului, Heliconului (care 
avea pe piscul seii faimosa Hippocrena sati fintâna calu- 
Ju, izvorită din căleăiul calului Pegas) și în ai Parnasului 
(cu fintâna sacră Castalia). 

La început concepute ca un cor ilimitat, numărul lor 
fu apoi mărginit la 9 surori, purtând fie-care câte un nume 
ce exprima funcțiunea şi puterea lor inspiratâre: Clio, 
Futerpa, Thaka, Melpomena, Terpsichora, Erato, Polym- 
nia, Urania și Calliopa. Tovarăşe ale lui Apollo, ele in- 
spirai pe poeţii primitivi, pe aedi, de aceea poeţii epică 
obicinuiaii (și obicinuiesc încă) să invoce pe Muse, la 
începutul poemelor lor. Dar puterea lor se întinse în tot 
domeniul inteligenţei, al sciinţelor și al artelor. Atribu- 

tele lor se precisară mult mai târdiii 
și ele nu apar definitiv fixate de cât 
pe picturele din Herculanum și pe 
statuele din epoca romană. Romanii 
le identificară cu ale lor CamEnE, nimfe 
italice ale cântării şi divinaţiunii, prin- 
tre cari nimfa Egeria a r&mas fai- 
m6să pentru întilnirile ce ar fi avut 
cu regele Numa, într'o dumbravă con- 
sacrată Camenelor din împrejurimile. 
Romei. 
Co («giori6sa») cântă isprăvile fal- 

nice: ea e Musa istoriei şi e repre- 
sentată ţinând în mână un volum şi 
une-ori o trîmbiță spre a proclama 
faptele mari.  
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Eurenea (cîncântătârea») e o divinitate veselă, perso- 
nificând musica, și ţine în mână un flaut dublu. 

Taani («bucuria vieţii») e Musa comediei: capul ei 
este împodobit cu iedera lui Bachus şi ţine în mâna 
stângă o mască comică (fig. 14). 

Merromena (ccântăr6ţa»), Musa armoniei, apoi a trage- 
diei: având o înfăţişare asemenea eroilor ale căror dureri 
le exprimă, capul ei e încununat cu o viţă de vie și ţine 
în mâna stângă o mască tragică, rezemându-şi drâpta de 

măciuca lui Her- 
cule (fig. 15). 
TBRPSICHORA 

(«care se desfată 
la joc») e Musa 
danțului și are ca "|" 
atribut lira, ale 
cărei c6rde le a- 
tinge. 
Enaro (ciu- 

bita»), Musa poe- 
siei amorâse, re- 
presentată cu o 
lăută şi cu haina 
filfiitere (fig. 16).    

PoLymnIA («cea cu multe cântări»), adesea confundaţă 
„cu Mnemosyna, e Musa imnurilor în ongrea, deilor şi a 
eroilor: ea n'avea un atribut special, dar se recunoscea 
după haina ei sumâsă și după înfăţișarea-i seriâsă. 

URANIA («ceresca>) e Musa astronomiei Şi avea ca a- 
tribute un glob înstelat și o vargă cu care însemna pe 
glob posiţiunea astrelor. 

Cauioea (ceea cu glasul frumos»), cea mai nobilă 
dintre Muse, e deiţa poesiei epice și a eloquenţei. Ea e 
vepresentată şedând într'o stare de meditaţiune: capu-ă 
se rezămă de una din mâini, cu cotul pe genuchiă, ţi- 
n6nd un condeiii și tăblițe de scris.



DIVINITĂŢI SECUNDARE 

CAP. XIII 

CORPURILE ŞI FENOMENELE CERESCI 
HELIOS-sor 

Concepţiunea unu deii—sore. —Heuos se con- sidera ca [ii al titanului Hyperion și al Theiei sai Eu- ryphaesei («care strălucesce de departe»), cu care avu pe surorile lui Selena și Eos, Luna și Aurora. Dar părin- tele se confundă adesea cu fiul seti şi de aceea Helios e numit de poeți «Titanul». Concepţiunea mitică la Ho- mer e încă forte simplă: în fie-care diminâţă, Sorele ese din partea răsărit6nă a Oceanului, cutreeră bolta ce- rescă în tâtă întinderea ei, ajunge la amiagi in mijlo- cul cerului și spre sâră se coboră pe pămînt, unde se cufundă în partea apusână a Oceanului. Helios avea și o parte morală: era deul care vede și aude tâte; nimic nu scăpa ochiului seă imens, de aceea era une-ori invocat la jurăminte, alăturea de Zeus. Cu lumina sa pătrundea tâte tainele şi descoperia cele ascunse. EL denunţă lui Hephestos amorul Aphroditei cu Ares și tot el descoperi Demetrei numele răpitorului fiicei sale Persephona. Personificarea sovelui. — Grecii și-l înehipuiaii pe Helios ca un flăcăii în tâtă vigdrea tinereţelor şi cu capul acoperit cu o câmă abundantă, ce se resfira în mii de rade. Ovidiii îl descrie ast-fel: «<Acoperit cu o haină de purpură, Phoebus şedea pe un tron strălucitor de sma- ragde, la drâpta şi la stânga steteaă la aceiaşi depărtare Diua și Luna, Anul şi Vâcul odată cu Hurele. Alăturea sta Primăvara, încinsă cu o corână prâspătă de flori;
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Vara cea golașă purta o cunună de spice, iar Tâmna era 
mânjită de strugurii ce călcase și Iarna gheţosă 'şi sbir- 
lia perii încărunţiţi». 

Poeţii povestiati de un măreț palat al lui Helios, de 
unde se avînta diminâța pe un car tras de 4 telegari 
de foc. Stând în caru-i și mînându-şi caii, deul arunca 
priviri grozave de sub coiful seii de aur, pe când lumi- 
na ţișnia dintr'însul în depărtare, iar mândra-ă haină făl- 
făia la bârea dimineţei. «Palatul S6relui (cântă Ovidiii) 
se înălța pe stîlpi de aur sclipitor și scânteiând de pie 
tre scumpe. Un fildeș strălucitor s'afla pe culmea-i şi 
canaturile porților de argint resfrîngeaă o lumină orbi= 
tre. Arta covîrșia materia. Dalta lui Vulcan înehipuise 
pe Oceanul care înconjură pămîntul, pămîntul însuși, bolta 
nemărginită a cerului, pe deii mării, pe armoniosul Tri- 
ton, pe schimbăciosul Proteă, pe Egeon care stringea în 
braţe nisce namile de balene, pe Doris și pe fiicele ei... 
Pe pămînt înfiiţişase Gmeni, orașe, păduri, fiare, rîuri, 
Nimfe şi tâte divinităţile câmpenesci. TW'asupra se ridica 
bolta strălucită a cerului cu șâse zodii la drâpta și şese 
la stânga». 

Phaeton.—Fiul lui Helios şi al oceanidei Clymena, 
Phaeton («Luminosul», în Iliada încă simplu epitet al 
s6relui) ceru voie părintelui sei, să-i mîne o di carul 
de foc; acesta se împotrivi mai întâă, iar apoi consimţi. 
Phaeton. porni, dar neputând înfrina pe caii cei de toc, 
slobodi hățurile şi telegarii prăvăliră la pămînt carul în- 
flăcărat: munţii se aprinseră, apele secară şi Zeus, ca să 
scape lumea de prăpădire, trăsni pe semeţul conducător, 
care cădu în apa Eridanului. Acolo îl înmormâîntară su- 
rorile lui, Heliadele, cari îl jeliră până se schimbară în 
plopi albi, iar lacrimile lor închiegate se făcură chihlibar. 
Legenda lui Phaeton, povestită (după Hesiod) de Ovidii, 
e bogată în amănunte şi plină de vioviciune. 

  

Fiul Ciymenei suise cărarea ce duce la palatul SGrelui, dar se o- 
presce la 6re-care depărtare, ca să nu fie orbit de strălucirea lui. Pă- 
Tintale seă îl privesce cu acei ochi ce coprind o lume și Phaeton îi 
cere o dovadă de inbire, că e întmadever fiul sei. Sârele jură să-i 
o dea şi atunci dînsul cere voie să-i mîne o di carul şi pe sprinte- 
nii lui telegari. «Rugămintea ta, îi v&spunse eul, mi-a făcut cuvîntul 
semeț.. O, de aş putea lua înapoi! Mărturisesc, fiule, că acesta e



singurul lucru, ce nu ți laș îngădui 'Te sfătnesc să n'o faci. Dorin- ţa ta nu-i fără primejdii, Phaeton, năzainţ; :.. e mare şi nu se po- frivesce nici cu puterea şi nici cu vîrsta ta. Ursita-ţi e omenâscă, nu Însă şi rîvna ta. Fără scire, vrei să-ți însușesci un drept, ce nu-l ali nici măcar geii. Ei se pot făli cu ale lor, dar nimeni altul afară de mine n'are dreptul să şedă pe carul meă de foc. Chiar şi stăpâ- nul marelui Olymp, care cu mâna-i puternică svirle fulgerul grozav, nu lar putea, mână ; şi totuși, cine-i mai mare ca Jupiter? Calea e la început rîpâsă şi d'abia o pot sui diminsța caii mei înviorah de odihnă; la mijlocul cerului, ea se face forte înaltă și ei însumi mă înfior câte odată, când 'mi arunc privirea pe uscat, şi pe mare; la coboriş, drumul se face prăpăstios şi e nevoie de o cârmă sigură. De altminterea, caii mei, amși de focul ce scuipă din piept, din gură şi din nări, nu sînt lesne de mînat, Când se înfierbîntă, W'abia mă: rab- dă pe mine şi grumazul lor se împotrivesce frînelor. [a s6ma, fiule! să nu-ți împărtășesc un dar nenorocit; cât mai e timp, potolesce-ți dorinţa!» ! 
Dar Phaeton nu ascultă glasul părintelui seă, ci stărue în hotărî rea lui și arde de pofta de a mîna carul. După multă șovăire, Sârele - duce pe fiu-seii la carul cel mindru, un dar al lui Vulcan. Osia era de aur, de aur şi oiştea și cercul râtelor, iar spiţele de argint. Topa- zuri şi nestemate aședate cu rânduială pe jug resfrîngeaă lumina stră- lucitâre a lui Phoebus. Pe când mărinimosul Phaeton se miră de a- cel lucru măiestru, iată că Răsăritul se Înroşesce de foc și Aurora veghetâre 'şi deschide porțile purpurii şi încăperile-i așternute cu trandafir. Stelele pier şi Lucâtărul adună roiul lor, apoi piere cel din urmă de pe bolta, înstelată. Sâele vede pămîntul şi cerul înroşindu- se și luna perind. Atunci Titanul poruncesce Horelor sprintene să-i înhame caii şi ele în grabă îi împlinese porunca: scot din ieste și pun frîne r&sunătâre telegarilor scuipători de foc şi nutriți cu am- brosie.' Părintele unge atunci cu o alifie sfîntă fruntea fiului sei, ca să pOtă răbda, arsurile focului, şi-i incunună capul cu rade... Phaeton Savîntă cu tot focul tinereţelor pe carul ușor și stă de asupra-i. Se bucură că atinge cu mâinile frinele încredințate lui și imulţumesce părintelui seii, care îl lasă fără de voie. 

În vremea aceea, telegarii cer sprinteni şi de foc ai Sărelui, Pyro- eis, Bous, Ethon și Phlegon, umplu aerul cu nechezatul lo și izbesc stavilele cu picidrele lor. De abia i-a împins înapoi Tethys, nesciutâre de sârta nepotului ei, și le a deschis drumul pe cerul cel nemărgi- nit, că dinşii 'și iai vînţ. Mișcându-şi piciârele în văzduh, despică norii și ridicându-se cu aripile lor, întrec în fugă viuturile ce aă pornit din același loc. Dar carul era, ușor și caii S6relui nu-l puteai recunâsce, iar jugului îi lipsia greutatea obicinuită, Precum alunecă o corabie lipsită de balastul trebuincios şi e purtată pe mare mere Sbuciumată de o prea mare ușurință ; ast-fel saltă în aer carul Sâre- lui, lipsit de povara-i obicinuită, şi se clatină în adîncime asemenea unui car deșert. Cum o Simțiră telegarii, se r&p&d, părăsesc drumul bătut şi numai alârgă ca înainte cu rânduială. Phaeton se înspăimîn- tă și nu scie încotro să întârcă frinele încredințate lui; nici nu-și mai cunâsce drumul și, dacă lar cunâsce, le ar mai putea porunci Gre 2... Ca eşit din minți şi înghieţat de spaimă, tînărul sloboda hă-



— 63 — 

țurile. Cum le simţiră caii atingându-le 'spatele, o luară la fugă şi ne- 
opriţi de frii, apucară aprigi pe căi necunoscute: ei savintă până 
la stelele înfipte pe bolta cerâscă şi tîrăsc carul prin prăpăstii; când 
se urcă până în slava cerului şi când se prăvălese îu locuri înveci- 
nate cu pămîntul. Luna se iniră vădând pe caii fratelui alergând mai 
jos de căt ai ei şi norii aprinși fumegă. Piscurile cele mai înalte 
sînt coprinse de flacări, pămîntul despicat 'şi usucă fața, pășunile 
cărunțesc, copacii ard cu frunzele lor şi semănăturile uscate dai fo- 
cului hrană spre a lor prăpădire. 

Părintele a-tot-puteraic, luând de marturi pe gei şi chiur pe cel 
ce şi a dat carul, că dacă nu va veni întrajutor, tte vor peri de o 
sârte cumplită, se urcă în partea cea mai înaltă a cetăţii ceresci, de 
unde obicinuesce s'acopere pămîntul cu nori, să bubue cu tunetul şi 
să asvirle cu fulgerul. Dar nu găsesce nici nori cu cari să :pâtă a- 
coperi pămîntul, nici apă cu care să trimiță ploi. Tună şi, cumpănind 
falgerul în dreptul frunţii, îl svirle în conducător, răpindu-i în ace- 
lași timp şi viaţa şi carul, şi satură focul cu focul crâncen. Caii, spe- 
riaţi, saltă împotrivă, 'şi smulge gâtul din jug și rupând hățurile, le 
lasă. Iei zace friul, colea osia smulsă din oiştea, colea spițele r6telor 
sfărămate, iar departe staii risipite ţandările carului. Phaeton, cu pă- 
rul înflăcărat, se prăvălesce în prăpastie. O dîră lungă de lumină în 
aer arată căderea lui. Marele Eridan îl primesce, departe de patrie, 
întro altă lume și- spală faţa fumegâsă. Fecidrele Hesperiei aședară 
întrun mormânt corpul sei înnegrit de fulger şi scriseră pe piatră a- 
ceste versun: 

Aci zace Phaeton, conducătorul carului părintese ; 

El nu Va putut mînă, dar a perit de o ispravă semâţă. 

Cultul seii.—Helios era venerat în multe localităţi 
din Grecia, în Corint și mai ales în insula Rhodos, unde 
sărbătârea-i anuală avea aceiaşi importanță ca Panathe- 
neele la Atena și ca Jocurile olympice în Elida. In insula 
Trinacia (Sicilia) s'aflai 7 ciregi de boi şi tot atâtea tur- 
me de oi, fie-care de câte 50 capete, consacrate deului. 
Ele eraii păzite de cele două fiice al6 lui Helios, de Hr- 
LIADELE, Phaethusa (<Lumin6sa») și Lampetia («Strălucit6- 
rea»). La Romani, ca și la Greci, Helios fu aprâpe con- 
fundat cu Apollo. Sub împărați, el fu adorat ca Sol sn- 
vietus (S6re neînvins) odată cu deul persan al luminei 
Mithra, ale cărui mistere se bucuraii de o mare vagă. 
Representaţiună artistice.-— Arta plastică recur- 

se uneori la Helios şi la carul seă ca motiv de decora- 
țiune:: ast-fel, pe frontonul oriental al Parthenonului, era 
sculptat la o extremitate caii denlui eșind din unde, iar 
la „extremitatea opusă caii Selenei, cari dispar în mare 
la ivirea qilei. Celebru e aşa numitul Colos de la Rhodos,



ce representa pe deul sârelui, una din cele 7 minuni ale lumii antice, opera sculptorului gree Chares: era o sta- tuă colosală de bronz, ridicată în anul 291 a. Cr. şi ad- mirată pentru proporţiunea justă a membrelor sale (înăl- țimea era de 35 metri, iar depărtarea între picidre de 12). Ea fu distrusă de un cutremur. 66 de ani abia după ridicarea. ei. - 

SELENA-—LUNA 

Concepţiunea mitică.—Sora lui Helios, Seuexa era luna personiticată. Poesia grecă o închipuia ca o fe- ci6ră, care covirşia în frumuseţe cele-lalte astre, cu bra- tele dalbe și cu capul acoperit cu o diademă de rade. După ce se scălda în valurile Oceanului, se îmbrăca cu haine strălucitâre și Străbătea bolta cerâscă întrun car tras de doi cai albi. Mai târdiii, Selena fu identificată cu Artemis şi en Hecate. Arta o representa pe caru-i tras de cai sai boi, ca în figura pumenită de pe fron- tonul oriental al Parthenonului ; alte ori, o închipuia ca o frumâsă călărâță, cum o săpase Phidias în basa lui Zeus Olympianul. 
Endymion.—Cel mai faimos dintre iubiții deiţei a fost mândrul păstor (saă vînător) Exnymrox. Obosit de o lungă colindare, el adormise adînc înt”o peşteră din mun- tele Latmos. Selena îl zări și, fermecată de frumuseţea lui, se cobori să sărute pe cel adormit. — După o altă legendă, Endymion adormi somnul veciniciei, căci, do- rind nemurirea şi o eternă frumuseţe, fu cufundat de părintele deilor întrun somn fără de sfîrșit. In fie-ce n6pte era visitat de divina lui iubită, care s'apropia şi admira în tăcere frumuseţea-i graţiosă. 

EOS-—AURORA 

Concepţiunea mitică.—Soră a lui Helios, ca şi Selena, Eos era o deiță frumâsă, care cu degetele-i tran- dafiriă deschidea porţile Răsăritului. Ea se scula voisă în fie-care diminâţă din patul ei şi, îmbrăcată cu o man- tie de aur, cutreera lumea întrun car tras de doi cai albi; saă, întraripată, împrăștia, dintro urnă aplecată,
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rouă în calea ei. Inaintea cailor pășia fiul ei Phospho- 
ros, lucâtărul de dimineţă, sub chipul unui genii înari- 
pat cu fruntea radi6să. Pe marele reliet al altarului lui 
Zeus din Pergam, ce representă Gigantomachia (adi în 
museul din Berlin) se vede Eos călare, alergând înainte 
şi prevestind pe tînărul ei frate Helios.—La Romani, ca 
şi la Greci, AvnoRa n'a fost obiectul unui cult; ei ado- 
raii pe vechea divinitate italică înrudită, Mater Matata, 
deiţa dimineţii şi a nascerii. 
Elementul legendar. — Frumuseţea strălucită a 

deiţei îi atrase iubirea unui mare număr de muritori: 
Kephalos, Orion, Klytos, dar cel mai faimos fu Tiraox. 
Eos, îndrăgind pe acest frumos rege troian, îl luă de 
bărbat și-l duse în Etiopia, la locuinţa-ă strălucită de pe 
marginile Oceanului. Ea rugase pe Zeus să-i dăruâscă 
nemurirea, dar uitând să câră în același timp și o tine- 
reţe vecinică, părul începu să-i cărunțâscă și fruntea-i 
se acoperi cu sbircituri. In zadar Eos căuta să-și înti- 
nerescă soțul, hrănindu-l cu ambrosie și gătindu-l cu hai- 
ne mândre, Tithon cădu într'o gârbovire deplină și nu-i 
mai rămase de cât glasul, un glas ţiuitor ca al greerelui 
în care se prefăcu în cele din urmă. 

Din însoţirea lui Tithon cu Eos se născuse un fiii, 
Memnvoy, regele Etiopienilor, care, venind într'ajutorul Tro 
ienilor, fu ucis de Achile. De atunci, Eos jelesce necon- 
tenit pe fiul pierdut și lacrimile ei cad pe pămînt în 
formă de rouă. Printre monumentele ridicate în ondrea 
lui Memnon, cel mai vestit era un templu imens la Teba, 
în Egipt, îndărătul căruia s'afla o statnă colosală, ce sco- 
țea sunete armonidse cu ivirea primelor rade ale sârelui. 

o Şăineanu,— Mitologie clasică.



CAP. XIV 

ASTRELE 

Phosphoros şi Hespeos.— Dintre planete, numai 
Venus a dat nascere unei legende mitice. Şi de rece 
S'arată înainte de răsăritul s6relui şi după apunerea lui, 
ea a fost descompusă în două ființe divine considerate 
ca traţi: Pnosenonos, Lucsfărul de dimin6ţă, și Heseenos, 
Lucţfărul de sâră (numiţi la Romani Lucifer şi Vesper). 
Primul se dicea născut din Astreos şi Eos, din Cerul în- 
stelat şi din Aurora: Aphrodita îndrăgindu-l, îl răpi în 
îlGrea tinereţelor, ca să-l facă păzitorul templului ei. Di- 
min€ţa, Phosphoros pornesce din adîncul Oceanului către 
cer spre a vesti Gmenilor apropierea luminei. Sâra pârtă 
numele de Hesperos, st6ua cea mai strălucită de pe bol- 
ta cerescă, fiul lui Atlas şi părintele Hesperidelor: el avea 
menirea specială de a conduce cortegiul nupțial şi de a 
întroduce pe tînăra soţie în casa soţului ei.—Arta repre- 
senta aceste două astre sub chipul a doi frumoși genii 
cu făclia în mână. 

Orion şi Sirius. — Dintre stelele fixe, Onrox, stâua 
strălucită a verii, a fost deja menţionat cu ocasiunea ri- 

" valităţii sale ca vînător cu deiţa Artemis, care îl ucise 
cu săgețile ei, după care ar fi fost schimbat în zodia 
ce-i portă numele. Era închipuit ca un uriaş cu sabia 
de aur, pășind în mijlocul valurilor măriă, iar cu capul 
atingând stelele. O legendă povestia nascerea-i minunată : 
Bătrânul Hyrieus fu dăruit de qei cu un copil, drept r&s- 
plată pentru strălucita ospătare a lui Zeus, Posidon și 
Hermes : fecundând o piele de boii, deii porunciră lui Hy- 
rieus s'o bage în pămînt şi să n'o scâță de cât după 9 
luni, când dede nascere lui Orion.
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Câinele vinătorului Orion era st6ua luminâsă Sraros, (nu- 
mită de popor rață «plugușor») a cărei ivire în toiul ve- 
rii vestia timpul cel mai cala al anului, așa-numitele gile 
câniculare sati câinesci (zodia având chipul unui câine 
furios). | 
Pleiade şi Hyade. — Constelaţiunea PrriaDeLoR 

ajunse asemenea obiectul unei legende mitice. Ele răsar 
prin mijlocul lui Maiii, vremea, culesului, și apun la sfir- 
şitul lui Octombre, vremea semănatului. Inainte de a se 
schimba în cunoscutul grup de 7 stele (numite de popo- 
rul nostru Cloșca cu pui), Pleiadele eraii fecisre surori, 
fiice ale uriașului Atlas, cari fură transportate de Zeus 
pe cer și puse între stele, ca să scape de prigonirile vî- 
nătorului Orion. Cea mai bătrână şi mai frumâsă dintre 
Atlantide saii fiice ale lui Atlas era Maia, care avu cu 

"Zeus pe Hermes. Cele-lalte surori fură tâte iubite de dei 
afară de ultima, Merope, care luâ de bărbat pe un muri- 
tor şi de aceea lumina-i se întunecă câte-odată. 

Nu mai puţin faimâse erati HyAnEuE, constelaţiunea ploi- 
lor și a furtunelor. După legendă, ele ar fi fost 5 surori, 
cari jeliră atâta mârtea fratelui lor Hyas, ucis la vînat 
de o fiară, în cât Zeus le schimbă în stele. 
pi Aretos.—lIn fine, Ugsa (Arctos), numită de popor şi 
Carul cu boi, zodia fiind compusă din 7 stele dispuse în 
chip de car. Legenda o identifica cu Caraasro, frumâsa 
nimfă din suita geiţei Artemis : iubită de Zeus și prigo- 
nită de Artemis, fiindcă călcase legea castităţii, ea tu 
schimbată în ursGică și transportată de Zeus pe cer. — 
Romanii numiai acest grup Septem triones, cei şâpte boi 
arătoră, fiindcă rotirea acestor stele în jurul centrului po- 
lar se as6mănă cu ocolul, ce fac boii când ară un câmp.



CAP. XV 

VÎNTURILE 

Boreas şi Notos. — Cele patru vinturi principale 
(Boreas, Zephyros, Euros şi Notos) se consideraii ca fiii 
lui Astreos şi ai Eos saii Aurorei. Cel mai temut era Bo- 
REAS, regele vinturilor, numit de Romani Aguslon (sait 
Criv&ţul), vîntul muntos de la miaqă-n6pte, a cărui su- 
flare făcea să se cutremure pămîntul şi să se clatine su- 
praiața mării. De aceea era privit ca răpitor de copile, 
cum făcuse cu feci6ra Onrrayvia, fiica lui Erechteus, pe 
când se juca pe malurile iui Ilissos, și o dusese în mun- 
ţii Riphei din Tracia, locașul seii favorit. Nu mai pu- 
țin puternic și minunat se credea vîntul de la miagă-di, 
Noros saă Austrul, aducătorul de ploi şi de fartuni, cară 
împedicaii navigaţiunea şi înfășuraii lumea -cu întune- 
cime. 
Zephyros și Buros. —Din contra, ZeenYRos, vîntul 

de apus, vestitorul primăverii, a- cărui suflare favorisa a- 
gricultura (și de aceea numit de Romani Făvonsus), era 
venerat ca un deii bine-făcător. In fine Evnos, vîntul de 
răsărit, bătea obicinuit în vremea iernii. 

După legendă, câteși patru aceste vinturi locuiaiă la 
un loc în Tracia, închise într'o peşteră din insula Eolia, 
sub paza regelui lor Eorvs, care, după ordinul vr'unui 
deii, le da drumul să se deslănţuâscă asupra pămîntului. 
Representaţiună artistice.— Arta grâcă îl repre- 

senta pe Boreas ca un bărbat voinic, cu statura impună- 
târe, în plină vigâre a vîrstei, cu barba stufâsă, cu pă- 
rul iung și ciufulit şi cu aripi mari la umeri. 

Până astăgi s'a păstrat la Atena monumentul cunoscut
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sub numele de Zurnul vânturilor : un turn octogonal de 
marmură albă, pe a cărui frisă s'află sculptate $ figură, 
cari representă cele 4 vînturi principale şi alte 4 secun- 
dare. Vintarile sint închipuite ca bărbați întraripaţi la 
cap și la umeri, cu gura pe jumătate deschisă şi cu bu- 
cile umflate de suflare.



CAP. XVI: 

Divinităţile nascerii şi ale sânătăţii 

Zlithyia.—La Greci deiţa nascerilor, Ivrea, era con- 
siderată ca fiica Herei, care pârtă une-ori acest nume 
ca simplu epitet; alte-ori e contundată cu Artemis. In 
Iliada se vorbesce de mai multe llithyie, cari personifică 
durerile facerii. Ea era venerată mai ales în insulele 
Creta și Delos; de unde cultul ei s'a răspândit în restul 
Greciei. La Romani, ca geiță a facerii, îi corespundea, 
Lucrsa4, unul din supranumele Junonei. -— Arta grâcă re- 
presenta pe llithyia ca o femee drapată de sus până jos, 
cu o mână întinsă ca spre ajutor, iar în cealaltă ţinând 
o făelie, simbol de lumină a vieţii noului născut. 
Asclepios (Aesculapius).—Deul sânătăţii, AscLe- 

Pos, se credea născut din Apollo și din Coronis, fiica re- 
gelui tesalian Phlegias. Se povestia că mamă-sa, osindită 
să moră, din propria ei vină, de săgețile deiţei Artemis, 
înainte încă de a-l fi născut, părintele seii Apollo il scăpâ 
viă din sînul mamei aprâpe mistuită de foe și-l încre- 
dinţă pe muntele Pelion centaurului Chiron, care îl în- 
văţă să vindece tâte b6lele. Apoi dînsul află de la un 
ș6rpe buruiana vieții, cu care învia morţii. Zeus, mâniat 
de aceste lecuiri minunate, îl trăsni şi Apollo, ca să-și 
râsbune fiul, ucise pe Cyelopi, faurii fulgerului. Intre fii- 
cele lui Asclepios se număra Horia saă Sănătatea (Sa- 
lus la Romani), Paxactia («Care vindecă tot») şi AeL 
(«Minunata»). 

Cultul seci. — Centrul principal al cultului lui As- 
clepios era Epidaur, în Argolida, unde s'afla un templu 
faimos. De aci se răspândi în Atena, Pergam și la Roma, 
unde (sub numele de Zsculapius) s'a introdus în anul
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291 a. Cr. cu ocasiunea unei ciume. Alătarea de tem- 
plele deului se înființase spitale, unde alergaii bolnavii 
să se vindece. Intre l6curi figurati descântecele şi sncu- 
bațiunea : bolnavul era dus în templu, unde r&mânea, 
peste n6pte şi deul îi se arăta în vis şi-i descoperia 16- 

-cul bâlei. Veneraţiunea lui Aselepios-Esculap durâ până 
în timpurile din urmă ale păgânismului și ultimii apără- 
tori ai religiunii morte opuneaii figurei lui Crist pe a- 
cest deii binefăcător și mântuitor al Gmenilor (Soter) cu 
tămăduirile-i minunate, cu apariţiunile şi oracolele sale. 
Representaţiună avtistice.—Arta plastică repre- 

senta pe Asclepios (fig. 17) ca un bărbat matur, bărbos 
- și cu trăsurile nobile. Atri- 

butul sei obicinuit era un 
ș6rpe, încolăcindu-se în ju- 
rul toiagului ţinut de deii.; ; 
alte-ori o cupă cu dofto- [E 
riă, iar ca jertfă îi se a- 
ducea un cocoș. În tem- 
plu-i din Epidaur s'afla o 
statuă mărâţă de aur și 
fildeş, opera lui 'Thrasy- 
mede: deul şedea pe un 
tron, cu o mână rezemată 
de capul unui șârpe şi ţi- 
n6nd în cea-laltă un toiag, 
Jar un câine sta ghemuit la 
picirele sale. Fiica sa Hy- 

gieia era închipuită ca o femee tin&ră, sănătosă şi voi- 
nică, dând de mâncare unui șerpe (fig. 18) 

  



CAP. XVII 

DIVINITĂȚILE DESTINULUI 

Moive sait Pace, — După credinţele celor vechi, viaţa omului, din l6găn până la mormânt, era supusă Ur- 
sitei sai Destinului (numit la Romani Fatum, cuvînt di- 
vin): putere Grbă, surdă, neînduplecată, înaintea căreia se 
pleca chiar şi Părintele geilor. Mora (sai Asa) era des- tinul hotărît omului, partea fie-căruia, bucuriile sati du- 
verile reservate vieţii. Mai târgiă Destinul, unic la Homer, se descompuse în 3 fiinţe divine, în 3 Moire (numite la Romani Parce sai Fate), «cele 3 fiice ale Ananghii», şi 
anume: Crorno («Torcătrea»), care urzia firul vieţii, La- 
CRESIS. (<Ursitârea»), care da fie-cărnia partea saii norocul 
seii, și ATROPOS («Neclintita»), care tăia firul vieţii. Câ- teși trele asistaii la nascerea copilului și-i hotăraii sorta 
viitâre. Nimic în lume nu mai putea schimba sai zădăr- 
nici decretele Moirei, nici chiar atot-puternicul Zeus, 
«peste capul căruia stai Horele şi Moirele.» — Arta, le 
închipuia ca 3 femei în vîrsta matură și cu faţa, severă: 
una torcând, a doua trăgând la sorţ şi a treia desfăcând 
un sul, pe care s'aflaii scrise hotărîrile fatale. 
Nemesis.— Nemesis exprima indignarea sfîntă în contra ori-cării desordini, revolta impotriva exceselor de ori-ce fel: era mai mult un sentiment moral de cât o ființă divină. Târdiă numai îi se adaose concepțiunea de răs- bunătâre a neleginirilor și a fărădelegilor omenesci. A- tuncă ea ajunse un obiect de venerațiune şi se consideră ca fiica lui Okeanos și ca mama Helenei. 
Nemesis exprima une-ori gelosia deilor de fericirea 6- 

menilor: ori-ce om norocos era considerat de dinşii ca un rival de temut şi mai curind sai mai târdii căutau
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să-l dobâre, confundându-i trufia într'un noian de neno 
rociri. Herodot dă o sumă de pilde despre urgia deilor 
împotriva falei şi mândriei omenesci, ilustrându-le cu sfir- 
şitul tragic al unui Cresu, Ciru, Dariii, Xerxe, tot atâtea 
exemple despre nestatornicia lucrurilor omenescă. 

Tyche (Fortuna). - Norocul era personificat sub 
numele de cae, la Romani Fortuna, care împărtăşia 
bunurile ei orașelor și 6menilor puși sub protecţiunea sa. 
Ea era deiţa îndestulării și a bogăției și ținea în mână 
Cornul îmbelșngării. Pe lângă acest atribut esențial și 
primitiv, figurâză mai târgiii și o râtă, simbolul firii schim- 
bătâre a Norocului. La Romani, fie-care oraş din vechea 
Italia "ȘI avea Fortuna sa particulară și faimâse erai, în- 
tre altele, templele deiţei din Preneste și din Antium. 
Demoni (Genii).—Grecii 'şi închipuiali că Gmenii 

sint călăuziți, în diferitele împrejurări ale vieții, de dei 
anumiţi, un fel de îngeri tutelari, numiți de dinșii De- 
moni. Tot așa casele, cetăţile și satele 'Şi aveaii fie-care 
un geniii bun (agathodemon), de la care venia mana r6- 
delor pămîntului. 

Şi la Romani, fie-care on, fie-care casă şi fie-care loc 
'Şi avea divinităţile sale tutelare : Gaxri, representaţi 
une-ori sub forma de șârpe, și Lai sai sufletele divi- 
nizate ale străbunilor, cară (ca și Mansi) protejaii famni- 
lia și cetatea: erai representaţi ca flăcăi jucând şi ţi- 
nând în mâini vase de sacrificii ; asemenea statuete se 
păstraii întrun loe anumit al casei (lararium). In tine, 
PENAȚII, deii căminului domestic sati public, cară purtaii 
grijă de provisiunile necesare familiei şi cetăţii: statue- 
tele lor se păstrai asemenea în nisce firide aprope de 
cămin. După o veche tradiţiune, Enea ar fi scăpat din 
incendiul Troiei, odată cu bătrânul seii tată Anchise, și 
Penaţii, deii tutelară ai Troienilor, cari fură aduşi întâi 
la Lavinium, apoi la Roma. 

Romanii mai aveaii. afară de acesta, o sumă de divi- 
nităţi alegorice ca Libertas, Concordia, Pietas, Providen- 
ta (adică Libertatea, Unirea, Pietatea, Prevederea deilor), 
cari erai tot atâtea abstracţiuni personificate, avându-și 
fie-care templul ei particular. 

 



DEII MĂRII și ai APELOR. 

CAP. XVIII 

Marea şi fluviile ocupă un loc însemnat în viața şi în 
credinţele Grecilor, popor eminamente maritim, care de 
timpuriii a început să cutreere căile umede ale Oceanu- 
lui. Grecia, țară bogată în ape curgătâre și ocolită din 
tâte părţile de mare, deștepta întruna, atenţiunea locuito- 
rilor ei asupra minunilor mării : aspectele-i schimbătâre, 
colorile ei variate, liniștea și furia ei deteră nascere la o 
sumă de legende, cari împopulară marea, ca şi cerul, cu 
fiinţe divine adorate mai ales de insulari. 

OKEANOS şi familia sa 

Okeanos și oceanidele. — Cel mai vechi qeii al 
apelor era Oxeaxos, primul dintre Titani, care locuia la marginea Apusului, unde se credea inceputul lumii. Cei vechi închipuindu-și pămîntul rotund și lat, cerul acope- rit se atingea cu suprafaţa lui. Okeanos era un fluviă 
imens, ce ocolia tot pămintul şi din care izvorat tăte cele-lalte fluvii. Sârele și stelele răsăriait din sînul seii și apuneaii într'însul. De o parte a fluviului, trăia EBtiopi- enii cei iubiţi de dei; iar în partea opusă, Cimerienii cari n'aii vădut niciodată radele s6relni, lociund în veci- nătatea lui Hades și aprâpe de Țara viselor ; pe malurile sudice ale fluviului trăia, poporul minunat al Pygmeilor. Unit cu Tethys, Okeanos a dat nascere la 3000 de îlu- vii și la 3000 de nimfe, ocuAxIDE, între cari mai cele- bre ati fost Calypso, găzduitârea lui Ulysse; Clytia, ado- ratârea lui Helios; Clymena, mama lui Phaeton; Dione şi
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Metis, soțiile lui Zeus; Doris, mama Nereidelor; Electra, 
soţia lui Thaumas; și mai ales Styx, pe ale cării ape 
deii juraă întrun mod irevocabil. 

Fluviile.—Fluviile erai fiii lui Okeanos, din care 
izvoraii și în care se revărsaii. Ca fecundători ai pămin- 
tului, fluviile erati în mare veneraţiune la Greci, cari le 
consacraii temple și altare. Nu era permis de a trece apa 
lor fără a rosti o rugăciune, nici a clădi un pod fără a 
aduce jertfe. 'Tâte fluviile erai sacre, dar cele mai mari 
eraii obiectul unui cult special: în primul rînd Acheloos 
(aqi Aspropotamo), regele fluviilor Greciei, apoi Asopos 
în Beoţia, Alpheios în Pelopones; iar afară din Grecia: 
Nilul, Istrul, Eridanul. Deii fluviilor personificaţi aii tâte 
apucăturile omului: în Iliada, fluviul troian Scamandros 
se luptă cu Achile, iar Heracle invinge pe Acheloos (în 
chip de om-taur) și-i smulge unul din cârne, care ajunge 
Cornul îmbelşugării. La Romani, între tâte fluviile, cel 
mai venerat fu Tibrul (Pater Tiberinus), la care se ru- 
gaii pe fie-care an pontificii și augurii pentru mântuirea 
cetăţii. 

Arta representa fluviile când sub figura de animale 
(mai ales tauri), când sub cea de 6meni robuștă și băr- 
boși, cu două cârne în frunte, rezemaţi de o urnă din 
care se rev&rsa apa și ţinând într'o mână Cornul îmbel- 
şugăriă. Ast-fel este frumâsa statuă a, Nilului, conservată 
în museul din Vatican: la picidrele și pe corpul maies- 
tos al deului se sbeguese 16 genii, simbolizând cele 16 
brațe cu cari fluviul sporesce pe fie-care an în momen- 
tul inundațiunii; unii ţin în mână spice, alții se j6că 
cu un crocodil și cu un ichneumon, iar pe soclu sînţ 
sculptate. plante și animale proprii Egiptului. 
Nimfele (Nymphe).—la Greci, Niueeue erai dine 

cari locuia în izvorele apelor, în pădurile frumâse şi 
în livedile cu pajiştea înverdită. Fecire de o albâţă şi 
de o frumuseţe strălucitâre, ele eraii vesele și săltăreţe, 
iubitâre de jocuri şi de musică. Ele figuraii când în cor- 
tegiul lui Bachus, când în al Artemidei și Aphroditei. 
Nimfele trăiaă în singurătate, evitând atingerea cu 6me- 
nii; dar une-ori se lăsaii a fi îndrăgite de muritori, mai 
ales de eroi; alte-ori însă, ademeniaii și fermecaii pe 6- 
meni, zăpăcindu-le minţile şi împingându-i la peire: un
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asemenea nenorocit se numia la Greci «apucat de nimfe» 
(nympholeptos), iar la Romani lymphaticus (ympha=—nym 

ha). 
Nimfele, după locul puterii lor, se pot împărți în 3 

clase: 
1. Nimfe de ape, sub care se înţelege, în sens strict, 

NATADELE, Qîne de izvâre sai de ape dulci: ele adăpati 
plantele, animalele și pe om, de aceea erati forte vene- 
rate; aveau darul divinaţiunii şi le plăcea musica şi poe- 
sia. Intre Naiade se numără Oyrena, nimfa îndrăgită de 
Apollo, cu care avu pe păstorul divinizat Aristeos. In- 
zestrate cu un farmec iresistibil, Naiadele ademeniaii pe 
cei ce s'apropiaii de umedul lor locaş. Acest farmec tainic 
al apelor adinci asupra imaginaţiunii îl exprima legenda 
lui Hyras, dragul tovarăş al lui Heracle: trimis s'aducă 
apă pentru ospâţul „eroilor argonauţi, se aplecâ pe fața 
unei fintîni limpegi, ca să-și bage urna, dar dînele din 
fundul apei, vădând pe frumosul tinăr, îl ademeniră ti- 
rându-l în locuinţa lor strălucităre. 

2. Nimfe de munţi, numite Ongane, qine de munţă, 
de văi și de peşteri. Cea mai faimâsă dintr'însele era 
Eono, personificarea ecoului ce s'aude așa de des prin a- 
dincimea văilor și prin șirul munţilor. Se povestia adică, 
că Echo îndrăgise la nebunie pe frumosul NaRoIs, care 
însă o respinse. De ruşine, dina se ascunse în fundul 
peșterilor singuratice, unde fn mistuită de durere şi de 
ciudă: trupu-i se topi, sîngele-i se scurse și nu-i mai 
rămase de cât glasul: «De atunci (cântă Ovidiă), ea nu 
se mai vede pe munţi; dar din pădurile unde se ascun- 
de, se aude de toţi: un sunet mai trăiesce într'însa.» 
Dar şi Narcis fu pedepsit de Aphrodita: vrând să-şi stîm- 
pere setea într'o fîntină limpede, se înamorâ de propriul 
seii chip resfrînt în luciul apei și neputând dobindi a- 
cea umbră deșârtă, lângegi și muri. Numele săi rămase 
ÎlOreă (narcis saii ghiocel), care primăvara 'Şi oglindesce 
frumuseţea pe malul apelor, iar la începutul verii 'şi a- 
pl6că cotorul și se ofilesce. 

3. Nimfe de arbori, numite Maine, dine de frasini, 
și Dayane sai HAmADBYADE, Qîne de siejari, a căror viaţă 
era strîns legată cu a arborelui în care trăiaii: ele ge- 
mea când se rănia arborele și muriaă odată cu dinsul.
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«Ele trăiesc mult, cântă un imn homerice; bradiă și ste- 
jarii cu creștetele înalte, născuţi odată cu dinsele, cresc 
pe pămintul hrănitor de Gmeni, in munţii cei mari, fru- 
moși și înfloritori. Dar când s'apropie ursitârea morții, a- 
tuncă copacii cei frumoși încep să se usuce de-an pici6- 
rele, c6ja li se mistue, ramurile le cad și, odată cu ele, 
sufletul dinelor părăsesce lumina sârelui.» 

Arborii se consideraii ca divini şi nu se vătămati ne- 
pedepsit. Un tăietor de lemne, vrând să dobâre un copa- 
ciă, audi glasul tânguios al Hamadryadei, implorându-l să 
cruţe arborele, în care trăise mult timp. Neascultându-i 
rugămintea, el şi urmașii sei avură să sufere straşnice 
pedepse. 
„La Romani, cea mai renumită dintre Nimfe fu Eee: 

RIA, tainica soţie și inspiratâre a regelui Numa. Ea avea 
cu regele întîlniri misteri6se în fundul dumbrăvilor sacre 
și la mârtea regescului ei soţ, Egeria umplu cu gemete- 
şi suspine întunecatele păduri ale Ariciei, până ce sora, 
lui Apollo schimbă pe nimfă într'o fîntînă nesecată. 

Nimfele erai venerate în multe locuri ale Greciei: 
peşterile se consideraii ca sacre. Sacrificiile ce li se a- 
duceaii constaii în capre, miei, lapte, uleiii. Arta repre- 
senta Nimfele ca fecidre graţisse, ușor îmbrăcate şi îm- 
podobite cu floră și cu corâne. Naiadele sînt înconjurate 
de pesci şi ţin în mână o urnă, din care ţîșnesce apa.



CAP. XIX 

PONTOS şi familia sa, PROTEUS şi GLAUCOS 

Pontos.-—ln cosmogonie s'a vădut, că Ponros a fost născut de Gea sai Pămîntul și tot eu Gea, Pontos a pro- dus pe Nerevs, Thaumas, Phorkys și IKeto. Pontos nu era ast-iel de cât o simplă abstracţiune cosmogonică, iar copiii sei representaii tot atâtea aspecte diferite ale mărir, Nereus şi Neveidele. —Nennus representa aspectul „plăcut şi binefăcător al mării. Cei vechi și-l închipuiat ca pe un moșneg mintos și pățit («Bătrânul mării»), care locuia într'un palat luminos în fandul apelor. Ca toţi ceilalți dei ai apelor, Nereus avea şi darul de a pregice viitorul. 
Fiicele lui Nereus şi ale oceanidei Doris, NEREIDELE, €- rai 50 la număr: <unele parcă înndtă ; altele, şedând pe o stâncă, 'şi usucă părul azuriăi, iar altele plutesc pe nisce pesci; nu tâte aii aceiași faţă și totuși nu se deosebesc între ele, aşa cum se cuvine unor surori.» Nimfe ale mă- rii, frumâse și graţiose, ele veniai într'ajutor navigatorilor în primejdie. Dintrinsele merită a fi pomenite Amphi- trita, care deveni soţia lui Posidon; 'Thetis, mama lui Achile, Galathea («Cea albă ca laptele»), iubită de Cyolo- pul Polyphem și Arethusa, îndrăgită de fluviul Alpheios. Thaumas.—Al doilea fiii al lui Pontos, Thaumas, re- presenta aspectul minunat al mării. Unit cu oceanida E- lectra («Radi6sa»), născu pe ris (adică Curcubeul), mesa- gera deilor și pe cele două Hanprk («Răpitârele»), ginele viscolelor şi vîrtejurilor, răpitâre de copii. Ele se închi- puiaii ca ființe întraripate cu faţa de femee şi cu corpul împenat de pasere, cu ghiare lungi cu cari, nesăţi6se, și înhăţaă prada. Harpyele erati în număr de 3 şi nu-
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mele lor exprima firea lor repede şi năvalnică: Aello 
(<Vijeli6sa»), Okypete («Impetudsa») şi Keleno (<Negur6sa>). 
Phorhkys și Keto. — Acestă pereche representa as- 

pectul monstruos şi grâznie al mării. PHORKYS era părin- 
tele tuturor monștrilor mării, pe cari X avu cu soția sa 
Keto, ca Gnarre sai Babele mării, cari speriaii pe co- 
răbieri, şi GoRGONELE (între cari era Medusa), cari locu- 
iaii la Apusul lumii, în vecinătatea Hesperidelor. 

* Proteus.—Un al geii al mării era. Paornus, care îm- 
părtăşia cu Nereus epitetul popular de «Moșnâg al mării.» 
Era geul cu mii de forme, care se putea face pe rînd 
<leă cu câma frumâsă, balaur, panteră, mistreţ furios, 
apă limpede saii copac cu mândru frunziș.» Acest dei 
(probabil egiptân de origine) ajunse mai târdiii servitorul 
lui Posidon, însărcinat cu paza turmelor sale de foce. 
Ca și Nereus, el avea darul profeţiei, însă nu se îndu- 
pleca .să răspundă de cât constrîns cu de-a sila, dedrece, 
ca să scape, lua metamorfosele mai sus pomenite. 

Glaaucos.—Deul popular al marinarilor și al pescari- 
lor, Guavcos exprima colGrea mării când albastrul ceru- 
lui se oglindia în talazurile ei. Inainte de a deveni qeii 
al mării, Glaucos ar fi fost, după legendă, pescar la An- 
tedon, cetate în Beoţia. Intr'o di, pesenind nisce pesci, 
îi aruncase mai morţi pe iarbă și vădu cu uimire, cum, 
atingând o buruiană, acei pesci se reînsufiețiaii și săltaii 
înapoi în mare. Atunci gustâ el însuși din acea buru- 
iană şi se pomeni tărit fără de voie spre mare, în care 
se prăvăli. Acolo fu primit de Okeanos şi de Tethys, se 
curăţi de slăbiciunile omenesci şi fu pus între deii de 
mare. De atunci fu venerat ca protector al pescarilor și al 
naufragiaţilor. Legenda povestia mai departe iubirea-i ne- 
norocită către o mândră fecidră de mare, anume ScyLua, 
fiica lui Phorkys; dar vrăjitârea Circe, îndrăgindu-l pe 
el însuși, schimbâ pe fecidra, din gelosie, într'un monstru 

- lătrător. Şi de atunci sirmanul Glaucos se făcu răutăcios 
şi posac, iar Seylla deveni o deiţă rBi-făcătâre, care, din 
peştera ei (aședată faţă în faţă cu prăpastia Charybdei), 
speria pe marinari, scufundându-le corăbiile. Ast-fel aces- 
te două stânci, Seylla și Charybda, situate între Italia si 
Sicilia, fură închipuite ca fiinţe monstrudse, obiect de 
spaimă pentru navigatoră. 

——— mc



CAP. XX 

POSIDON — NEPTUNUS 

Concepţiunea-ă mătică.—Toţi deii primitivi ai mării fură cu timpul subordonați unei divinităţi princi- pale, deul propiii-dis al apelor, Posrox, fratele lui Zeus. „Acest Domn al mării locuia în adincimea apelor, în- tun mândru palat scânteetor de lumină, de unde se a- vînta pe un car tras de cai întraripaţă şi năsdrăvani, cară îl purtaă pe faţa mării: <Deul (cântă Homer) înhămâ la oiștea carului seii pe cei doi cai cu picidrele de aramă, cu sborul repede și cu câma de aur lucitor ; el însuși puse o armură de aur, luâ în mâini hăţurile din fâșii de aur, se urcâ în carul sei și se repegi pe valuri. Mon- ștrii mării săriai în prejma-, eşind cu grămada din în- tunecatele lor vizunii: ei 'şi recunosc stăpânul. Pătrunse de bucurie, valurile se dedeaii în lături și caii sburaăă cu un avînt minunat; iar, sub car, osia de aramă nu era nici măcar udată,» 
Caracterul seii.—Firea lui Posidon era când săl- batică și când îmblânditâre. Impetuos ca și elementul ce Stăpânia, el putea cu tridentul sai furca cu trei dinţi, arma-i favorită, să sgudue pămîntul, să r&sedle valurile și să deslănțusscă vîntarile și furtunile. <«Posidon sgudue măruntaiele pămîntului nemărginit cu piscurile înalte ale munţilor... În împărăția-k subpămîntenă, Hades, deul um- brelor, se înfidră, sare de pe tronu-ă și strigă, ca nu cum- va grâznicul Posidon, desfăcând pămîntul, să arate mu- ritorilor și nemuritorilor locuinţele grozave şi întunecâse, de cari se tem chiar și deii... Vorbind ast-tel, Posidon adunâ norii și apucând tridentul cu amindouă mâinile, Sgudui marea în adîncul ei. Tâte suflările vînturilor se
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deslănțuiră în același timp din tote părţile; un văl de a- buri deși înfășură deodată pămintul și marea, iar din cer se lăsâ o beznă de întuneric. Euros şi Notos năvăliră împreună pe valuri și odată cu dinşii Zephyros cel cu suflarea focâsă și Boreas cel născut în partea cea mai înaltă a cerurilor, rostogolind înainte-i talazurile “îngră- 
mădite...» 

Dar tot dinsul putea, cu o singură privire saă cu un semn din parte-i, să îmblândescă marea sbuciumată și să liniștâscă valurile furi6se, făcând s'apară pe suprafața lor cete de delfini, animale consacrate deului, cu cară scăpa pe cei în primejdie pe mare. 
Arion.— Ast-fel, când Posidon vădu pe cântărețul A- alo prăvălindu-se în mare ca să-și scape viața de amenin- țările corăbierilor, îi trimise un delfin, care luâ în spi- nare pe străvechiul pvet și-l purtă până la capul Tenar. 

Arion, cântăreţ din insula Lesbos, a trăit câţiva ani la Cuntea hui Periandru, rege din Corint; el trecu apoi în Sicilia şi în Italia, unde făcu stare cu talentul seă poetic. Imbarcându-se Ja portul din Tarent spre a se întârce în patrie, nesocotitul expuse averile sale înaintea câtorva, marinari lacomi, cari se hotărtră să-l azunce în mare şi să-și împartă aurul sei. Dar Arion înţelese scopul lo: nelegiuit și-ă rugă să-l îngădue, înainte de a muri, să cânte încă odată din lira sa. "1 se dete voie şi, după ce wmplu aerul eu dulcea-i melodie, se aruncă în mare. Un delfin, atras de acel viers duois, îl primi în spinare şi-l duse la Tenar, în Lacovia. De acolo poetul se duse la Periandru, care dete morţii pe marinari şi ridică un monument delfinului-mân= tuitor al lui Arion, 

Elementul legendai.—După legendă, Posidon era părintele uriașului Polyphem, a cărui orbire atrase lui Ulysse urgia deului; de asemenea, al gigantului Antei, cu care avu să lupte Heracle. Se povestia mai departe, că Posidon făcea să 6să din mare monștri grozavi, cari pustiaii locurile şi ucideaii pe 6meni. Ast-fel, în legendele despre Heracle și Theseii, el trimise taurul de la Creta și pe cel de la Maraton, precum și balaurul care înghiți pe Hippolyt, fiul lui Theseti. Dar Posidon nu era numai un dei distrugător, ci și constructor: dînsul clădi zidurile Troiei şi făuri porțile de aramă ale Tartarului. In mai multe locuri rivalizase cu. alte divinități pentru domnia vvunei localităţi, ca bună-6ră pentru Atica cu Athena. 
Şâineanu.— Mitologie clasică, 

6
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Cultul sei.—Posidon era forte venerat în Grecia, 
mai ales de comercianți, navigatori, pescari, toți Gmeni 
de mare cari nu întreprindeaii vr'o călătorie înainte de . 
a-i fi adus sacrificii. Cultul seti era, răspândit mai ales 
în cetăţile de la coste, înt'altele Corintul, şi în insule. 
In ondrea deului se celebrai, odată la 3 ani aprope de 
Corint, jocurile Jstmice (numite astfel după istmul d'a- 
colo), cari ajunseră o sărbătâre naţională a Greciei întregi, 
când se făceaii alergări de cai şi de care. 

Animalul favorit al lui Posidon era calul, pe care lar 
fi creat cu ocasiunea disputei sale cu Athena pentru 
stăpânirea cetăţii Atena. Altă legendă făcea dintr'insul 
părintele calului întraripat Peoas, care cu o lovitură de 
copită făcu să țișnâscă fîntîna Hippocrena, unde veniaiă 
poeţii să se inspire. Un alt fiă al lui Posidon şi frate 
cu Pegas era Chrysaor, deul cu armele de aur, a cărui 
fiică Echidna («Vipera»), monstru jumătate femee și ju- 
mătate șârpe, se însoţi cu Typhoeus și avu, întralţii co- 
pii monstruoși, pe Chimera («capra»), ființă cu capul de 
leă, cu corpul de capră și cu câda de balaur ; și pe Cer- 
beros, câinele cu 50 de capete, păzitorul iadului. 
Neptunus. — Deul roman corespundător lui Posidon 

era NEPTUN, care n'avea însă aceiaşi însemnătate la Ro- 
mani, ca popor nemaritim. Cultul deilor mării n'a existat 

niciodată la dinşii şi când mai 
târdiii Neptun fu identificat cu Po- 
sidon, el îu venerat mai ales ca 
deii al alergărilor de cai, înlocuind 
subt acest raport pe vechiul deii i- 
talic Consvs (numit de Titu-Liviă 
Neptunus equesier). Ca soţie a lui 
Neptun se considera Saraora, Qe- 
ița apei sărate a mării. 
Representaţiuni artistice. 

—Arta gr6că representa pe Posi- 
don subt o figură asemănătore cu 
a fratelui seii Zeus, ca un bărbat 
în maturitatea virstei, cu corpul 
și muşchii puternici şi cu pieptul 
larg; dar faţa-i maiestâsă avea o 
expresiune mai seri6să, fruntea-i  
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era sbircită și barba-i aspră, iar câma-i cea dâsă flutura în jurul feţei acoperindu-i urechile. Ca deii al mării li- niștite (fig. 19), ţine tridentul într'o mână şi un delfin în cealaltă. Cea mai veche statuă a deului (fragmentar con- servată) era cea de pe frontonul occidental a] Parthe- nonului, unde se representa rivalitatea lui cu Athena.



CAP. XXI 

AMPHITRITA şi TRITON — INO — SIRENE 

Amphitrita.—Una dintre Nereide. soţia lui Posidon, 
AMPHITRITA («Care curge de jur împrejur») era Dâmna 
mării, ca Hera Dâmna cerului. Homer n'o cunâsce încă 
saii o consideră ca o personificare a valurilor mării: «fai-- 
m6sa Amphitrita care nutresce mii de monștri în sînul 
ei, deița cu ochii azurii, care geme când valurile se 
sfarmă cu vuet de stânci.» Târdiă numai, ea în pusă în 
legătură cu Posidon şi venerată ca soția luă. 

Arta representa pe Amphitrita ca o femee tînără Şi 
framâsă, călare pe un Triton cu tridentul în mână, sait 
obicinuit ședând pe tron alăturea de Posidon. Nunta am- 
belor divinități s'află representată pe un faimos basso-re- 
lief, adi în gliptoteca din Miinchen: Amphitrita și Po- 
sidon şed într'un car în formă de scoică, tras de Tritoni 
și de Nereide, cari fac marea să răsune de sgomotul scoi- 
celor și al lirelor armoni6se ; Posidon, maiestos, ţine hă- 
țurile, iar Amphitrita e acoperită cu vălul femeilor mă- 
ritate. Centaurii bat apa cu aripele lor, amestecându-se 
cu balauriă, taurii, delfinii şi caii de mare; iar înaintea 
carului călăresce oceanida Doris, mama Amphitritei, ţi- 
n6nd în mână făcliile de nuntă. 

Triton. — Fiul lui Posidon și al Amphitritei, Tairox 
locuia cu părinţii sei întrun palat de aur în fundul 
mării. Poporul grec și-l închipuia ca om în partea de 
sus a corpului și ca pesce cu c6da înfurcită în partea-i 
de jos. El atribuia o mare putere acestei fiinţe mon- 
struGse : când sufla cu tărie dintro seoică de mare, se 
clătiaii valurile și se isca viscole ; alte dăţi, dinpotrivă,
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eșia din scoică un viers dulce, care potolia sbuciumul mării. 
In loc de un singur Triton, se născoci mai târdiii o sumă de ființe asemenea acestui fii al lui Posidon : de aci corul Tritonilor, cari în domeniul mării jâcă același rol ca pe pămînt Satyrii şi Centaurii. Impreună cu Ne- reidele, Tritonii serviaii de cortegii musical lui Posidon și Amphitriteă. 
Ino Leucothea. — Deiţa cea albă ca spuma valuri- lor, Ixo Iuvcorita, a fost mai întâi o fecidră frumâsă, fiica lui Cadmos și sora Semelei, mama lui Dionysos. După mârtea nenorocită a Semelei, trăsnită fiind de Zeus, Ino luâ asupră-și crescerea micului Dionysos, apoi se mărit după eroul Athamas. Hera, iritată în contra lor, Tătăci mintea, luy Athamas, care ucise pe propriul sei fiă Learchos și prigoni pe Îno, care fugise cu celălalt fiă Meumenre (forma, grecizată a fenicianului Melkarth), până ce mama și copilul se aruncară în mare de pe o stâncă îmaltă, între Megara şi Corint, 
De atunci, dobîndind nemurirea, Ino umple marea cu plânsul ei duios şi, în chip de cufundar, vine înt”'ajutor navigatorilor în primejdie; iar Melikerte, sub nume de Paramon («Luptătorul»), deveni un deii venerat în istmul de Corint și la Romani sub numele de Portunus sati deul porturilor. În templul d'acolo S'afla, într'alte opere artis- tice, un grup de sculptură chriselefantină, oferit de He- rode Atticus: pe un car tras de patru cai de aur cu co- pitele de fildeş se ridicaă statuele lui Posidon și Amphi- tritei cu junele Palemon, călare pe un delfin; dedesubt, pe basă, era representată Thalassa, înconjurată de Nere- ide, purtând în braţe pe fiică-sa Aphrodita, scosă din sinul mării, 
Sirene. — Smixere erai Musele mării, cari cu dul- cele lor viers ademeniati pe navigatori, făcându-i să-şi uite de ţară și de familie, prăpădindu-le firea și tărîndu-ă în adîncimea apei. Ele aveati capul de femee, iar corpul de pasere. Fără sâmân era farmecul glasului lor, dar luându-se odată la întrecere cu Musele, fură dovedite de deițele armoniei. Locașul lor favorit era, dice-se, câsta apusână a Italiei meridionale, pe lângă strîmtârea de Mes- sina, unde le întilni Ulysse cu tovarășii lui. Cel ce era
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atras de aceste dine perfide, afla o mârte sigură: pe pa- 
jiştile lor înflorite se înălţaii mormane de oseminte, r&- 
mășiţele numerâselor lor victime. Ele fură privite şi ca 
genii ai morţii, de aceea figurâză pe nionumentele fune- 
rare. Sirenele sînt în genere închipuite ca paseră, cu ca- 
pul și pieptul de femee, și ţinând în mână un instrument 
de musică,



DEII PĂMÎNTULUI 

CAP. XXII 

GEA şi RHEA-—CYBELA 

Gea.—lIn credinţele poporului grec, pămîntul, divini- 
zat ca și cerul, purta trei nume diferite după localităţi : 
un nume primitiv Gea, apoi Rhea, care se confundă de 
timpurii cu Cybela (ambele aceste divinități de origine 
străină) și în fine Demetra, care a rămas numele grecesc 
cel mai obicinuit. 

Deiţa primitivă a pămîntului, Gea, soţia lui Uranos, 
era venerată pe de o parte ca mama tuturor ființelor şi 
ca mormîntul lor totdeauna deschis. «Voiă cânta Pămtntul 
cel trainic (Qice un imn homerice), mama străveche din- 
tre tote, care nutresce tâte ființele răspândite în lume.» 
După legendă, Gea ar fi scos pe omul însuşi din largul 
ei sîn şi acel om-copil al pămîntului era Brichthonios, 
părintele ginţii atice. Unele monumente plastice repre- 
sentă nascerea acestui întâiii locuitor al Aticei: Gea se 
vede ca o femee cu partea de jos a corpului băgată încă 
în pămint şi cu braţele ridicate, presentând Athenei, în 
fața lui Hephestos, pe întâiul ei fiu Erichtonios. —- La 
Romani, Teurus corespundea întru tâte Geei, era invoca- 
tă la cutremure și în jurăminte ca Mama Tellus, alăturea 
cu Jupiter. 
Rhea și Cyvbela.—Rhea, ca fiica Geci şi soţia lui 

Cronos, era venerată mai ales în insula Creta, unde de- 
ița aduse pe fiul ei Zeus și îl crescu într'o peșteră din 
muntele Ida. Ea ajunse ast-fel mama Cronidilor (Zeus, 
Posidon, Hades), invocată apoi în genere ca Mama dei-
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lor. Acest cult al Rheei se răspândi și în alte ţinuturi ale Greciei, dar mai ales în Asia-Mică, unde se identi- ficâ cu deița frigiană OyBELa, venerată ca Mama Mare, ca deița naturei muntâse și sălbatice. De aceea carul ei era tras de lei și de pantere, și era însoţită de preoți (nu- miţi Corybanţi şi corespundând Careţilor din Creta), cari executaii cu felurite instrumente o musică sgomotosă și jocuri furi6se. | 
Centrul cultului ei era Dindym, munte în Frigia con- sacrat Cybelei. Aci se rapârtă legenda despre Azris, care semenă mult cu a lui Adonis: frumos flăcăii frigian, iu- bit de deiță şi care din gelosie îi pricinui m6rtea, pre- făcându-l întrun pin. In onârea lui se celebra primăvara 0 ceremonie funebră, ce simboliza mârtea şi învierea lui Attis.—La Romani Rhea fu identificată cu Ops (« Belșu- gul pămîntului»), soţia lui Saturn, precum acesta a fost coniundat cu Cronos. Cultul Oybelei se introduse la Ro- ma (205 a. Cr.), unde se bucura de mare trecere: Magna Mater tn primul cult asiatic, care invadâ Italia odată cu preoţii frigieni, cari celebraă Megalesiile sai serbările în ondrea marei deiţei.



CAP. XXIII 

DEMETRA — CERES 

Demetia.—Cea mai mare dintre divinitățile pămîn- 
tului, Demetra («Mater Terra»), fiica Rheei şi sora luă 
Zeus, era deiţa pămîntului cultivat, în special a grâne- 
lor. Fiul ei era PLuros («Bogăția»), adică belșugul. r6de- 
lor. Ha învățase pe 6meni agricultura și prin acâsta îi 
ridicase de la starea de vinători şi de păstori la o viață 
mai aşedată. Cel dintâiti om iniţiat în plugărie a fost pi- 
osul eroii Zriptolem, care ajunse apoi preotul templului 
deiţei la Eleusis și principalul executor al misterelor 
practicate acolo. Pe un car tras de balauri, el colinda lu- 
mea, învățând pe toţi agricultura şi cultul Demetrei. De- 
ița însăși pedepsia cumplit pe cei ce se împotriviaii în- 
v&ţămintelor lui. Ast-fel sutiă o fâme nepotolită în corpul 
regelui tesalian Enysrcnrox, care pângărise o dumbravă con- 
sacrată Demetrei. La acest rol civilisator al Demetrei se 
vaprtă și Thesmophoriile, sărbători instituite în onârea 
deiţei ca legislatâre a căsătoriei (thesmophoros) şi la care 
luaă parte numai femeile măritate. Ele țineaii 5 dile la 
începutul lui Noembre și rivalizaii la Atena în mândreţe 
cu Panatheneele. 

Din însoţirea-i cu fratele ei Zeus, Demetra avu o fiică 
CoRa (<Copila»), numită şi ' PensEPROXA. În poemele ho- 
merice, ea n'are incă nici o legătură cu Demetra, ci îm- 
pârăţesce cu Hades peste locașul umbrelor; abia la He- 
siod se închiagă tradiţiunea despre filiaţiunea și răpirea 
că. Demetra trăia liniştită în Olymp, când Hades îi răpi 
fiica şi o duse în infern. 
Răpivea Persephonei. — Acestă răpire, subiectul
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imnului homerice către Demetra, e una din legendele cele 
mai populare în anticitate. 

Intro gi (povestia imnul homeric), Persephona se juca cu alte fete 
sâţe ale er, pe o pajişte înflorită. Tot culegând la floză şi împletind 
la cununi, adunase o mulţime de trandafiri, de şofrani, de viorele, 
de crini şi de zambile, când zări deodată un ghiocel, ce covişia în 
îrumuseţe tâte celelalte flori. Ea se repedi în grabă să culăgă minu- 
nata flâre, dar pe neașteptate pămîntul se deschise şi Domnul infer- 
nului eşi din împărăția-i întunecâsă. Nioi n'apucase să atingă ghioce- 
lul şi Persephona se pomeni apucată de Hades, pusă cu de a sila în 
caru-i de aur, tras de cai năsdrăvani, şi împreună cu răpitorul ei se 
făcură nevăţuţi în adîncul pămîntului. Strigătele desperate ale geiţei 
se pierdură mai întâi în vînt şi numai la urmă fură audite de ne- 
norocita ei mamă, «0 jale mare îi coprinse mima, ea sfâşi cu mâi- 
nile legăturile părului seă, se îmbrăcă cu un vestmînt negru și, ca o 
pasere, se repegi pe câmpii şi pe ape, căutându-și pretutindenea, fiica 
iubită. Timp de nouă gile și nouă nopţi, qeița cutreerase lumea tâtă 
cu făclii aprinse în mâini şi, adincită în mâhnire, nu gustase nică 
ambrosie nici. nectar. și nu-şi scufundase corpul în baie.» Nimeni nu 
sciea să-i răspundă, ce-i se făcuse fiica. A şâsea, qi, ea întilni pe He- 
cate, care audise ţipetele Corei, dar nu veguse pe răpitorul ei. Inso- 
țită de dinsa, Demetra, 'şi urnă calea înainte, până se întilni cu He- 
los, deul care vede tâte, care îi descoperi numele răpitorulu: : Hades, 
care luase pe Persephona cu consimțimîntul lui Zeus. 

Plină de durere și de mânie împotriva Stăpânului ceresc, Demetra 
fugi departe de Olymp şi, în chip de babă, colindă oraşe şi ţări în 
căutarea dragei sale fiice, până ajunse la Eleusis. «Acolo șegu jos, 
îndurerată, lângă o fintână umbrită de un măslin cu frunziș stufos.» 
Fiicele lui Keleos,. rege din Eleusis, cari tocmai veniaii după apă cu 
urci6re de aramă, vedură pe biata bătrână şi o întrebară. Demetra 
nevrând să se descopere, le ceru adăpost ca dădacă ori servitâre. Fe- 
tele alergară acasă să întrebe pe mama lor Metanira, care consimţi 
să-i încredințeze crescerea fiului ei din urmă Demophon. Copilul 
crescea ca un deă «fără să se nutrâscă du pâine şi fără să sugă lap- 
te.» Deiţa îl ungea cu ambrosie şi ţinându-l în braţe, îi sufla pe d'a- 
supra, iar nâptea îl ascundea, ca tăciune în foc, fără s'o scie părinții. 
Intro qi Metanira vădu pe Demetra punându-i copilul în foc şi, spe- 
riată, ţipă tare, cregând că are să se prăpădâscă. Deiţa scâse copilul 

din foc și cu imputări blânde făcu pe mama să înţelegă, că focul îl 
curăța de orice element pământesc și-l făcea nemuritor, Dar fiindcă 
mamă-sa s'a împotrivit, nu va dobîndi nemurirea; totuşi neperitre 
va îi gloria copilului, care s'a odihnit pe genuchii unei deițe. Apoi 
ea se descoperi Metanirei și lui Keleos, îndemnându-i să-i ridice 

- un templu în Eleusis, iar deiţa însăși îi învăță misterele cultului ei... . 
Durerea Demetrei nu era însă potolită şi mânia îndărătnică a dei- 

fe. se arătă prin semne grâznice. «Ea pregăti Gmenilor de pe pămînt 
un an grdznic și cumplit. Pământul nu încolţi nici o semință, căci 
le ascunse Demetra cea cu frumâsa cunună. In zadar boii trăgea 
plugurile pe lanurile înţelenite şi de geaba cădea pe pămîntul sterp
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grăunțele de oxz.> Tot nâmul omenesc a* fi perit, dacă Zeus nu sar 
îi îngrijat. EI trimise mai întâi pe Iris către Demstra, care îi r&s- 
punse, că nu va mai pune piciorul ei în Olymp și nu va da pămîn- 
tului voie să facă râde înainte de a-i fi înapoiat pe iubita ei fiică. 
Atunci Zeus se v&gu nevoit să trimiță pe Hermes în infern, ca să 
înduplece pe Hades să înapoieze pe Persephona. Hades consimţi, dar 
înainte îi dete să mănânce câteva bâbe dintro rodie minunată, ca 
să-i se facă dor de diînsul şi ca să se întârcă înapoi. Apoi Perse- 
phona se ureâ împreună cu Hermes în carul soţului ei și telegarii 
cei sprinteni o duseră repede la templul Demetrei. din Eleusis. V&- 
dend pe fie-sa, Demetra se repegi s'o îmbrăţişeze. «Copila mea, o 
întrebă dînsa, n'ai mâncat 6re nimic în iocașul întunecat? Răspunde, 
dacă e așa, ve. putea trăi cu mine în Olymp; iar dacă ai mâncat 
ceva, te vei întârce în adîncul pămîntului, unde vei locui una din 
cele trei vremi ale anului, iar celelalte două le vei petrece cu mine 
şi cu qeii. Când pămîntul se va împodobi, primăvara, cu mii şi mii 
de flori, atunce: vei eși din noă din adîncimea întunericului, privelişte 
minunată pentru dei şi pentru 6meni.» 

„ Mânia qeiţei sa potolit, de când Zeus a făgăduit, că draga ei fiică 
va petrece două treimi ale anului lângă mama ei. După stăruințele 
Rheei, Demetra reintrâ în Olymp și şi revărsâ din noii binefacerile 
asupră pămîntului. «Pămîntul cel întins se încăreă cu frunze și cu 
flori.» : 

Cultul Demetrei. — Adevăratul centru al cultului 
deiţei era orășelul Eleusis, patru ore departe de Atena. 
Acolo, se celebraii, în ondrea el şi a fiicei sale, sărbăto- 
torile numite Eleusine : cele mici se ţinea prin Februa- 
rie în amintirea întârcerii Persephonei pe pămînt; iar 
cele mari se ţineaii prin Septembre, în amintirea cobo- 
ririi Persephonei în infern. Aceste din urmă ţinea 9 
dile şi constaii din ceremonii, rugăciuni și acte de pie- 
tate. Momentul cel mai splendid al serbătorii era pro- 
cesiunea cea mare ce se făcea în diua a cincea, când 
luaii uneori parte nu mai puţin de 30000 meni: cu 
capetele încoronate cu iederă și mirt şi cu făclii în mână, 
ei părăsiaii Atena spre sâră şi ajungeaii la Elcusis în tă- 
cerea nopţii şi în mijlocul luminei a mii de făclii. 

Cultul Demetrei luâ de timpuriii forma de mister adică 
de cult secret, la care nu puteaii lua parte de cât iniţia- 
ţii. Cei primiţi tăceaii întâiii un fel de noviciat, iar ini- 
țiaţii treceaii prin anumite grade: de la simplu mist saii. 
neofit trecea prin gradul de epopt saii spectator spre a 
ajunge la cel de serofant ori preot suprem. Iniţiaţilor se pro- 
mitea fericirea după morte și tainele se păstraii cu sfinţe- 
nie, sub pedepse fârte aspre. Acâstă formă de religiune se-
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cretă atrase partea cea mai inteligentă a naţiunii gre- cesci (Romanii rămaseră străini de aceste mistere) şi templul din Eleusis ajunse centrul păgânismului elenie şi remase ast-fel până la anul 381 d. Cr, când un e- dict al împăratului Teodosiii cel Mare închise pentru tot- deauna acest sanctuar. 
Ceres—Deiţa italică a grânelor a fost Cenes, de tim- puriii confundată cu Demetra, iar fiică-sa Persephona a- junse la Romani PRosERPINA. Legendele relative la Deme- tra fură repetate la Roma și răpirea Persephonei se tran- sportă în Sicilia (cum o descrie Ovidiii), iar Triptolem fu considerat ca fiii al lui Keleos, pe care deița lar fi vindecat de o bâlă grea şi-l câștigă ast-fe! pentru cultul ei. Serbările deiţei, aşa-numitele Cereaha, se celebraii pe tot anul în Aprilie cu ceremonii so- lemne şi cu jocuri de cire, 

Repvresentaţiună aitistice.—Arta representa pe Demetra-Ceres ca o femeo cu expresiunea totdeodată maiestâsă şi | blândă. Se recunâsce ușor după mănun- chiul de spice ce-l ţine în mână (fig. 20) și după cununa de spice ce pârtă obici- nuit pe cap: mai are o făclie și o cutie închisă. Statua ei cea mai veche şi adi conservată e cea de pe frontonul orien- 
tal al Parthenonului, opera lui : Phidias. Fig. 20. Un tip mai recent oferă frumâsa, statuă a Atenei ședând din British-Museum, găsită lângă Cnid. Nu mai puţin frumâsă e Ceres pictată la Pompei, aqi în Museul din Neapole. 

- 

 



CAP. XXIV 

DION YSOS—BACCHUS 

Nascerea și cvescerea sa. — Unul din cel mat 
însemnați dei ai pămîntului, Dionysos era deul vinului 
şi al viței. Cel mai tinăr dintre deii greci. el era fiul 
lui Zeus și al Semelei, una din fiicele lui Cadmos. Fru- 
m6sa muritâre ceru lui Zeus, după perfidul îndemn al 
Herei, să se înfăţişeze înaintea ei în tâtă splendârea-i 
divină, și nenorocita, mistuită de flacări fulgerătâre, peri 
victima cutezării sale. Dar înainte de a muri, ea aruncâ 
din măruntaie copilul nenăscut încă. Zeus îl luâ, îl as- 
cunse în c6psa lui și-l scose la lumină la timpul cuve- 
nit: de aci tradițiunea despre îndoita nascere a lui Dio- 
nysos (originea epitetului dstharambos). Abia născut, deul 
fu predat de Hermes nimielor din muntele Nysa să-l 
cr6scă (de unde explicarea populară a numelui seti ca Deit 
din Nysa); după altă legendă, întâia lui dădacă ar fi fost 
Ino, sora Semelei. Crescut în singurătatea pădurilor, Dio- 
nysos plantă viea și se îmbătă cu rodul ei curgător; a- 
poi, încununat cu iederă și laur, colinda din loc în love 
cu un cortegiii numeros de Nimte, Satyri şi Sileni, 
făcând pădurile și câmpiile să răsune de strigătele lor 
voise. Prin influența binetăcătore a râdelor pămîntului, 
Dionysos contribuise la civilisarea, și îmblândirea societă- 
ților umane: de aci raportul seii intim cu Demetra dă- 
tătârea-de-legi ; pe de altă parte, vinul excitând sufletul 
şi trezind inspiraţiunea poetică, Dionysos deveni iubitul 
Muselor, tovarășul Charitelor şi al Aphroditei: de aci 
raporturile sale cu Apollo. 
Răpivea-i de pivaţi.—0 frumâsă legendă menită 

să învedereze eficacitatea vinului şi puterea iresistibilă.
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a eului viței e răpirea lui Dionysos: de către piraţii 
tirenieni, tradiţiune conservată întrun scurt imn homerice. 

Intr'o di (cântă acel imn), Dionysos, fiul falnicei Semele, se arătă 
pe ţirmul mării nesecate, la marginea răsărită a unui munte, în chip 
de flăcâi, în florea tinereţelor: păru-i negru flutura pe umerii lui 
voinici, acoperiți cu o mantie de purpură. Deodată, nisce 6meni de 
pe o corabie mândră, tălhari de mare tirenieni, s'apropie repede prin 
valurile întunecate : o sârte rea îi aduce. Ei ai vădut pe deă şi 'şi 
fac semn unul altuia, sărind pe uscat; îndată 'şi înhaţă prada şi o 
duc în corabie cu inima plină de bucurie : ei îl socotiaii vr'un fecior 
de împărat și voial să-l lege țâpăn. Dar deul nu se încătuşâză şi le- 
găturile de răchită îi cad de pe mâini şi din pici6re, iar diînsul şâde 
zîmbind cu ochii sei cei negri. Cârmaciul, care La băgat de s6mă, 
îndemnă mereu pe tovarășii lui, qicându-le : «Nenorosiţilor, pe cine 
aţi răpit şi pe cine vreţi să legaţi? Cine e acest deă puternic ? Trai- 
nica n6stră corabie nu pote să-l pârte. Căci el e Zeus, saii Apollu cu 
arcu-i de argint, ori Posidon, fiindcă nu sâmănă cu Gmenii muritori, 
ci cu deii locuitori în Olymp. Haideţi, să-l depunem făra zăbavă pe 
pămîntul cel negru şi nu vă atingeți de dînsul, ca nu cumva urgia-i 
saţițe vânturile aprigi și viscolele lungi.» El gice şi căpitanul corăbiei 
îl mustră cu asprime: «Păcătosule, ia sâma ca vintul să ne ajute, 
întinde pânzele și vegi de ale corăbiei ; iar cât privesce pe acesta, 
Gmenii mei îi vor purta de grijă; sper că va ajunge în Egipt, saiă 
la Cipru, sai la Hyperboreeni, ori şi mai departe, şi că la armă ne 
va spune unde sînt af lui şi tote averile sale, şi părinții set, fiindcă 
deii Vai făcut să caqă în mâinile nâstre.» La vorbele din urmă, ri- 
dicâ catartul corăbiei şi întinse pânzele. Vîntul umfla pânzele şi tâte 
îuniile fură puse afară. Dar în aceiași clipă, ochii lor sînt loviți de 
minuni uimitâre. Mai întfi, de-alungul corăbiei întunecate şi repei, 
curg valuri vuitâre de vin destătător și frumos mirositor. La acâstă 
vedere, corăbierii remân încremeniți. Potdeodată se vede, cățărându-se 
până sus de pânza corăbiei o viţă, de pe ramurile căreia atîră multe 
ciorchine ; împrejurul eatartului se împleticesce o iederă cu frunze negre, de tot intlorită, cu râde gustâse; tâte glesrele vîslaşilor sînt încununate. Y&dând acâsta, corăbierii poruncesc cârmaciului să tragă la uscat. Dar deul s'a făcut leă, care răcnesce furios la marginea punţii; iar în mijlocul corăbiei, ca semn al puterii sale, el face să €să o ursdică furiâsă cu gâtul păros. Corăbierii fug în partea dinapoi a corăbiei, pe lângă mintosul cârmaciă, și acolo se opresc nebuni de spaimă; atunci, deodată, leul sare şi înhaţă pe căpitan. Ceilalţi v&- dnd acâsta şi vrând să scape de o sârte fatală, săriră cu toţii în marea cea sfintă şi se tăcură delfini. Dionysos prinse milă de cârma- ci, îl scăpâ și îl făcu fericit. 

Resbunările deului.—Şi în alte împrejurări, Dio- 
nysos a dovedit cât de cumplită era pedâpsa celor ce nu-l 
recunosceaii saii cari căutaă să împiedice serbările sale. 
La asemenea răsbunări divine se rapârtă legendele des-
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pre Lycurgos, despre Pentheus și despre fiicele lui Mi- 
nyas. 

Lwcunoos era un rege din Tracia, fiul lui Dryas. El 
alungâ odată din muntele Nysa pe nimfele, cari cresceai 
pe Dionysos, și dînsele fugiră speriate, iar deul însuşi se 
aruncă în valurile mării, unde fu primit de Thetis. Dar 
feus, mâniat, îl orbi şi-i scurtâ viaţa. 

PexrnEus era rege din Teba, cu chip de uriaş și cu 
firea sălbatică. El vru să se împotrivâscă serbărilor dio- 
nysiace, ce corul Bachantelor le celebra pe muntele Ci- 
teron. Dar mumă-sa Agave, care se atla printre Bachante, 
îu apucată de o furie sfintă şi-l ucise, luându-l drept un 
mistreț. 

Fiicele lui Mrxwas, rege din Orchomena în Beoţia (Leu- 
conoe, Leucippa și Alcithoe), se încăpăţânară să lucreze 
lâna, pe când se celebra serbările deului. Dionysos i 
r&sbună, prefăcându-le în lilieci. 
Evigona şi Ariana.— Dionysos, umblând prin lume, 

ajunse și la regele Aticei, Icarios, care îl primi bine. Ca 
răsplată a ospeţiei, deul lăsă regelui la plecare o viţă de 
vie și-l învă&ţă, cum s'o sădâscă şi cum să stârcă strugu- - 
rii. La anul, după culesul viei, Icarios chemă pe vecinii 
sei, plugară şi păstori, de le dărui vin. Dînşii: băură fără 
măsură, se îmbătară şi, cregându-se otrăviţi, uciseră în 
furia lor pe darnicul Icarios. Fiica lui, Enroxa, plecă să 
caute pe tatăl ei și, călăuzită de căţâua ei Mera, ajunse 
la cadavrul lui Icarios: desperată, ea se spînzurâ de co- 
pacul, sub care era îngropat părintele ei. 

ARIAXA, fiica lui Minos, rege din Creta, îndrăgise pe 
Theseii, când eroul venise să răpuie Minotaurul și-i dedese 
firul conducător, ca să pâtă apoi eși din labirint 'Theseti 
o răpi, ca so ducă la Atena, dar o părăsi adormită în 
insula Naxos. Nenorocita, deșteptându-se şi văqându-se 
singură într'o insulă pustie, scose ţipete de desperare; 
dar Aphrodita reuși s*o mângâie şi făcu să 6să dinainte-i 
pe Dionysos, care o luâ de soție, după ce dobîndise ne- 
murirea de la Zeus. 

Colindăvile deului.— "Tragedia lui Euripide, Ba- 
chantele, conţine în prologul ei informaţiuni preţi6se des- 
pre diteritele elemente, asiatice și grecesci, cari ati for- 
mat cultul complicat al lui Dionysos: cAm părăsit văile
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din Lidia unde prisosesce aurul și câmpiile Frigiei; am cutreerat şesurile ardătore ale Persiei și zidurile Bactria- nei, brumele Mediei şi Arabia fericită și Asia întrâgă, a cării mare sărată “scaldă țirmuri acoperite cu cetăți în- floritâre, impopulate și de Greci și de Barbari. Aci in- trai în cel dintâi oraş grecesc, unde am condus jocurile sacre și am celebrat Misterele, spre a învedera Omenilor ființa mea dumnedeâscă. Da, Teba e cel dintâiii oraș al Greciei, unde am făcut să se audă urletele Bachantelor...> Dar nu numaă până în Persia, Media și Arabia, ei şi până în India sar fi propagat cultul deului triumfător, așa că, după expediţiunea lui Alexandru cel Mare în In- dia, se născuse legenda despre un Bachus'indian şi cuce- ritor al Orientului. In Asia, Dionysos şi-a schimbat pro- fund forma şi natura: în lo -ul deului bărbătesc al viței, ajunse aci un flăcâă muieratic, cu faţa delicată, cu plete bălaie, cu haina lungă şi cu umbletul molatie. El repre- senta atunci puterea productivă și îmbătătâre a naturei și presida orgrile sati sărbătorile pline de o veselă destră- bălare. 
Cultul seii.—-Cultul lui Dionysos, torte răspândit în tote ținuturile Greciei, în insule și in Asia-Mică, se ce- lebra cu sărbători sgomotâse și destrăbălate. Ele se ţinea la fie-care doi ani, în jocuri muntâse și n6ptea, la lumina, făcliilor. O sumă de femei și de copii (bărbaţii fiind ex- cluși), sub numele de Menade («Puriosele»), Thyade («A- fumătorele>), Bachante (eSoţele lui Bachus») şi Lene («Storcătârele de struguri»), agitând în mâini făclii şi firsuri sai crăcă acoperite cu viță și iederă, eu corpul încins cu șerpi, în mijlocul unei musici asurditâre de timpine şi flaute, făceaii o procesiune sgomotâsă (numită thiasus), cu jocuri şi mișcări destrăbălate. In vremea asta, ele cântaă lui Dionysos imnuri sai ditirambe (numite aşa după epitetul eului), chiuind Fog Evoe! şi invo- cându-l cu diferite epitete: Bromios, Evios, Bacchos, Iac- chos, Iyos... <Iacchos (cântă Aristophane), deule venerat, alârgă la glasul nostru, Iacchos, o Iacehos, vino în acâstă livede, dhagul teii locaș; vino să învirtesci horele sfinte ale inițiaţilor tei... Mişcă făeliile ardătâre şi reinsufleţesce-le lumina, lacchos, o Iaechos, stea strălucită a misterelor n6stre de ndpte... Dirijâză corurile nostre, o deule Bac-
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chus, încununat cu iederă; către tine îndreptăm și cân- 
tările şi jocurile n6stre, o Evios, o Bromios, o fiule al 
Semelei, o Bachos, care te amestecă bucuros în corurile 
de nimfe pe munţi și care cânți jucând sfîntul ditiramb 
Evios! Evios! In jurul teii răsună Citeronul şi viersul teii. 
face să se înfidre munţii cei stufoși și stâncile pădurii.» 

Acest caracter mistic al cultului lui Dionysos cu apu- 
căturile sale orgiastice se datora tradiţiunilor trace şi a- 
siatice ale deului. Sub numele frigian de ZacnEUs sati 
Sfâşiatul (şi sub cel trac de Saazrus), Dionysos era. con- 
siderat în misterele Orphicilor ea primul Dei, născut din 
Zeus și din Persephona: destinat să fie Domnul suprem 
al lumii, fraţii lui, Titaniă, îl tăiară pe copil în bucăţi şi 
îl mâncară. Dar Hera îi duse inima și o dete lui Zeus, 
care, înghiţind'o, seâse la lumină un alt Dionysos, pe cel 
din Teba, iar pe Titani îi trăsni: din sângele 'Titanilor . 
se născură Gmenii și de aci lupta sufletâscă între binele 
şi r6ul, binele venind 6menilor de la Dionysos, iar răul 
de la Titani. 

Sărbătorile consacrate la Atena în onârea lui Dionysos 
se numiaii Droxysrave și se celebraii cu veselie extrava- 
gantă, cu beţie şi cu musică spomotâsă. ile eraii patru 
la număr: 

1. Micile Dionysiace, sati serbătorile câmpenescă ale lui 
Dionysos, se ţinea la ţară pe la sfîrşitul lui Novembre, 
când flăcâii de săteni învîrtiaă hore caraghi6se (ca jocul 
pe burdușe întrun picior numit aseola), apostrofând mul- 
țimea cu vorbe pipărate și glumeţe, cari deteră nascere 
dialogului comic. | 

2. Leneele, sati serbătârea tescului, se ţinea la Atena, 
în lanuarie, când se făcea o procesiune, apoi un ospăț . 
la care se bea must, cu străvestiri şi mascarade însoţite 
de dialoguri dramatice. 

3. Anthesteriile, ţinute în luna florilor (Anthesterion, 
Februarie sait Martie), duraii trei dile: întâia di se nu- 
mia «Deschiderea butâielor,» când se da cep buților și 
urcidrelor închise în celar spre a gusta din vinul anului 
trecut; a doua di se numia «Cupele,» căci la o masă 
mare fie-care spete ţinea în mână o cupă cu vin; a 
treia qi purta numele de «Olele,» dedrece se aduceaii 

Şăineanu.— Mitologie clasică. ?
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în 6le, ca prinâse lui Dionysos, floră, grăunțe sai le- 
gume. 

4. Marile Dionysiace, sati serbătorile orăşenescă, eraii 
principala serbătâre a primăverii pentru Atenieni şi se 

„ţinea cu mare pompă: Ea dura mai multe dile şi venia 
lume multă din locurile învecinate. ( procesiune gran- 
di6să compusă din magistrați, preoţi, fecidre şi copii li- 
beri, purtând o mică imagine de lemn a lui Dionysos, 
un vas de vin și un țap ce se înjunghia în ondrea deu- 
lui. Cortegiul intona imnuri de laudă sai ditirambe, ce- 

" lebrând pe Dionysos iiberatorul. Mai târdiii, ditirambele 
fură înlocuite cu dialoguri dramatice și representaţiuni 
teatrale: tragedie (primitiv cântarea ţapului înjunghiat) şi 
comedie (primitiv cântarea procesiunii dionysiace). Astfel 
Dionysos însufleţia acele serbări strălucite, din cari s'aii 
născut treptat ditirambul, drama satirică, comedia, trage- 
dia și teatrul întreg, ocupat la început să cânte laudele 
deului și să celebreze isprăvile-i minunate. 
Bachus roman.—Pe acest dei, jumătate grec și 

jumătate asiatic, Romanii îl numiră Bacaus şi-l asimilară 
cu vechiul lor deă italic Liga, asociat în genere, ca 
protector al vegetaţiunii, cu Ceres şi cu Libera sati Per- 
sephona. In ondrea acelui deii se celebraii IAberalia, ser- 
bătoră de plină libertate (de unde și numele geului), în- 
soțite de cântece şi de vorbe înțepătâre, dar lipsite de 
caracterul orgiastic al cultului dionysiac. Mai târgiii însă 
se introduseră și la Roma ceremoniile misteridse şi destră- 
bălate ale lui Bachus sub numele de Bachanalii; dar cri- mele comise în acele ceremonii de n6pte siliră Statul să 
le înfrineze și Senatul roman (în anul 186 a. Cr) suprimâ 
Bachanaliile şi osîndi la morte pe cele trei mii de per- 
s6ne, cari se împărtășiaă la acele ceremonii scandalose. 

Representaţiuni avtistice, — Imaginile artistice 
ale lui Dionysos se impart în două clase principale, cari 
corespund celor două peridde succesive ale artei grecesci. Tipul vechiă al deului e al unui om bărbos, cu fața 
bărbătâscă; mai târgiă, concepțiunea asiatică a lui Dio- nysos-Bachus aduse o modificare profundă în represen- tările figurate ale deului. Incepând de la Praxitele, el fa 
înfățișat ca un adolescent frumos (fig. 21), cu formele 
pline și cam molatice, cu bucle bogate și încununate



— 99 — 

cu iederă, învestmîntat cu o tunică lungă până jos (bas- 
sara), saii abia acoperit cu o piele uşâră de mistreţ (ne- 
brida), ţinând în mâ- 
nă tirsul şi o cupă, 
parcă respirând o be- 
ție fericită. 

Răpirea lui Dio- 
nysos de către pirați 
fizurâză pe frumâsa 
frisă a monnmentu- 
lui lui Lysierat, nu- 
mit obicinuit Felna- 
rul Înă Demostene, 
care există și astădi 
la Atena: Deul şâde 
liniștit pe ţirmul mă- 
rii (artistul a modi- 
ficat puţin tradiţiu- 
nea) şi se jâcă cu un 
leii, căruia îi presin- 
tă o cupă; la drâpta 
și la stânga, se odih- 
nesc ca şi dînsul doi 
Satyri tineri; doi al: 
ţii în picidre scot apă 
din amtore puse în- Fig. 21. 
naintea lor, pe când Satyrii bătrâni se luptă cu piraţii, 
lovindu-i cu tirsurile şi cu făcliile lor aprinse, îi ucid 
şi-i aruncă în mare, unde vEdând cu ochii se pretac 
în delfini. 
„O figură din cercul legendar al lui Dionysos, des re- 
produsă de artiştii greci, e Ariana. Forma cea mai o- 
bicinuită e următârea : Ariana, adormită pe ţîrmul din 
Naxos, are brațele, capul şi pieptul gdle; frumosul corp 
al eiţei e rezemat de o stâncă, capu-i se odihnesce pe 
braţul stâng, pe când cel drept se îndoiesce grațios asu- 
pra ei şi-i încadrâză 6re-cum figura. La o mică depăr- 
tare stă Dionysos, care zărise tocmai pe Ariana și, ne- 
mișcat, o contemplă, coprins de plăcere și de uimire; 
iar Satyrii și Bachantele, cari îl însoțesc, par a împărtăși 
emoţiunea voluptâsă a deului.  
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Nu mai puţin dâsă e representarea Bachantelor. Tipul 
axtistului Scopas a rămas celebru: figura lui era agitată 
de beţie, capul întors la drepta, părul sbîrlit, hainele în 
desordine și mâinile gata să sfâşie o. căpriră, animalul consacrat deului. O. asemenea representare figurată se în- 
tilnesce des .pe montimente și pe basso-reliefuri.



DEII CÂMPULUI 

CAP. XXV 

ZI. DIVINITĂŢI ELENICE 

SATYRI-SILENI—PAN-—ARISTEOS 

Satyri.— Dionysos, afară de câta sacră a Bachantelor, 
avea un cortegiii numeros compus din Nimfe, din Pan, 
mai ales din Satyri şi din Sileni. SarvRri eraii genii saii 
spirite de dumbrăvi, de apă, de munţi, frați cu Nimfele. 
Ei eraii închipuiţi ca fiinţe bestiale la făptură și la fire: 
corp p&ros, nas cârn, urechi țuguiate, picire cu copite 
şi o codiță pe dindărăt, aducând ast-fel cu ţapul, cu cari 
împărtășiaii şi pornirile-i desfrinate. Satirii 'și petreceaiă 
timpul jucând şi bând saii alergând după nimfe şi spe- 
riând lumea. Ocupaţiunea lor cea mai onestă era musica 
şi instrumentele lor favorite eraii flautul şi fluerul cio- 
bănesc (syrinx). 

Satyrii dobîndiră o mare însemnătate în literatura gr&- 
că, fiindcă sub masea lor se parodiaii în serbările Dio- 
nysiace deii și eroii, dând ast-fel nascere dramei satirice 
(ca Cyelopul lui Euripide). Imaginaţiunea artistică le dete 
atunci o formă mai omenâscă și mai nobilă. Pe când 
tipul antic representa pe Satyri ca bărboși şi bătrâni, 
chiar şi diformi, tipul junei școle atice îi închipuia ti- 
neră şi frumoși: cântând din flaut, jucând cu Menadele 
şi cu Nimfele, culegând şi storcând struguri, bând și a- 
dormind într'o beţie fericită. 

Sileni. — Sex era, după legendă, un Satyr bătrân, 
care îngriji de copilăria lui Dionysos și ajunse apoi to- 
varăşul credincios al deului. Mai târdiii fu închipuit ca
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un moș bondoc, chel şi burtos, totdeauna bâ&t și abia ţi- nându-se pe spatele măgarului seii. De aci două tipuri plastice: Silen ca educator şi Silen în stare de beţie. 
Mitologia nu vorbesce de un singur Silen, ci de o sumă de Sileni. Pe când Satyrii (de origine grâcă) erai mai mult spirite de dumbrăvi şi de munți, Silenii (de origine asiatică), închipuiţi cu urechi şi cu c6de de cal, eraii ge- nii de izvâre şi de rîuri. Afară de pornirile bestiale ale Satyrilor, se atribuia Silenilor arta profetică şi unele in- venţiuni musicale. Cu tâte aceste deosebiri, ambele aceste fiinţe se confundară mai târdiă. 
Cel mai faimos dintre Sileni fu Mansâas, inventatorul flautului şi dibaciă cântăreţ, care, luându-se la întrecere cu Apollo, deul chitarei, fu învins şi suferi pentru trafia sa o pedâpsă cumplită (p. 27). O statuă celebră (a9i în museul Luvrului) representă pe nenorocitul, suspendat de braţe de ramurile unui pin, în momentul de a fi jupuit de dei. 
Midas.—lIn legătură cu Silen se pune şi un rege mi- tie din Frigia, anume Minas, putred de bogat şi totuși poftitor de noue averi. Ospătând bine odată pe Silen, e- ducatorul ini Bachus, tînărul deii îi făgădui, ca răsplată, să-i împlinscă ori-ce dorinţă ar rosti. Midas, împins de lăcomia lui de bani, ceru ca pe_ ce va pune mâna, aur să se facă. Voia îi se împlini. Dar în curînd acâstă plă- cere ajunse un chin nesuferit, căci. pe ce punea mâna, numai aur se făcea, chiar şi pâinea ce voiă să mănânce, chiar și apa ce voiă să bea. Midas rugă deci pe Diony- 508 să-și ia darul înapoi și deul consimţi, sfătuindu-l să se scalde în apa Pactolului, un rii în Lidia, al cărui nisip se făcu de atunci purtător de aur. 

O altă legendă îl făcea pe Midas arbitru într'o cârtă musicală între Pan și Apollo. Midas decise în fav6rea lui Pan și Apollo, ca să-l pedepsâscă, ii schimbâ urechile în urechi de măgar. Regele le tot ascundea sub căciula-i frigiană, așa că nimeni nu putuse afla nimic, până ce băr- bierul seii descoperi taina. Neputând vorbi sub pedepsă de mârte şi neputând iarăși ținea secretul, săpă în pă- mint o gr6pă în care șopti cuvintele: Midas, regele Mi- das are urechi de măgar! apoi astupâ grâpa și plecâ cu inima uşurată. Dar în acelaşi loc răsăriră nisce trestii,
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cară, înzestrate cu darul vorbirii, repetaii, la bârea vîn- 
tului, cuvintele şoptite şi aşa tâtă lumea află, că regele: 
Midas avea urechi de măgar. 
_Pan.—Veche divinitate grâcă a dumbrăvilor şi a pă- 

șunilor, Pax, deul naţional al Areadiei muntâse, se con- 
sidera ca fiul lui Hermes și al nimfei Penelopa, fiica 
lui Dryops. Se povestia că se născuse cu picidre de țap, 
cu două cârne pe frunte, cu o barbă lungă şi cu capul 
păros. Mamă-sa se speriă, când îl vădu, dar Hermes îl 
luâ şi, înfășurându-l înt'o piele de iepure, îl duse în 0- 
lymp, unde toți deii se bucurară la vederea copilului 
sglobiii. Crescut în Arcadia, deul 'şi petrecea viaţa, co- 
lindând diua cu Nimfele prin munţii și văile locului, 
iar sâra se retrăgea în văgăunile munţilor, unde juca vo- 
ios ca păstorii și cânta din îluer, așa că văile și copa- 
cii pădurii r&snnaii de acea armonie divină. De aceea 
trecea drept iubitul dinei Ecno răsnnetul personificat, şi 
al nimfei Prmss, pe care Boreas din gelosie o prăvăli de 
pe o stâncă, iar Gea de milă îi schimbă corpul în ar- 
borele ce-i pârtă numele (pitys se chiamă grecesce pi- 
nu). 

Pan a fost inventatorul fluerului ciobănesc, al syrin- 
xului, la care se rapârtă legenda despre nimta Svaixx, 
cea îndrăgită de deii: dîna, urmărită de Pan, se aruncâ 
în apă și în locu-i răsări trestia, din care deul 'şi făcu 
instrumentul musical, căruia dete numele iubitei sale. El 
avea și darul profeţiei și, sub raportul musical, era pus 
în legătură cu Apollo, cu care se luâ la întrecere (ca şi 
Marsyas). 

Dâr Pan nu era numai un deii musical şi pastoral, care 
îngâna auqul ciobanilor cu viersul fluerului sei, ci une- 
ori devenia un genii răutăcios și speria pe Gmenii rătăciţi 
în singurătatea munţilor: de aci expresiunea frică panică 
pentru o spaimă neașteptată şi fără temeiii ce împinge nă- 
prasnic la fugă (cum o păţiră Perșii în bătălia de la 
Maraton). Mai târdii Pan se confundă cu cortegiul lui 
Dionysos, cu Satyrii, şi închipuirea poporului născoci o 
sumă de Pani sai Paniscă, genii ai pădurilor, cu figura 
jumătate de om și jumătate de țap, cari necăjiaii pe 6- 
meni în tot chipul. In cele din urmă, prin influenţa i- 
deilor filosofice, Pan (care grecesce însemnâză «Totul») 
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deveni pentru filosofii orphică Domnul universului, ma- 
rele Tot. La uceiași interpretare populară a numelui Pan se rapârtă legenda transmisă de Plutarch despre mârtea deului, sub domnia lui Tiberiii:* «Pan, marele deă a 
murit !» | 

Avisteos.— Geniul bun al câmpului lucrat, de o fire 
mai blândă ca Pan, Anrsreos («Prea bunul») era fiul lui Apollo și al nimfei Cyrena. Crescut de nimfe și nutrit cu ambrosie, deveni nemuritor şi Şi păscea turmele la pSlele muntelui Othrys, în Tesalia. Din însoțirea lui cn Autonoe, fiica lui Cadmos, avu de fiti pe faimosul vinător Acteon. Ca şi părintele seii, Aristeos poseda arta medicală 
și sciința profetică; dar se ocupa mai ales cu vînătârea, cu crescerea turmelor și a albinelor, cu sădirea arborilor 
şi a viței. 

 



CAP. XXVI 

II. DIVINITĂȚI ITALICE 

Pe cât de săracă era mitologia romană în divinități ale apelor, pe atâta -era de bogată în dei -ai câmpului căci Romanii fiind un popor mai ales de plugari (pre- 
cum Grecii eraii o naţiune de marinari), cea mai mare parte a divinităţilor italice are un caracter agricol pro- nunțat (p. 3) şi de aci marele lor număr de dei câmpe- nesci. 

Silvanus —Faunus--Verţumnus şi Pomona 

Flora—Pales—Terminus 

  Silvanus.— eul italic al pădurilor, Siuvanus, fu a- poi identificat cu Pan, proteetorul păstorilor și -al vînă- torilor. Afară de păduri, Silvanus ocrotia plantaţiunile şi era considerat ca deii al hotarelor de moșii (un fel de Terminus) și al grădinilor din Roma: în acestă calitate, avea un templu pe muntele Aventin. Arta îl representa, ca un moş cu 0 cunună de pin pe cap, cu 0 ramură de 
pin în mâna stângă şi cu un cosor în cea drâptă. 

În legătură cu Silvanus se pune Picus, vechiă rege i- talie, pe care vrăjitorea Circe îl prefăcu din gelosie în paserea ce-i portă numele (picus însemnâză latinesce <gheo- n6ie»). De atunci petrece în singurătăţile pădurilor, unde lovesce într'una cu ciocul seă ramurile și trunchiul co- pacilor. 
Faunus.—Inrudit cu Silvanus, Fauxus, identificat .a- 

semenea cu Pan, e unul din cei mai vechi și mai po- pulari ei ai Italiei. Era geniul binefăcător (numele. lui însemn6ză «deii favorabil») al munţilor, al câmpiilor și
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a] vitelor, de aceea fu venerat mai ales de păstori ca 
fecundător al turmelor și ca preservator de lupi (de unde 
epitetul de Lapercus). Şi lui îi plăcea să sperie iumea 
prin iviră neașteptate. Faunus avea darul profeţiei şi lui 
îi era consacrat un oracol celebru în pădurea din Tivoli. 
apr6pe de fintina Albunea, oracol consultat de bătrânul 
rege Latinus la venirea lui Enea în Italia. Cu timpul, 
în loc de un Faun unic, se născoci o sumă de Vaună, 
cari fură identificaţi cu Satyrii. Sărbătârea naţională a 
lui Faunus era Lapercaliale, celebrate la Roma în 15 Fe- 
bruarie, luna expiaţiunilor, de preoţii Luperci.. Sărbăt6- 
vea începea cu un sacrificii de ţapi, apoi preoţii, aler- 
gând ca strechiaţi, loviati cu nisce curele pe oră-cine 
intilniaiă în cale. Acea ceremonie de expiare se credea că 
aduce după sine belşug și noroc. 

Lui Faunus, ca deii bărbătesc, îă corespundea Fauna, 
deiţa favorabilă şi bună, numită Fatua ca profetâsă şi 
Maia sati Bona Dea, ca deiţă care sporesce râdele pă- 
mîntului şi bogăţia Gmenilor. Ea 'şi avea templul ei și 
în ondrea-i se celebraii de matrânele romane o serbătâre 
anumită, în n6ptea de 3 și 4 Decembrie, de la care băr- 
baţi erati cu totul excluși. | 
Vertumnus şi Pomona.— VuRTUNNUS era deul i- 

talic al anotimpurilor (numele seii însemnâză «anul care 
se învirtesce»), în special al' tâmnei şi al râdelor ei. EI 
putea lua diferite forme: de fată, de oştân, de vînător, 
de grădinar, de pescar ete Legenda îi da de soţie pe Po- 
MOXA, deiţa pâmelor. Ovidiii povestesce istoria graţi6să a 
iubirii lui Vertumnus către Pomona: deul o iubise mult 
timp şi-i se arătase sub diferite forme, tâte în zadar, până 
ce luă chipul de babă și, imputându-i cu blândeţe trufia 
ei, sciu să-i câștige dragostea. 

Flora. — Veche divinitate italică, FLORA, adorată mai 
ales în Italia centrală, era deiţa florilor şi a tot ce în- 
floresce, tinereţe și speranţe. In ondrea ei se celebraii la 
Roma, de la 27 Aprilie până la 1 Mai, serbătârea flori- 
lor, Ploralia, când domniă o mare libertate. Arta o re- 
presenta ca o fecidră în florea virste, cu o cunună de 
floră pe cap și cu buchete în mână. 

Pales.—-Deiţa italică a păstorilor, Pass, dăruia tur- 
melor mană şi sănătate. Sărbătorea ei anuală, sub nu-
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mele de Palila, se ţinea la 24 Aprilie, diua aniversară a întemeierii Romei: diminâţa, păstorii curăţati staulele și turmele, apoi imploraii ocrotirea deiţei şi-i aducea ca prin6se lapte, vin fiert şi mei; iar sâra, se ardea paie și fin, peste care săriati de 3 oră păstorii şi vitele lor. 
Terminus. — Respectul proprietăţii individuale era așa de mare la Romani, încât consacrară unui deii anu- mit hotarele moșiilor: acesta era TERMINUS, ale cărui pie- tre hotarnice (numite termini) se considerati ca sfinte. La serbăt6rea-i anuală din 23 Februarie, la așa numitele Tzr- minalia, se încununată acei termini şi se aducea deului ca prinos o turtă sai un miel ori un purcel.



„DEII INFERNULUI 

CAP. XXVII 

HADES-PLUTON 

Cavacievul seii fioros.—Hanss, fiul lui Cronos și. 
al Rheei, deci frate cu Zeus, era Domnul Infernului. Când 
universul s'a împărţit la început între cei trei fii ai lui 
Cronos, Hades dobiîndi lumea sub-pămînt6nă, lumea cea 
n6gră, în oposițiune cu lumea cea albă care rămase lui 
Zeus. Soţia lui Hades era PERSEPRONA și legenda răpiriă 
sale a fost raportată mai sus. Caracterul acestui Domn 
al umbrelor avea ceva misterios și întunecat: un coif al- 
băstruiă îl ascundea de privirile 6menilor (de unde şi 
numele seii, Hades însemnând nevădut). Cu atât mai 8ro- 
zavă era insă puterea sa și cine păşia odată peste pra- 
gul împărăției sale, nu mai revedea niciodată lumina vie- 
ţii: sufletele morţilor, sub conducerea, lui Hermes, fil- 
fiiaă prin întunecime până la porţile locașului infernal, 
unde le lua în primire Hades ospitalierul (sensul epite- 
tului seii Pole/dektes). 
Pluton (Dis). — Pe lângă acâst? înfățișare cruntă, 

Hades mai avea un caracter blând și binefăcător. Pămîn- 
tul, unde locuia, nu era numai locașul morţilor, ci și tai- 
nicul izvor al r6delor ce hrănesc pe om. Dint'însul se 
scoteaii bogăţiile minerale, aurul, argintul etc., cari s'aflaiă 
în stăpânirea lui Hades și pe cari le dăruia 6menilor. De 
aci numele-i de Prurox adică dătătorul de avaţii, sau 
Dis Paren («Părintele bogăției»), cum îl numiaii încă Ro- 
manii. 

Arta representă rar pe Hades și obicinuit îi dă o 
figură asemânătre cu a fratelui seii Zeus (Hades fiind
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numit și Zeus chthonios sai subpămîntân). O statuă con- 
servată în Villa Borghese din Roma îl arată şedând pe 

tron și rezemându-și piciorul 
stâng pe o tr&ptă mai înaltă de: 
cât cel drept; braţul stâng e în- 
tors și ridicat în jurul unui bas-. 
ton lung, iar în mâna stângă ţine 
un vas rotund. De desubt se ghe- 
muesce Cerber cu gâtlejul pe 
jumătate deschis, rînjind cu col- 
ţii şi cu gâtul împrejurat de un 
șerpe (fig. 22). 

Infernul. — După concep- 
țiunea primitivă (representată în 
Iliada), InrenxuL se credea sub 
pămînt la o mare depărtare de 
suprafaţa sa, pămîntul având îor- 
ma unui disc. Mai târdiii (în 

epoca Odysseii), intrarea Infernului se punea la marginea 
extremă a Apusului: lumea cea n€gră era închipuită ca. 
un spațiii deşert și întunecos, unde morţii fără deosebire. 
bună sai reă, locuiaii în formă de umbre și ca în vis. 
Acâstă lume era deosebită pe de o parte de Erxsrii, care 
nu se concepea încă ca o parte a Infernului, ci era a- 
ședat la marginea pămîntului ; şi pe de altă parte de Tan- 
TAR, temniţa de aramă a Titanilor, înfundat sub discul 
pămîntului la o depărtare egală cu a cerului de pămînt. 
Elysiul, numit de Hesiod «Insula fericiţilor», era un lo- 
caș desfătător, unde nu se sciea de zăpadă, nică de viscol, 
nici de plâie și pe care îl r&coria necontenit bârea, dulce 
a Zephyrului: acolo trăiaii o viaţă senină cei iubiţi de. 
Zeus și eroii glorioși ai trecutului; din contra, Tartarul 
era locul de pedâpsă pentru marii vinovaţi, cari păcătui- 
seră împotriva qeilor și ale căror pedepse trebuiai să 
serve de pilde amenințătâre pentru Gmeni. 

Dar concepțiunea primitivă a Internului, ca un locaş 
întunecos în adîncimea pămîntului, a rămas cea mai po- 
pulară în anticitate. Prin diferite căi se putea pătrunde 
într'însul şi fie-care ţinut al Greciei 'Şi avea câte 0 in- 
trare în lumea infernală: peşteri în costa munţilor, gropi 
adinci, prăpăstii. Cele mai cunoscute din aceste «răsu-  
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flători ale lui Pluton» erai: capul Tenar, în Laconia, o crăpătură într'o stâncă, pe unde Heracle și Psyche pă- trunseră în locaşul morților; și lacul Avera, lângă Cume, pe unde Enea se cobori în Infern. Acest locaș era des- părțit de lumea celor vii prin nisce ape, cară îl încon- jura din tâte părțile: Cocvrus («gemătul»), PRrPaLEeGETROX («riul de foc»), AcHeRoN («durerea»), Srrx (cura») care o- colia de nouă ori Infernul și LeraE (cuitarea>), din care Sufletele sorbiai uitarea vieţii trecute. Trecerea acestor ape se făcea cu ajutorul unui luntraș, moșnâgul neim- blândit OnaRox, cel cu ochii de foc, care primia ca plata transportului obolul saii bănuţul, ce Grecii puneaii în gura fie-cărui mort. La porta Infernului sta, ca paznic, groza- vul CenBeR, câinele cu 3 capete, care lăsa pe ori-cine să intre, dar speria lătrând pe cei cari voiaii să-i calce. înapoi pragul. Sufletele, odată în Infern, eraă supuse ju- decăţii unui tribunal compus din Domni legendari, fai- moși prin viața lor pi6să: Minos, Rhadamant şi Eacos. Sentința lor hotăra, dacă sufletul trebuia să apuce pe calea celor buni sati pe a celor răi: cei dîntâi erai tri- miși la Câmprile Flisee, unde ducea o viață fericită și fără de morte; iar cei răi în Tartar, în partea-i cea mai întunecată saii Erebos, unde eraii chinuiţi în diferite chi- puri de Evinii și de alți monștri infernali. Cei ce se ju- decaii nică buni nici răi rămâneaii în livedea de Asfodel, unde duceaii o viaţă tristă și uitată. 
Descinderi în Infern.— Mitologia antică cunâsce mai multe asemenea coboriri în locașul morţilor. Eroii lor, norocoși sati nenorocoşi se numiaii Bachus, 'Thesei, Pirithoos, Heracle şi Orpheii. Dar mai faimâsă de cât tote e evocarea prin sacrificiul făcut de Ulysse a umbre- lor din Hades, cari tree pe dinaintea-i și dinsul le în- tr6bă de traiul lor după morte. Acestă visiune, raportată în cartea XI a Iliadei, a inspirat lui Virgiliă frumâsa descriere a Infernului, cu ocasiunea descinderii lui Enea. Piosul eroi, călăuzit de Sybila de la Cume, întreprinde acestă călătorie sub-pămîntână : 

Merg singuratici prin neguri acum şi p'umbrâsele drumuri, Trec prin ţinutul lui Dis și prin goluri şi locuri deșerte... Tocmai în pragul dintâi și 'n gurile iadului, glâta Grijilor neiertătâre stetea și cu dinsele Amarul,
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Veştede Bâle 'mprejar şi plina de chin Bătrâneţe. 
Fmea ce 'ndâmnă la rele, şi Groza, şi mult urgisita, 
Lipsă, grozave vedenii, și Mârtea, şi "Truda, muucirii, 
Somnul, cu Mârtea 'nfrăţitul, și lacoma Poftă ce'n inimi 
Nasce păcate ; şi plinul de ucideri Războiul cel jalnic, 
Negre iatacuri de Furii se văd şi Vrajba îndrăcită : 
Părul îi curge, ca şerpii, desprins din cârdele crunte, 
tirâznice ramuri, la mijloc, un ulm şi le 'ntinde noptateec, 
Braţe de sute de ani, și acolo deșerte visuri 
Cuibul şi-l aii, aţipind câte-un vis pe sub fiece frunză... 
Drumul acum îl apucă spre rîul cel negru din Tartar. 
Tulbure aici de nămoiuri. vîrtejul se'nvolbură "n valuri, 
Vijăe surd, tăvălina spre Cooyt năvalnie nămolul, 
Apele atâtor viltori vuitâre prin vaduri grozave 
Charon le ţine, luntrașul sbirlit în vestminte murdare : 
Surele-i ţepi i se 'ncurcă pe obraz şi-i scapără ochii, 
Haina-i atirnă pe umeri, soi6să, din copeii desprinsă. 
Luntrea împingend'o cu lunga prăjină, dă vislelor umblet, 
Umbre cu dînsul ducând în luntrea cea ?n faţa, ruginii, 
El e bătrân, “dar voinic şi verde 'n putere e deul. 
Ceta de suilete acum de pe maluri cu sgomot se'ndâsă, 
Mame şi tineri bărbaţi şi vieţile stinse din trupuri 
De ale vitejilor nobili, copii şi copile feciâre, 
Tineri pe rug aruncați, sub ochi părinţilor jalnici—- 
Fără de număr !.. 
Tote se râgă cu plânset, dintâi să le trecă pe ele, 
Mâinile 'ntind și se uită cu jale pe maluri dincolo. 
Tristul luntraș îi alege de-aici și de-acolo pe unii, 
Pe-alţii alung' asvirlind în ei cu nămolură din baltă... 
Cerber, trei guri ridicând, la praguri cu vuete latră. 
Urlă şi 'ntinde scârbosul seă trup în pondrele stâncii, 
Gâtul cu șerpi incomat, sbîrlindu-l. Dar dîna-i aruncă 
Bulzul cu miere gătit şi cu tari pregătitele zămuri: 
Dinsul trei gâturi căscând, turbat de flăminde, cu pocnet 
Lacom înghite, și-apoi își întinde grozava spinare, ! 
Cască, şin urmă lungit el de-alungul intrării se culcă. 
Grabnic Enea, vădându-l răpus de beţie pe Cerber, 
Intră şi-alârgă spre mal, spre vecinie nentârsele rțuri, 
lată, de-odată *mprejur scâncire s'aude şi vaier ; 
Sufleten prag, de copii. plâng jalnice plânsuri: pe dînşii 
Cei ce la sînuri de-abia s'aă deprins să zîmbescă măicuţei, 
Nâptea 'ngropării i-a smuls aruncându-i eternelor neguri. 
Cei mai de-aprâpe de-aici sînt cei osîndiți prin năpaste 
Iusă locașu-'] aă toți prin judeţ hotărât şi prin. sârte. 
Minos ascultă şi scâte din urnă sortirea Şi chiamă 
Mutele glâte 'mprejur şi le judecă fapta şi totul. 
Cei amăriţi locuese pe câmpia, din față, cei care 
Singuri prin crime 'şi curmară viaţa, şi urîndu-şi lumina 
Sufletul 'n ei Vai strivit. Şi acum ei şi muncă și lipsuri 
Cât de cu drag le-ar trăi pe lumea din care fugiră! 
Legea-i opresce! Şi jalnici se uită la trista mocirlă :
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Styzul cu nouă vărsări le ?nchide cărarea prin ape. 
Nu 'n depărtare de-acolo, pe 'ntindeze fără de margini, 
Câmptă durerii se văl—aşa se nuniesc ei pe nume. 
Cei ce din multă iubire aii perit, în aprinderea poftei, 
Stai prin dumbrava de mirt, pe poteci singuratece al&rgă 
Jalnici, prin umbră, Nici morţi, durerilor n'află repaos... 
Locul aici e, de unde se 'mpart cărările în două: 
Drumul din drâpta spre Dis şi spre ziduzi puternice pl&că; 
Noi ne vom duce pe-aici în Elysiă. Spre plinul de crime 
Duce, spre 'Tartar, în stânga, că-i drumul spăsirii de rele... 
Fără de voie se uită vit6zul 'ndărăt, și !a, stânga, 
Vede-o cetate sub stânci ; de trei ori cu ziduri încinsă, 
Larg o 'mpresră cu flacări de foc şi cu apele repedi 
Phlegeton, rîul din Iad, şi stânci vuitâre tîvasce 
Gem uriașele-i porţi, şi de greii diamant îi sînt stâlpii: 
Nici o_putere de on, şi nici deii să n'aibă putere, 
Ca să-i sfărîme; și-un turn se zidică puternic în aer... 
Gemet r&sună de-acolo și plesnete crunte cu biciul, 
Vaier şi zingăt de fiare şi zornet de lanţuri târîte .. 
Ceia'ce, pân' aii trăit, pe fraţi prigonit-ai urîndu-i ; 
Ori ai gonit pe părinţi, ori în curse vîrit-aii pe prieteni, 
Oră lăcomind ai păstrat bogății cu sgârcenie adunate, 
Singur lăsându-și pe-ai săi să cerșescă —şi mulți sînt aceștia—; 
Cei ce prin dragoste case-aă stricat, ori acei ce porniră 
Vrajbe_ mişele, și-acei ce vrun bine-l plătiră cu rele: 
Toţi îşi aşteptă pedepsele 'mchiși. Nu cere soiință, 

are pedepse amenință pe xăi şi care li-e chipul: 
Unii de-a-dura daii stânci uriașe; iar spiţe de râtă 
Pe-alţii-i desbină în bucăţi......... 
Intră "n fericele locuri și n lunca cea verde de-apururi, 
Codrii meniţi destătării, locaș al eternului bine, 
Eteru 'nvâlue câmpul de-aici în lumină mai largă, 
Purpură-i zăria ; şi s6rele-i altul şi altul e cerul. 
Trupul o stmă la luptă'şi deprind pe praturi cu iarbă, 
Jocuri 'de "'ntrecere fac şi frămintă nisipul cel galben-— 
Alţi frământă pămîntul cu tropot de horă şi cântă... 
Cei ce răniți sai întors din război, apărându-şi moșia, 
Cei ce trăind ai păstrat o curată chemare ca preoți, | 
Nobili poeţi ce cântară tot numai ce-i vrednic de-Apollo, 
Imventatorii și acei ce prin şcoli lumineză poporul, 
Cei ce prin meritul lor aii lăsat amintire prin v&curi. 

Pedepse infernale. — Legendele mitice povestiaii 
despre pedepsele reservate în Tartar câtorva faimoși r8ii- 
făcătoră: Tityos, Tantal, Sisyph, Ixion și Danaide. 

Tirxos, fiul Terrei, uriaș al cărui corp acoperia nouă 
pog6ne, fiindcă insultase odată pe Leto, zăcea întins pe 
pămînt și doi vulturi îi sfâşiaii mereii ficatul ce crescea 
la loc, iar el nu putea să se apere.
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TANTAL, rege asiatic, fiindcă ospătase pe dei cu mem- brele fierte ale fiului sei Pelops, era osîndit să sutere de-a pururea fâmea, și setea: stând înfundat într'o baltă până la bărbie, de câte ori se apleca să sârbă apă, ea peria dinaintea lui, iar pămîntul rămânea uscat sub pi- cidrele sale; şi de câte ori întindea mâinile la râdele gus- tâse, ce spînzuraii de asupra capului seă, vînturile le a- - runcai spre nori. 
SisveH, rege al Corintului, care 'ȘI atrăsese urgia dei- lor prin viel6na-i r&utate, era osîndit să împingă mereii o stâncă sus pe piscul unui munte ; dar abia în virf, ea se rostogolia înapoi la câmpie. Și într'una trebuia să se apuce iarăși de acestă muncă zadarnică, 
Ixrox, regeie Lapiţilor, fiindcă îndrăznise să îndrăgescă pe Hera, a fost osîndit să fie legat de o râtă de foc ce se învîrtia fără încetare, chinuindu-l de-a pururea, DANAIDELE, în fine, cele cinci-gecă de fiice ale lui Da- naos, fiindcă uciseră într'o n6pte pe bărbaţii lor, fură o- sîndite să umple mereii nisce butâie fără fund. Erinye (Puvik). — Deiţe ale răsbunării, grozavele ERIYE prigoniaii neîncetat pe cei vinovaţi de crima u- ciderii. Ele pedepsiaă deopotrivă nesupunerea, către pă- rinţi, nerespectul către bătrâni, călcarea, jurământului saiă a ospeţiei și crudimea, către cei ce se rOgă. Ca și Moirele, ele eraiă trei la număr: Aero («Ingrijata»), MeGERA (<Ur- gisita») și 'Tisrpoxa («Care pedepsesce omorul»), Poeţii tragică greci, și în primul rînd Eschyl, contribuiră să po- pulariseze despre aceste divinităţi o înaltă idee morală: nici 0 vină, diceaii ei, nu scapă de agera lor privire și, odată aflată, se răped îndată pe urmele vinovatului și nu-i mai dai pace. Faţa lor fiorâsă, părul lor împresurat de șerpi şi ochii lor încruntaţi însuflai o spaimă nespusă. Cu haine cernite şi cu făclii sai șerpi în mâiui, ele a- țineaii până la morte calea, nefericitului. «Haide (cântă Eschyl în Humenide) să încheiăm horele şi să descope- rim într'o cântare grozavă, cum judecăm pe muritori şi cât de drepte sînt sentinţele nâstre. Ori-cine ridică spre cer 0 mână curată, e ferit de urgia n6stră și pote trăi în pace. Dar orice ucigaș... ce ascunde o mână sângerâsă, află în noi marturi adevăraţi şi r&sbunători cumpliți ai uciderii... Moira cea puternică, torcându-ne sârtea ne- Șăineanu.— Mitologie clasică, 

8
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schimbată, ne-a dat acestă menire: ori-ce nesocotit, care 
a făptuit o crimă, e prigonit de noi până în Hades și 
nică acolo nu-l lăsăm liber...» 

Ca şi alte divinităţi infernale, Erinyele (numite de Ro- 
mani FuRIAE), aveaii une oră o fire mai blândă și aprope 
binevoitâre. In acestă calitate, ele se mai numiaii Evue- 
ip adică Bine-gânditâre şi erai venerate de Atenieni 
ca deiţe binefăcătâre către cei cari se căiaii și către 6- 
menii onești. Acest cult al Brinyelor era respândit în mai 
tâtă Grecia, Atributul lor era șârpele şi ca jertfe li se a- 
duceaii oi negre. 
Somnul şi Mortea. — Cei vechi aii personificat 

m6rtea în diferite chipuri. Mârtea violentă pe câmpul de 
război era representată de Kene, divinităţi negre, fiice 
ale Nopţii: fecidre înaripate, cu mâinile crunte, ele nă- 
pădiaii pe câmpul de bătaie şi răpiaii pe cei morţi și pe 
cei răniți. Dar şi altminterea, prin vrajbă şi bâle, ele îm- 
presuraii viaţa Gmenilor. Un deii anumit al morţii era 
THANATOS, frate gâmăn cu Hyexos sati Somnul. Amindoi 
erai fiii Nopţii, locuiaii în Hades și d'acolo veniaii să 
surprindă pe muritori: Somnul bun din fire și blajin că- 
tre 6meni, iar Thanatos <având un suflet de fier și o 
inimă de aramă.» Mai târdiii, fraţii gemeni se confun- 
dară și Hypnos deveni imaginea lui Thanatos.— La Ro- 
mani, deul primitiv al morţii era Oncus, închipuit ca o 
ființă tăcută ca și umbrele ce le lua în primire. — 
Arta primitivă representa pe Thanatos şi pe Hypnos ca 
doi copii, unul negru și altul alb, amindoi. adormiţi în 
braţele Nopţii. Thanatos în special era înfățișat ca un 
bărbat voinic şi înaripat, care răpesce și duce în braţe vic- 
timele sale. Mai târgiă, Mârtea (grecesce de genul mas- 
culin) fu închipuită ca un frumos flăcăă, Endymion sai 
Eros, înaripat saii nu, adormit şi cu făclia stinsă. 

Visele. — Odată cu Mortea şi Somnul, se veneraii 
copiii lor, VrsELe, cari locuiaii (după Homer) dincolo 
de Ocean, la extremitatea Apusului. Locuinţa lor avea 
două porţi, una de corn și alta de fildeș: prin cea 
de fildeș, eşiaii vise mineinâse şi îndoielnice; iar prin 
cea de corn vise adevărate şi uşor de tălmăcit. O fru- 
m6să descriere despre palatul Somnului o dă poetul ro- 
man Ovidiii.
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Palatul Somnului, unde locuesce împăratul viselor, s'a- 
îlă într'o peşteră adîncă în costa unui munte din țara 
Cimerienilor, înconjurat de esță şi cufundat în adîncă, 
tăcere. În fundul peşterei curge cu şopte somnorâse rîul 
Lethe, iar la intrare crese macul și ierburile adormi- 
tore, pe cari nâptea le sârbe şi le respândesce pe pămînt 
odată cu umbrele sale. Pe un pat de abanos odihnesc în 
put mâle membrele lângede ale deului şi împrejuru-i zac 
Visele cu forme deșerte, tot atât de numerâse ca spicele 
tomnei, ca frunzele pădurii saii ca nisipul de pe ţirmu- 
rile mării... Somnul are o mie de copii, și printre ei Mor- 
Pheus pâte lua chipul ori-cărui muritor. Nimeni n'ar sei 
să imiteze mai bine ca dînsul și umbletul, şi fața, și 
glasul, și portul, şi. chiar vorbele cele mai obicinuite: 
dar el nu pâte imita de cât pe 6meni. Un altul, numit 
Jcelon saii Phobetor, ia chip de fiară, de pasăre, de şârpe 
cu lungi încolăciri. Un al treilea, Phantasos, se preface 
în pămint, în piatră, în apă, în lemn: el imitâză lucru- 
rile neînsufleţite.



PARTEA A DOUA 

EROII 

CAP. XĂVIII 

MITOLOGIA EROICĂ 

Concepţiunea despre eroi. — După poemele ho- 
merice, caracterul primitiv al eroilor e încă fârte simplu : 
ei formati generaţiunea ce u preces umanitatea actuală. 
Eraii tot 6meni, dar superiori prin puterea, frumuseţea 
și curagiul lor: ei muriaii ca și ceilalți, dar duceaii o 
viață fericită după morte, în Elysii. Mai târdiăi, la He- 
siod, eroii constituese o clasă anumită, ca semi-dei, a- 
dică ca fiinţe divine și umane în același timp, aatorin- 
du-şi nascerea unirii unui deii cu o muritâre sai unirii 
unui muritor cu o deiță. Ei sînt războinicii faimoși 0- 
dinidră, cari aii luptat vitejesce în viață fiind şi cară, 
după morte, locuese departe de dei și de 6meni, în In- 
sula fericiţilor, unde duc un traiti desfătat. Un singur e- 
roi, Heracle, izbuti să fie primit în rîndul deilor şi să 
locuiască în Olymp. 
Numărul eroilor, — Un popor cu imaginaţiunea 

atât de bogată ca Grecii, care crease atâtea legende di- 
vine, a plăsmuit asemenea o sumă de povești relative la 
eroi. Ele erai menite pe de o parte să explice istoria 
primitivă a omenirii, iar pe de alta să glorifice pe stră- 
bunii n6mului și pe nenumăraţii fundatoră de ţinuturi, 
cetăţi și insule ale Greciei. De aci numărul cel mare de 
legende, naţionale sati locale, așa că mitologia eroică co- 
vîrşesce cu mult pe cea religi6să. Aceste legende eroice 
pot fi clasificate după diferitele regiuni ale Greciei (Atica, 

 



Teba, Etolia, Tesalia etc.), unde fie-care dintr'insele- a luat nascere saii a dobindit o desvoltare particulară. Nu- mai Heracle, eroul-tip, n'are un caracter exclusiv local şi cultul sei s'a bucurat de timpuriti de o răspândire gene- rală. 
Cultul eroilor. — Grecii credeati că eroii nu înce- taă și după morte să fie binevoitori Gmenilor, printre cară trăiseră odini6ră. Așa, din când în când, ei se iviaii în mijlocul lor şi-i luai sub ocrotirea lor. Fiecare cetate grâcă se credea protejată de anume eroi, cară eraă apoi venerați într'un mod particular. In chipul acesta cultul eroilor era fârte desvoltat în Grecia. — Mai târditi, eroii fură puși în legătură cu religiunea primitivă a morţilor, considerându-se ca morţi iluștri veneraţi de familia saii de cetatea ce le purta adesea numele. Cu timpul, cul- tul eroilor se substitui celui al sufletelor răposate şi do- bîndi o importanţă din ce în ce mai mare. După răzb6i- ele medice, toți aceia cari aduseră servicii însemnate țării lor fură trecuţi în rindul eroilor și Venerați ca a- ceştia: Leonida, Miltiade ete. deveniră obiectul unui cult şi li se ridicară altare,



CAP. XXIX 

NASCEREA OMULUI şi TRAIUL SEU 

Originile umanităţii. —In privința originii n6- 
mului omenesc cele mai vechi legende făceaii pe om să 
nască din pămînt, ca plantele și animalele: de aci nu- 
mele de autochfoni, adică copii ai pămîntului, cum se 
credeaii Grecii. Ba unele din aceste legende, asemănând 
viaţa omului cu a plantei, îl făceaii să nască din arbori 
și anume scârța fagilor şi trunchiul stejarilor deschidân- 
du-se, lăsară să iasă pe primii muritori (de unde cultul 
dryadelor) ; sai chiar din stâncă, pote o amintire vagă 
despre viața Gmenilor primitivi in fundul peșterilor. Alte 
legende atribuiaii deilor, lui Cronos și lui Zeus, formarea 
şi reînnoirea generaţiunilor umane, așa-numitele epoce 
mitice (p. 8); mai târgii se atribui divinului Prometeii 
plăsmuirea .din argilă şi apă a Gmenilor și a animalelor, 
cărora Athena le a suflat apoi viaţa. 

Diluviăi. Deucalion şi Pyrrha. — Tradiţiunea 
elenică a diluviului, care ar fi nimicit aprope cu total 
pe cei dintâi Gmeni, localisată mai ales în Tesalia, are 
o mare asemănare cu legenda biblică a potopului. Ca şi 
acolo, Zeus vrând să prăpădâscă un n6m neleginit, des- 
chise jghiaburile cerului şi înnecâ pămîntul Greciei. 

Din acel naufragiii stăpă numai o singură pereche de 
Smeni, Deucarrox şi PyRRHA, cari se închiseră într'o co- 
rabie și după ce plutiră pe apă 9 dile şi 9 nopți, se 
opriră pe muntele Parnas, în Beoţia. Acolo, încetând 
ploile și apele începând să scagă, Deucalion și Pyrrha 
se coboriră pe pămînt și se rugară la dei să împopuleze 
iarăși lumea. Ei primiră răspuns că, pentru acâsta, să-și
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învelâscă faţa şi s'arunce pe dinapoi 6sele mamei lor, 
vrând să dică pietre din pămînt. Intr'adevăr, pietrele a- 
runcate de Deucalion se făcură bărbaţi, iar cele aruncate 
de Pyrrha femei, și ast-fel pămîntul se împopulă din noi. 

Pvometeii., — Intre legendele relative la traiul Gme- 
nilor. primitivi cea mai frumsă e cea despre Pnougrev. 
Fiul Titanului Iapetos, deii el însuși, Prometeii răpi focul 
din cer și-l dete în dar 6menilor, cari învă&ţără prin a- 
cest mijloc artele și industria. Pentru acâstă binefacere 
el ajunse geniul tutelar al omenirii şi representantul pro- 
gresului omenesc. Dar Zeus, supărat de acest furt, şi 
resbunâ cumplit: el puse pe Hephestos să ferece pe se- 
meţul răpitor al focului ceresc de unul din piscurile cele 
mai înalte ale Caucasului și acolo un vultur îi rodea 
diua ficatul care renăscea n6ptea. Suferințele 'Titanului 
nu fură însă eterne. Urgia lui Zeus se potoli și victima 
și recăpătă libertatea: Heracle răpuse în cele dih urmă 
vulturul și sfărămâă lanţurile divinului rebel. 

Legenda lui Prometei inspiră marelui tragic grec Bschyl ideia de 
a compune frumâsa-i trilogie, care representa, cele trei momente ale 
tnadiţiunii : răpirea focului, ped&psa Titanului şi liberarea sa. Numai 
a doua tragedie — Prometeii Jerecatul — s'a, conservat şi dintr'însa: 
putem vedea, ce înaltă idee 'şi făcuse Eschyl despre Prometeii, ca un. 
geniă bine-făcător al omenirii ce a iniţiat'o în cunoscinţa tuturor ar- 
telor; care, deşi pedepsit de Zeus, totuşi, chiar în mijlocul chinuri- 
lor, înfruntă pe asupritorul sei. Pe când îl ferecă de piscul muntelui, 
Prometei nu scâte un suspin, el suferă şi speră, Deodată zăresce. în 
aer pe oceanide, cari s'apropie de dînsul spre a-l mângâia Prometei 
le povestesce causa nenorocirii sale, că dăruise Gmenilor focul, cel 
mai prețios dintre bunuri. In mijlocul povestirii sapropie prietenesce 
şi Okeanos, călare pe un balaur înaripat, și Titanul în explică la rîn- 
dul seii serviciile ce a adus omenirii: «Odinisră, dice el, Smenii ve- 
deaiă, dar vedeaă 16; ei audiai, dar nu pricepea. Asemenea vede- 
niiior de vise, ei trăiai de v&curi amestecând laolaltă tâte lucrurile. 
Ei nu sciai să se servescă nici de cărămidi, nici de lemne, spre a-şi 
dura case luminate de sâre. Ca şi plăpînda furnică, ei trăiai sub pă- 
mânt, în peşteri adînci, unde nu pătrundea lumina dilei. Ei n'aveaă 
nici un semn sigur cu care să deosebâscă iarna de priniăvara cea 
înflorită saă de vara cu secenșul ei îmbelșugat Ei făceaii tote într'o 
doră şi fără chibzuinţă Eă îi învăţai aita de a observa momentul 
când resar stelele şi când ele apun. Bă: le ani descoperit. sciința nu- 
merelor, cea mai nobilă dintre seiinţe: pentru aînşii împreunai si 
literele şi fixai memoria, care conservă tâte amintirile, ea mama 
Muselor. Tot eă împerechiai sub jug vitele mai înainte selbatice, iar, 
de atunci blânde și supuse, și corpul 6mevilor fu eușurat de povară
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celor mai grele munci. Ei înhămai caii, cei supuși frînelor, la care mândre, trufia bogătaşilor, Şi apoi carele celelalte cu aripile de în ce pe ape duc pe vislaș. cine 6re le-a descoperit ? Nenorocitul de mine! Sîrguința mea a făcut totul pentru Gmeni și eă însumi nu aflu un mijloc să mă scap de chinuri! Odinidră, când un om cădea bolnav. nu mai spera în ajutor, nici la vro hrană mântuitâre saă la niscaiva IScuri, și muria, Eă i-am înv&ţat arta, de a compune sucuri binefâcă- tore şi aşa a scăpat de bile... Cu un cuvint, Prometeii e iscoditorui tuturor măiestriilor de cari se bucură Gmenii.» Okeanos vrea atuner să ntervie în favrea-i pe lângă Zeus, dar Prometeii. nu primesce. Atunci se arată Io, cea prigonită de Hera, care vine să-şi asocieze restriștile ei cu ale Titanului. EI îi predice sfirşitul suferințelor sale şi viitârea cădere a asupritorului seă. Neliniștit de acestă profeție, Zeus trimite pe Hermes s'afle noima vorbelor lui Prometeă, dar acesta, îl respinge Şi chiar când Hermes îl “amenință cu vulturul care îi va râde ficatul, el rămâne neclintit Atunci Hermes dispare, pămîntul se cutremură, marea clocotesce, vîntul şueră, fuigerul lucesce, tunetul bubue și stânca se sfarmă în țandări. 

Pandora. — In legătură cu legenda lui Prometei & mitul despre Paxbona, menit să explice respândirea în lume a relelor necunoscute mai înainte de Gmeni. Zeus, infuriat de răpirea focului, nu mat vru să-l ia înapoi şi căută să facă Gmenilor alt dar, care să ajungă pentru din- şii un izvor de suferințe. nenumărate. Porunci dar lui Hephestos să plăsmuâscă din lut muiat un frumos chip de femee, întâia femee în lame, și dete acelei statui glas și viaţă, făptură de deiţă și graţii de tecidră. Deii se în- trecură apoi care de care s'o înzestreze cu diferite însușiri : Aphrodita îi împărtăşi farmecul frumuseţii, Athena o făcu îndemânatică în ori-ce artă, Hermes îi dărui rostul lesni- cios și firea viel6nă, Horele și Charitele o împodobiră cu flori și vestminte ușdre: ast-fel dăruită de toţi, fa che- mată Pandora, adică temee înfrumuseţată cu tâte darurile. După aceea Părintele deilor îi încredinţâ o cutie închisă ce coprindea tâte relele şi trimise pe Pandora cu Hermes S'0 dea în dar fratelui lui Prometeii, nesocotitului Epr- METEU, care o luâ de soţie. De atunci tâte nenorocirile năpădiră asupra sirmanilor muritori, căci Pandora, cu- . ri6să, deschise cutia fatală : unde până atunci 6menii tră- iseră scutiți de bdle și de dureri, de acum înainte mii și mii de rele începură să-i bântuiască. Cum văqu gre- . șala ce făcuse, Pandora puse numai de cât capacul la loc, așa că pe fundul cutiei mai r&mase speranţa, singura mângâiere penţru atâtea suferinţe. 

—



CAP. XXX 

HERACLE — HERCULE 
Nascerea şi tineveţele eroului. — Născut din unirea lui Zeus cu Alcmena, fiica lui Electryon şi soția regelui teban Amphitryon, Henacre număra între străbu-" nii sei pe eroul Perseii și pe Alceii (de unde epitetul homerice Alcid sat nepotul lui Alceii). Stăpânul Olympu- lui, îndrăgind pe Alemena, se introduse n6ptea, în lipsa soțului ei, în palatul din Teba șI 0 făcu mama lui He- racle. In aceiaşi di ea avu de la, Amphitryon un copil gemen, anume Iearcus, Ca toți copii lui Zeus, născuţi din femei muritâre, Heracle, înainte încă de a se nasce, trase asupră-și duşmănia gelâsei Hera. In diua când Ale- mena avea să nască pe cei doi gemeni, Zeus se făli în adunarea deilor, că are să se. nască un copil, cel mai vi- tez din n6mul lui Perseii, care va stăpâni odată peste tâtă Grecia. Hera, ca deiţa nascerilor, căută atunci vi- clenesce să zăbovâscă nascerea Alemenei și grăbi dinpo- trivă pe a soţiei lui Stenelos, care născu pe EvnRysratt. In acest chip, Eurystheii se făcu stăpân peste vărul seii Heracle și dînsul îi va impune un șir de munci grele. Prigonirea Herei împotriva fiului Alemenei nu se opri aci. Când Heracle era abia de 8 luni, deița trimise n6p- tea doi șerpi, cari să se furișeze în camera copilului și să-l ombre. Dar micul eroii (ca odinidră Apollo) se re- pedi din l6găn, “şi lepădă faşele şi strinse până sugrumâ pe cei doi şerpi. Alemena, speriată de amenințările He- rei, năpusti pe fiul ei și Hermes îl Iuâ de-l duse în 0- Iymp. Regina cerului, înduioșată de voinicia pruncului, îi dete ea însăși să sugă. Dar Heracle supse așa de tare, în cât mai multe riari de lapte se revărsară pe cer și
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formară Calea laptelui (numită de poporul nostru Calea 
lui Troian saii Drumul robilor). 
“Copilul cerescu apoi în putere şi fu educat de învăţă- 

tori faimoşi: regele cretan Rhadamant îl instrui în în- 
țelepeiune și în virtute, iar Linos, fiul lui Apollon, îl 
invăţă musica. Heracle însă ucise, în mânie, pe Linos cu 
lira sa şi, ca pedâpsă, fu trimis de Amphitryon să pască 
turmele pe muntele Citeron şi rămase acolo printre păs- 
tori până la opt-spre-dece ani. Atunci săvirşi întâia sa 
izbîndă, răpunând un leii care bântuia acel munte și se 

înveli cu pielea fiarei. 
Hevacle la re&spântia vieţii. — In acest timp 

cade celebrul apolog raportat de filosoful Prodicos: He- 
racle între Virtutea și Desfrînarea (ambele personificate de 
două femei, una fecidră curată, iar cealaltă muiere fără 
de rușine), eroul alegând firesce pe cea dintâi. Ideia a- 

_legoriei o conţine următorul pasaj din Hesiod: E ușor 
să alegi Răutatea, cum o tace glâta, căci calea-i e netedă 
şi e aprâpe de noi; dar înaintea Virtuţii deii nemuritori 
aii pus sudârea: calea spre dînsa e la început lungă, re- 
pede şi aspră, dar când ai ajuns sus, ea devine ușoră cu 

tâtă greutatea de la inceput. 

Heracle se făcuse din copil flăcăi şi ajunsese la vârsta când tinerii, 
stăpâni acum pe ei însiși, învedereză dacă vor urmă în viaţa lor 
calea, Virtuţii sai a, Desfrinării. El şedea întrun loc singuratic, ne- 
dumerit, ce drum s'apuce din cele două ce se înfățișaii înaintea lui. 
Deodată îi s'arătară două femei, înalte de stat, cari veniaă către dîn- 
sul. Una, nobilă şi frumâsă, era împodobită de o firâscă curățenie, cu 
ochii aplecaţi, cu înfățișarea smerită şi sfiiâsă, cu bainele albe. Cea- 
laltă era grasă și moleşită, sulimenită şi spoită ca s'arate mai albă 
şi mai rumenă de cum. era aevea, călca înțepat și cu trupul ţepen; 
ochii “i sticliaii, hainele-i erai străvegii, se tot uita mereii asupra ei, 
trăgea cu câda ochiului, ca s'o bage în s&mă cei de prin prejur, şi 
întorcându-se adesea ca să-şi vagă umbra. Sosind ele mai aprope de 
Heracle, cea, dintâi venia către el cu pasul potrivit, pe când cealaltă, 
vrând să ajungă mai înainte, alergâ către dînsul. 

«Heracle, îi dise ea, te văd că nu scii ce cale să apuci Dacă vrei 
să-ți fiii prietenă, te voiii călăuzi pe cărarea cea mai plăcută şi cea 
mai lesniciâsă, în care vei gusta tâte mulțumirile vieţii, trăind făra 
munci. Şi să nu oregi, că ai să te îndeletnicesci cu războiul sai 
cu alte trebi; şi totuși vei avea să-ți alegi bucatele şi buturile, ce-ţi 
vor plăcea mai mult, lucrurile de cari să se vesel6scă ochii și u- 
vechile tale şi de cari mirosul și pipăitul tăi să se mulţumescă; dră- 
gălăşiile, ce vor avea mai mulți nuri pentru tine, te vor mângâia și
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vei avea să dormi cu poftă și în cea mai mare mnoliciune. Pe lângă 
acestea, o să aibi la îndemână tâte bucuriile, fără să te ostenesci, ca 
să umbli după dinsele. Iar dacă vwodată ar da ispita peste tine să te 
facă să simţi, că are să-ți -lipsescă ceva, ca să nu- ți poţi face viața 
şi mai drăgăstâsă, să nu te temi, că te voii pune să-ți obosesci tru- 
pul și mintea spre a le dobindi. Voiii face eii, cum să te folosesc 
de munca altora şi să nu aştepţi în deșert câştiguri de acolo chiar, 
de unde n'ai alergat; căci ei dai celor ce vin după mine darul de a 
fi pretutindeni în largul lor». 

Heracle, după ce o ascultă, îi dise: «Muiere, cum te chiamă?» — 
«Prietenii mei, r&spunse ea, îm die Fericirea; iar vrăjmaşii îmi gic 
Desfrânarea.» 

Atunci cealaltă femee, înaintând, gise și dînsa: «Și ei vii către 
tine, Heracle ; cunosc pe născători tei. şi am pătruns în fiinţa ta înză 
de copil. Eii aşa cred, că de vei apuca poteca, care duce spre mine, 
vei ajunge odată să strălucesci prin fapte măreţe şi frumâse, și atunci 
şi ei însămi voiti fi mai omenită şi mai băgată în sâmă de către 6- 
menii cei: buni. Ei nu te voii ademeni cu făgăduieli, că o să dai 
numai și numai peste plăceri. Iţi voiă spune pe față hotăririle dei- 
lor asupra muritorilor: numai cu munci şi cu trude dăruesc ei vie- 
ţii omenescă fericirea şi mărirea. Dacă, doresci, ca deii să-ţi fie pri- 
incioși, trebue să te închini lor; dacă voiesci, ca prietenii să te iu- 
bâscă, trebue să le faci numai şi numai bine; dacă doresci ca, țara 
ta să te cinstescă, trebue s'o slujesc; dacă voiesci, ca pămîntul în- 
treg să-ţi dea râde din belșug, trebuie să muncesci la arătura câm- 
pului ; dacă îţi alegi mai bine să te înavuțesci având turme, trebue 
să îngrijesci de ele; dacă 'cugeţi să ajungi mare prin răzbâie, dacă 
vrei să-ți scapi prietenii dia robia celor r6i şi să-ți izbindesci asu- 
pra vrăjmaşilor, trebue să înveţi meșteşugul războiului de la cei ce-l 
sciă mai bine şi să te îndeletnicesci mereii a te folosi de învățătu- 
zile lor; dacă vrei să dobindesci putere în trap, trebue să-l deprin- 
di a se supune minții şi a-i da merei de lucru, ca să se hirs6scă 
cu munca şi cu sudârea. » 

Destrinarea ar fi adaos atunci: « Inţelegi tu acum, Heracle, cât de 
obositâre şi iungă este calea fericirilor, ce-ţi arată acestă femee ? Bi 
însă am să te duc la fericire printr'o cale mult mai scurtă și mai 
lesniciâsă. > Iar cealaltă femee, care era Virtutea însăși, se răsti că- 
tre Dsfrânare, dicendu-i: «Nemernico ce ești, ce bunătăţi ai tu în stă- 
pânire ? Şi ce plăceri poți. cunâsce tu 6re, dacă nu voiesci să faci ni- 
mie spre a ţi le agonisi?.., Deşi ești fără-de-mânrte, deii însă te-ai 
gonit din ceruri si Gmenii cei de trebă te desprețuiesc, Sunetul cel 
mai magulitor din tâte, acela adică al vrunei laude, n'a ajuns nici 
odată până la urechile tale şi v'ai stat câtași de cât față la vro pri- 
velişte din cele ce farmecă pe om; pentru că nică odată n'ai făcut 
vr'o faptă bună. Cine să mai voiască Gre a crede cuvintele tale? Cine 
să te scâță din nevoi? Care om de tr6bă ar mai cuteza să se ames- 
tece printre desmăţaţii, ce te urmeză? Cei ce te însoţese, dacă sint 
tineri, aă trupuri neputinci6se ; dacă sînt bătrâni, ai suflete prostite; 
îngreunaţi în  tinereţele lor cu o grăsime venită din trândăvie, ajung 
slăbănogiţi la nisce betrâneţe necăjite ; fiindu-le rușine de ceea ce ai 
făcut, ei se gârbovesc de aceea ce ai să facă; ca unii ce ai gustat
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din tote plăcerile la începutul vieţii, și-aă păstrat numai şi numai 
trude pentru anii lor ca din urmă. Eă, din potrivă, trăiesc cu qeii ; 
trăiesc cu Gmeni. cei de trâbă. Nici o faptă bună nu se face fără de 
mine, nici în cer nici pe pămînt; mai mult de cât ori și cine, ei 
primesc de la 6meni cuvenitele laude, ca una câ însoțesc cu iubire pe 
meșteșugar la lucrarea. mâinilor sale şi ca una ce sînt păzitâre eredin- 
ci6să a stăpânului, ocrotitârea cu voie bună a slujitorului, s6ță dră- 
ggăstosă în ale păcii, surată statornică în ostenelile războiului, mijlo- 
citâre supusă a prieteniei... După morte pomenirea lor nu se uită, ci 
rămâne lăudată în veci de veci. lată cum, Heracle, fii al unor pă- 
vinți buni la suflet, ai putea, prin muncă, să dobîndesci cea mai de 
căpetenie fericire.» 

Muncile lui Heracle. — Heracle se hotărîse a 
păși pe calea Virtuţii, dar hotărîrea lui nu ţinu mult. 
Pe atunci Eurystheii, rege din Micena, îl chemâ în ser- 
viciul sei. Heracle trebuia, după hotărîrea lui Zeus, să 
săvirșescă cele douăspredece munci impuse lui de acest 
xege și să dobindâscă astfel nemurirea. Eroul consultă 
oracolul de la Delphi, care îi răspunse să se supuie sâr- 
tei. Apucat de furie pentru acest răspuns, ucise (după 
legendă) pe cei trei fii, ce-i avuse cu Megara, fiica re- 
gelui Creon. Dar venindu-şi în fire, se duse la Micena 
să-și implin6scă menirea, expiându-și crima. Acolo. ca 
rob al lui Eurystheii, fu însărcinat cu aducerea la inde- 
plinire a celor 12 munci tradiţionale, ce le enumărăm 
în odinea lor obicinuită. 

1. LevL DE La Nemera. — Eurystheii porunci mai întâi 
eroului să-i aducă pielea leului, care bântuia valea Ne- 
megi din Pelopones. Heracle porni împotriva monstrului 
și descărcă, asupra-ă tote săgețile din tolba sa, dar în 
zadar, căci pielea leului era vrăjită şi nici o armă nu-l 
putea vătăma. Apucâ atunci măciuca și-l alungă în vi- 
zunia sa. Acolo lepădâ armele, intrâ în vizunie și se luâ 
la juptă drâptă cu leul, îl strinse în braţe şi-l sugrumâ. 
Apoi îl jupui de piele și-şi făcu o pavăză dintr'însa (prin 
care nu putea răzbi nică un fel de arme), iar din ţâsta le- 
ului un coif. 

2. Hspia DE LA LeRyA. — Hydra era un balaur nă- 
prasnic cu 9 capete, care locuia în smîrcurile de la 
Lerna, în Argolida, şi bântuia coprinsurile, ucigând 6meni 
și vite, şi molipsind tâte cu suflarea-i înveninată. Rury- 
stheii trimise pe Heracle să răpuie acest monstru. Î- 
roul porni într'acolo, însoţit de nepotul seit Iolaos, to-



varășul sei credincios. După ce sgorni cu săgeţile-i în- 
flăcărate fiara din smîreurile ei, se apropiă de dinsa şi 
se sili să-i taie capetele cu paloșul, dar din fiecare cap: 
tăiat cresceaii alte două la loc. Voinicul chemâ atunci 
într'ajutor pe Iolaos, care dete foc pădurii vecine şi cu 
tăciunii d'acolo pîrli tâte capetele Hydrei până la cel din 
urmă, care era fără de mârte și pe care îl băgâ în pă- 
mint. Apoi "Și muiâ virful săgeţilor în sângele veninos. 
al monstrului și le otrăvi, aşa că rănile ce făceaii nu se: 
mai tămăduiaă. 

3. MISTREȚUL DIN ERYMANT. -— Aşa se numia un munte 
păduros între Elida și Arcadia, care era bântuit de un 
mistreţ năprasnie. Heracle alungâ fiara, o prăvăli întro 
văgăună, plină de zăpadă şi prindând'o întrun laţ meş- 
teșugit, o duse vie lui Eurystheii. Acesta se speriă în- 

- tratâta la vederea namilei, în cât se ascunse întrun 
chiub de aramă. 

4. CenBorca DIN CeRexera. — Euristheii îi mai porun - 
ci lui Heracle să-i aducă vie, din munții Arcadiei, pe 
cerbGica cea cu cârnele de aur și cu picidrele de a- 
ramă, care fusese consacrată pe muntele Ceryneia qeiţei 
Artemis. Heracle o goni un an de dile și vEdând că no. 
putea prinde, fiindcă fugia inte ca vîntul, o săgetă la un 
picior, o înhăţâ pe umeri şi o aduse stăpânului sei. 

5. PASERILE DIN Srymenar—Un lac din Arcadia, Stym- 
phal, era locuit de nisce paseri grozave: având capul, 
ciocul și aripile de fier, iar ghiarele încârligate şi as- 
cuțite. Ele se băteaii cu penele lor ca cu nisce suliți şi 
erai așa de multe, că întunecaii lumina s6relui, când se 
ridicaii în sbor. Din smîrcurile Stymphale ele răpiaii vite 
și Gmeni, cu cari se hrăniaii şi când umbla cineva să le. 
răzbâscă, se ascundeaii în desele stufişuri din împrejuri- 
mile lacului. Heracle, pornind împotriva lor, ucise pe u- 
nele dintrînsele, iar pe celelalte le speriă cu o tobă de: 
aramă, dăruită lui de Athena, așa că nu se mai iviră. 

6. GRAJDURILE Lu Avoras. — Acesta era un rege 
din Elida, forte avut în vite. Avea ciregi nenumărate de: 
boi şi turme de oi, grămădite în nisce staule, încărcate: 
cu gunoiii. Heracle trebui să curețe întro singură di a- 
cele grajduri. Lui Augias însuși nu-i venia să cr6qă, că va 
putea săvirși o ispravă așa de grea şi se învoi să-i dea.
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Jeciuială din tâte felurile de vite. Eroul se puse de a- 
bătu din matea lor două rîuri prin staulele îngrămădite 
cu băligar și undele apei spălară acea murdărie. Augias, 
vEdând treba făcută, nu vru să se ţie de cuvint, fiindcă 
aflase că Eurystheii îi poruncise acea faptă. Dar Heracle 
porni războiii asupra regelui sgâreit, îi pustii țara și-l 
ucise împreună cu fiii sei (afară de unul, Phyleus, care 
fusese luat ca martur la acea învoială). 

7. TauRuL DE LA Caema — Acest taur, eșit din mare, 
fusese dăruit regelui Minos de către Posidon. Deul, vă- 
dând că regele nu vroia să-i jertfâscă acel taur, îl făcu 
turbat și așa bântuia locurile de prin prejur. Heracle fu 
însărcinat de Eurystheii să-i-l aducă viii. După o luptă grea, 
izbuti să-l prindă și să-l domesticescă, aducându-l stăpâ- 
nului sei, apoi îi dete iarăși drumul. 

8. IepeLE ivi Diomepe. — Un rege al sălbaticilor 
Bistoni din Tracia, anume Diomede, avea nisce iepe tur- 
bate, cari sfâșiaii în bucăţi pe străinii nautragiaţi şi se 
nutriaii apoi cu carnea lor. Heracle, însărcinat să le a- 
ducă lui Eurystheii, porni cu mai mulţi flăcăi în Tracia, 
se duse la grajdul lui Diomede, ucise p6 păzitori și tiri 
iepele la ţîrm. Bistonii, cari se încăierase cu eroul și cu 
tovarășii sei, r&maseră învinși, iar Diomede, ucis, fu dat 
pradă propriilor sale iepe. Apoi Heracle le legâ și le a- 
duse “vii stăpânului 'seii, care le dete drumul. 

9. Crmokrnea Hieeourmei. — Pe malurile unui păriii 
din Asia-Mică locuiaii nisce fomei războinice numite 
Amaxone. Împărătesa lor, Hippolyta, căpătase în dar de 
ja Ares o cingătâre scumpă și fără s6măn. Admeta, fiica 
lui Eurystheii, dori s'aibă acâstă cingătâre și Heracle fu 
însărcinat s'o aducă. Eroul porni în ţara Amazonelor, 
însoţit de Telamon, Peleii și Theseii. Acolo, Hippolyta, 
aflând de scopul venirii sale, făgădui să-i dea cingătârea : 
dar Hera, în chip de Amazonă, se puse de împrăştiă svo- 
nul, că nisce străini aii venit să răpescă pe împărătesa 
lor. Atunci Amazonele, înarinate și călără, deteră năvală 
ia ţirm. Eroul, credând vinovată pe Hippolyta, o ucise, 
îi luă cingăt6rea şi cu ajutorul tovarășilor sei alungâ pe 
Amazone, . 

10. Vaome nui GeRyox. — Acesta era un uriaş mon- 
struos cu trei trupuri, născut din Chrysaor și din nimfa
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Callirrhoe. El avea, în insula Erythia de la marginea A- 
pusului, o bogată ciredă de vaci, păzită de Orthros, câine 
cu 2 capete, şi de uriaşul păstor Eurytion. Heracle, însăr- 
cinat să puie mâna pe vacile lui Geryon, îl ucise îm- 
preună cu cei doi păzitori şi-i răpi cireda, pe care 
Burystheii o aduse apoi ca prinos Herei. 

1]. MERELE DE AUR ALE 
HESPERIDELOR. — Aceste me- 
re eraii un dar de nuntă 
ce Hera căpătase de la Gea, 
când se căsătorise cu Zeus. 
Ele eraii păzite la marginea 
apusână a lumii de Hesperz- 
dele, nimfele Apusului, fiicele 
lui Hesperos; mai târdiiă, ele 
fură puse în vecinătatea mun- 
telui Atlas şi considerate ca 
fiice ale acestuia. Acolo s'a- 
flaii nisce mândre grădini cu 
copacă încăreaţi cu pâme de 
aur, iar păzitorul lor era un 
balaur grozav anume Ladon. 
Heracle îu însărcinat s'aducă 
acele mere de aur, fără să 
scie unde locuiaii Hesperide- 
le. Porni dar în căutarea lor 
şi ajungând în Iliria, întrebâ 
pe nimfele Eridanului: ce 
cale sapuce? Li se spuse să 
întrebe pe Nereus şi eroul 

fig. 93. nu-l slăbi până ce nu află, 
că acea cale îi se va desco- 

peri de către Prometeii ferecat pe muntele Caucas. Se în- 
dreptă atunci către Libia și de aci în Egipt, unde ucise 
pe tiranul rege Busrrs, care încătuşa pe străini și-i a- 
ducea jertfă lui Zeus. De acolo, prin Etiopia și India, a- 
junse la Caucas, unde scăpâ pe Prometei, r&punând vul- 
turul care îi rodea ficaţii. Aflând de la Prometeii calea 
către locuinţa lui Aruas și a Hesperidelor, se duse într'- 
acolo şi ajunse la locul, unde uriașul ţinea pe umerii sei 
lumea (fig. 23). Fiul Titanului Iapetos şi al oceanidei Ciy- 
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mena, Atlas fuse osîndit de Zeus, învingătorul Titanilor, să porte cerul înstelat pe capul și pe braţele sale. Uria- șul fu apoi împietrit cu capul Medusei de Theseii, pe care nu voise să-l ospăteze, și schimbat în muntele ce-i pârtă numele. Tn împărăția-i de la marginea lumii, el poseda acele mândre grădini date în paza fiiceler sale, „ Hesperidele. Cum sosi p'acolo Heracle, Atlas primi să-i -aducă trei mere de aur, dacă va sprijini în. lipsa-ă bolta cerului. Dar odată scăpat de povara lumii, uriașul nu mai vru să se puie iar sub jug şi Heracle nu-l putu în- dupleca de cât prin vicleșug (îl rugâ să-i dea Tăgaz nu- mai până și-o face o pernă de pus pe cap); apoi luâ merele şi purcese la Eurysthei. După tradiţiunea mai veche însă, Heracle pătrunse insuşi în grădina minunată, ucise balaurul şi luă de acolo câteva mere de le duse stăpâ- nului seii. | 
12. PRINDEREA LUI CERBER: — Ac6sta fu cea din urmă și cea mai anevoiăsă din muncile impuse lui Heracle de Eurystheii. Eroul se cobori în Hades printr'o peş- teră din capul Tenar, una din intrările Infernului pă- zite de Cerber. Acolo dete peste Theseii şi Pirithoos, cari zăceaii încătuşați, fiindcă se încercaseră să răp6scă pe Persephona: liberâ pe Theseii, dar când vru să des- lege fâreie lui Pirithoos, pămîntul se cutremarâ şi atunci îl lăsă acolo. Hades îi dete voie să ia cu el pe câinele Cerber, cel cu 3 capete, dacă va putea să-l dovedâscă fără arme. Eroul înhăţâ câinele de cefă, îl strînse cu putere şi-l sedse la lumină; iar după ce-l arătâ lui Eu- ?ystheiă, îl trimise înapoi în locașul întunecos. Cu acestă muncă Heracle scăpâ din robia lui Eurystheii, Zsprăvă secundave.— Afară de cele 12 muncă im- puse lui Heracle, eroui săvîrși încă un şir de isprăvi de mai mică importanță (așa-numitele parerga), din cari e- numărăm pe cele mai cunoscute. 

LuPrA cu CESTAURII, — Heracle, pornind să vineze mistrețul din Erymant, fu ospătat în cale de Centaurul Pholos. Acesta dete Ospetelui să bea dintr'o butie de vin vechiii, ce-i fusese dăruit de Dionysos. Dar mulţimea Cen- tanrilor, mirosind vinul, se strînseră cu toții înaintea gaz- dei şi cerură cu amenințări să le dea şi lor din acel vin. Inarmați cu bolovani, cu copaci scoşi din rădăcină şi cu
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tăciună aprinși, deteră năvală asupra eroului. Heracle îi puse pe g6nă și omori o mare parte dintr'înșii. 
ScăpAREA HESIONEĂ. —- Regele troian Laomedon, vădân- du-şi ţara pustiită de ciumă și bântuită de un balaur cumplit, oferise (după spusa oracolului) pe fiică-sa Hess- ona ca victimă de expiare: o legase vie de o stâncă, ca, să fie înghițită de acel balaur. Heracle însă răpuse mon- strul și scăpâ pe nefericita domniţă. Regele tăgăduise e- roului în schimb nisce cai năsdrăvani, ce primise de la Zeus ca răsplată pentru răpirea lui Ganymed. Dar isprava odată făcută, nu vru să se ţie de cuvint și Heracle porni cu războiii asupra Troiei: împresurâ Ilion, dărămâ ceta- tea din temelie și se întârse în Argolida. 
ConâxeLE Lui HenovLe.— Pornind să răpâscă vacile lui Geryon, Heracle ajunse la marginile Libiei. Acolo ridicâ, ca o amintire a trecerii sale din Africa în Europa, două col6ne de ambele laturi ale strîmtorii Gibraltar. Aceste col6ne purtară în urmă numele eroului. 
Lupra-i cu Anrri.— Acesta era un uriaș, fiul lui Po- sidon și al Terrei. EI silia pe toţi străinii, cari veniaiă în țara lui (în Libia), să se lupte cu dînsul, apoi îi omora și le atirna capetele în templul părintelui sei. An- teii era neînvins, căcă ori de câte ori atingea cu pici6- rele pămîntul, adică pe mama sa, câștiga puteri noui. E- roul, încăerându-se cu uriașul, îl trânti de trei ori la pă- miînt și de trei ori Anteii se sculâ împuternicit din noii. Atunci strîngându-l odată bine în braţe, îl ridicâ în sus 

și-l sugrumâ. 
Alți duşmani învinși atunci de Heracle fură Exrx în Sicilia şi Arcroneus pe Istru. 
Lupra-t cu EuRyros.—A cest rege din Echalia, un oraș în Tesalia, era faimos arcaș. El făgăduise pe frumâsa-i fiică Iola de soţie celui ce lar dovedi pe dînsul şi pe fiii sei în arta de a trage cu arcul. Heracle primi lup- ta de întrecere și eși învingător; dar Eurytos nu vru să se ţie de cuvint și-l alungă din casa lui. Eroul fu ne- 

voit să plece, dar îşi răsbună de o cam dată asupra lui Iphitos, unul din fii lui Eurytos: pe când tînărul por- 
nise să caute vacile, ce Autolycos, fiul lui Hermes, fu- rase părintelui seii, dete peste Heracle, care îl ucise vi- clenesce. Ca să se purifice de acâstă crimă, Heracle se 

Şăineanu.— Mitologie clasică, 
9
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duse să întrebe oracolul de la Delphi, care însă îl res- 
pinse. Furios, vru să răpâscă tripedul lui Apollo și era să 
se încaere cu însuși deul, care îi s'arătase, dacă Zeus 
nu-i despărţia, svirlind fulgerul între dinșii. Spre a ex- 
pia aceste fără-de-legi, oracolul îl osîndi să fie rob trei 
ani de dile şi să dea lui Eurytos simbria, ca r&scumpă- 
zarea sângelui fiului sei. 

Rora Lui HeRacLe. — Eroul fu vîndut de Hermes cu 
preţul de trei talanţi Ompbhalei, regina Lidiei.: O tradiţiune 
de origină asiatică (raportată de poeţii romani) representa, 
pe Heracle ducând la Curtea acestei regine un traii des- 
fătat și moleșit: îmbrăcat muieresce şi toreând lâna printre 
celelalte r6be ale Omphalei, el lăsase reginei să îmbrace 
pielea sa de leii şi să porte măciuca-i de vitâz. Dar chiar 
și în mijlocul acelei moleșiră, el uimia une-ori pe stăpâna 
şa prin bărbăţia lui, așa că-i redete libertatea. Ă 

Dejanira. — Heracle avu să mai susţie o luptă crân- 
cenă spre a căpăta de soţie pe frumâsa DeyaxrRa, fiica 
Ii Eneus, rege al Etolienilor, și soră cu Meleagru. Inainte 
de eroul nostru, o peţise fluviul AcneLoros și o luptă straș- 
nică se încinse între cei doi protivnici. Atcheloios lua 
forme diferite, dar nu putu să scape de săgețile eroului; 
luând în cele din urmă chip de taur, el îi smulse unul 
din c6rne (care umplut cu flori și pâme deveni Cornul 
îmbelșugării) și-l sili să se ascundă în fundul fluviului, 
ce-i portă numele. Heracle luă de soţie pe Dejanira și 
avu cu dinsa un fiii, pe Hyllos. Mai târqiă, plecă cu De- 
janira în ţara Trachis, unde domnia amicul seii Ceyx. 
Ajunseră la fluviul Evenos, peste care Centaurul Nussos 
trecea pe drumeţi luându-i în spinare. Centaurul, fiind să 
trecă pe Dejanira, vru să fugă cu frumâsa-i pradă, dar 
Heracle trase cu arcul și străpunse inima lui Nessos cu 
una din săgeţile-i înveninate. Murind, Centaurul “și răs- 
bunâ cumplit, spunând Dejanirei să facă cu sângele pi- 
cat din rana-i un filtru, cu care 'și va putea asigura iu- 
birea bărbatului ei. Acolo, la Trachis, se luptă cu Dryopii 
și cu Oyoxus, fiul lui Ares, și nu numai că-l doredi, ci 
răni încă și pe deul războiului, care alergase în ajutorul 
fiului sei. 
Movtea lui Mevacle. — Cea din urmă ispravă a 

eroului fu r&sboiul împotriva lui Eurytos, ca să r&sbune
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rușinea ce-i făcuse nedându-i pe fiică-sa Iola. EL dărămâ cetatea Echalia, uoise pe regele și pe fiii sei și luâ cu dinsul pe frumâsa fecidră. La întârcere, înainte de a a- junge la Trachis, vru să aducă mulţumiri lui Zeus și tri- mise pe tovarășul sei Lichas să câră Dejanirei o cămaşă albă spre a se găti pentru sacrificii. Diînsa aflând de la Lichas despre Iola, din gelosie şi ca să-și recapete dra- gostea soţului, îi trimise lui Heracle cămașa lui Nes- sos, înmuiată în sângele Centaurului. Cum o puse eroul, cămaşa îi se lipi de piele și Veninul ei se răspândi în tot corpul. In prada unor dureri cumplite, apucâ pe Li- chas de picidre şi-l aruncâ în mare. Dejanira, aflând de acestă nenorocire, 'și făcu și ea sâma. Nenorocitul dete să se desbrace de acea cămașă blestemată și vru s'o smulgă de pe corpul seii, dar ea se sfâşiă cu carne cu tot în mâinile sale. 
Apoteosa.—Simţind că-i se apropie c6sul morţii, se urcă pe muntele eta, unde durâ pe piscul seii un rug de pini şi de stejari, se sui apoi pe dinsul și se rugă, de tovarășii sei să-i dea foc. Valuri de fum se uroară la cer, dar când fu să se mistue corpul eroului, un nor se cobori, în mijlocul tunetelor și fulgorelor, îl înfășură și-l transportă în Oylmp. Acolo fiul lut Zeus dobîndi nemu- zirea, se împăcâ. cu Hera, care îi dete de soție pe fiică-sa Hebe, și gustâ de acum înainte printre nemuritori ferici- rea cerâscă și râpaosul etern, răsplată meritată pentru faimosa și trudnica lui viaţă. 
Caracterul sei moral. — Heracie deveni simbo- lul puterii morale, ce laptă împotriva greutăților vieţii şi scie să le învingă prin tărie și stăruință, câștigând asttel o glorie eternă. Tâtă viaţa eroului a fost o luptă necur- mată fie în contra unor monștri, fie în contra unor fiinţe cu puteri uriașe. El era idealul atletului ajuns în plina desvoltare a puterii sale musculare. Heracle deveni asttel protectorul gimnasiilor ; apoi (sub influența deului feni- cian MELKARTE) fu venerat ca bine-făcător al omenirii și invocat în momente de grea cumpănă, Cultul seii era răs- pândit în tâtă Grecia. Ii se ridicară temple şi se insti- tuiră serbări publice, numite Heraclee, în diferite locuri ale Greciei. - -



Hercules. — Romanii aveati un vechiii dei agricol, 
HERCULES, pe care îl identiticară cu numele lui Heracle 
și legendele eroului grec se respândiră ușor printre po- 
pârele italice, cari căutară să introducă în acest ciclu și 
unele elemente locale. Un asemenea caracter îl pârtă tra- 
diţiunea romană (raportată în Eneida lui Virgilii) despre 
Hercule şi Cacus. Se povestia adică, că Hercule întorcân- 
du-se din Erythrea unde dovedise pe uriașul Geryon, îu 
ospătat la Roma de regele Evandru, care locuia pe Pala- 
tin. Eroul trecând cu turma-i pe la plele muntelui, un 
tâlhar faimos anume Cacvs, uriaş monstruos (Jumătate- 
de-om, cum îl numesce Virgilii), care locuia într'o peș- 
teră din Aventin, aprâpe de Tibru, îi furâ câţiva boi şi 
ca să li se piarqă urma, îi tîri de câde în fundul peş- 
terei. Dar mugetul lor dete de scire lui Hercule, care 
porni asupra lui Cacus, se luptă cu dinsul şi-l ucise. In 
amintirea acestei victorii, îi se închină în acel loe un 
templu, dis Ara Mazima, între Palatin și Aventin, şi o- 
dată pe an, la 12 August, îi se aducea ca jerttă un ied 
sati o vacă. 
Representaţiuni artistice. — Arta plastică a lă- 

sat despre Heracle mai multe monumente ca despre ori- 
care alt personagiii mitic. Caracterul general al statuelor 
sale exprimă o putere bărbătâscă și aprâpe supraumană : 
un cap mic și un gât sourtpe un corp de uriaș, numai 
carne și mușchi. Așa îl concepuse sculptorul Lysip şi-l 
representase atât în statua colosală din Tarent (transpor- 
tată apoi la Constantinopol unde fu distrusă în 1204), cât. 
și în grandi6sa-i composiţiune ce închipuia cele 12 munci. 
Ca o copie saii imitaţiune a statuei lui Lysip se consi- 
deră colosul, cunoscut sub numele de Hercule Farnese, o- 
pera sculptorului atenian Giycon (descoperită în 1404 în 
Termele lui Caracalla din Roma), aqi în Museul din Nea- 
pole. Eroul se odihnesce după muncile sale, cu umărul 
stâng sprijinit de măciuca. acoperită cu pielea leului, bra- 
țul stâng atîrnând în voie, pe când cel drept se râzămă 
îndărătul spatelui ; capul se plâcă obosit și gânditor, iar 
ochiul pironit la pămînt ca şi cum ar trece pe dinaintea-ă 
muncile trecute și viitâre. Superior sub raportul artistic, 
deși ajuns în stare fârte trunchiată, e așa-numitul 'Zorso
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din Belvedere în Vatican (descoperit la Roma către sfir- - şitul sec. XVI). Din figura primitivă ma rămas de cât pieptul și câpsele, dar formele grandi6se și armonia tră- surilor fac din acestă rămășiță unul din monumentele cele mai perfecte ale statuariei antice.



LEGENDE DIN ATICA 

CAP. XXXI 

THESE VU 

Viaţa lui Theseii. — Viaţa eroului atenian are o mare 
asemănare cu a lui Heracle; și dînsul nimicesce monştri, 
pedepsesce pe tâlhari și libereză ţara sa; şi dînsul se co- 
bâră de viii în Hades și piere de o morte nenorocită. EL 
este 6re-cum un Heracle al Aticei. 

După tradiţiune, Tars se născuse la Trezen, în Ar- 
golida, din Ethra, fiica înțeleptului Pittheus, rege din 
Trezen, și din Egeii (sati din Posidon). Egeii, părăsin- 
du-și soţia însărcinată, 'și ascunsese sabia şi sandalele 
subt o stană de piatră cu porunca, ca băiatul născut să- 
și însuș6scă lucrurile ascunse, când va fi în stare să ri- 
dice acea stană și atunci să vie la dînsul, la Atena. The- 
seii crescea mare, educat fiind de Centaurui Chiron, şi 
la vîrsta de 16 ani, împlini uşor acea poruncă şi de a- 
tunci începu viața sa de eroi. | 

In calea-i spre Atena, Theseii săvîrşi un șir de isprăvi, 
obicinuit în număr de șâse. 

La Epidaur, dete peste un fiii al lui Hephestos, Prar- 
PHETE, uriaș înarmat cu o măciucă de fier cu care strivia 
pe trecători: Theseii se luâ la luptă cu dînsul, îl ucise 
și "ŞI însuși arma uriașului (de acum înainte atributul 
distinctiv al eroului). i 

La istmul de Corint, ucise pe un alt tălhar monstruos 
anume Sixis, poreclit Frânge-lemne (Pihyocamptes), fiindcă 
era în stare să încovdie până la pămînt pinii cei mai 
mari. Dinsul lega pe drumeţi de virful pinilor încovo- 
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iaţi şi nefiind în stare să-ă reţie, erati ridicați în aer Şi 
cădeaii jos sdrobiţi. 
„Mai departe, răpuse mistrețul din Crommyon (ca He- 

racle pe cel din Erymant). 
La Megarida, omori pe un al treilea tălhar ScIRox, care 

despoia pe drumeți și-i prăvălia de pe o stâncă în mare. 
La Eleusis, dovedi pe uriașul CERCYOX, care (ca şi Anteii) 

silia pe drumeţi să se lupte pieptiș cu dînsul. | 
În fine, la malurile Cephisului, Theseii avu să se lupte 

cu cumplitul uriaş Damasres, mai cunoscut prin porecla-i 
Prokrustes (<Intinqătorul»), care supunea Gmenii la o pe- 
dâpsă grâznică: îi silia să se întindă pe un pat prea 
scurt şi le ciuntia picidrele dacă eraii prea lungi, saii le 
langia cu scripeți dacă erati prea scurte (de unde locu- 
țiunea proverbială «patul lui Procuste» pentru o situaţi- 
une jignitâre şi periculâsă). Theseti osindi pe uriaș la 
aceiași pedâpsă. 

Scăpând din tâte aceste primejdii, Theseii ajunse în 
sfîrșit la Atena. Acolo se înfăţișâ străvestit înaintea tată- 
luă seii Egeii, care luase de soție pe vrăjitârea Medea și 
dînsa, din gelosie, vru să-l răpuie cu o cupă otrăvită. Dar 
Egeii recunoscându-și fiul după sabia și sandalele. sale, 
sparse cupa, alungă pe Medea, şi împărţi tronul cu Theseii. 
Minotauvul, -— Cea mai însemnată din isprăvile 

eroului fu cea asupra Minotaurului din Oreta. Minos, re- 
gele Cretei, ca să-și răsbune pe Atenieni, cari ucisese 
mișelesce pe fiul sei Androgeii (fiind-că eșise învingător 
la serbările Panathenee), porni cu războită împotriva lor, 
ii învinse și le împuse un tribut crunt: să trimâță pe fie- 
care an la Creta 7 fete și 7 flăcăi, trași la sorţi. Acolv 
erai închiși în Labirint şi mâncaţi de MIxOTAUR, mon- 
stru jumătate om și jumătate taur, ce se nutria cu carne 
de om. În două rînduri, Atenienii plătiră acest tribut și 
puţin după sosirea, lui Theseii la Atena, trebuia să por- 
nâscă a treia expediţiune. Eroul ceru să facă parte din- 
trinsa, hotărît să răpuie monstrul şi să puie capăt jertfei 
cumplite. Insoţit de mai mulţi tovarăşi și ajutat de Aphro- 
dita, eroul porni la Creta. Acolo fu îndrăgit de Ariana 
(sau mai bine Ariadna), fiica lui Minos, care îi dete un 
ghem de fir. conducător spre a nu rătăci în Labirint: el 
pătrunse într'însul, răpuse pe Minotaur și porni însoţit de
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Ariana pe care însă o părăsi la Naxos, unde deveni apoi 
soţia lui Dionysos (p. 95). La întârcere, fu causa invo- 
luntară a morții tatălui seii: ei se înțeleseră la ple- 
care, că dacă se va întârce învingător, cârmaciul să 
înalțe pe corabie o pânză albă, iar în cas de mârte o 
pânză nâgră; eroul uitase de acâsta şi Egeii, vădând 
pânza n6gră și credând pe fii-seii mort, se aruncă în 
marea ce-i pârtă numele (Marea Egee). Theseii, după ce 
dovedi în luptă pe verii sei Pallantidi (cei 50 de fii ai 
lui Pallas, frate cu Egeii), rămase singur rege în Atena. 
EI întroduse atunci mai multe reforme politice şi religi6se, 
între cari Panatheneele saii marile serbări ale Athenei. 

Alte îsprăvi.— Dintre celelalte isprăvi ale eroului, 
pe care le săvîrși cu credinciosul seii prieten Pirithoos, 
merită, să fie pomenite următârele: lupta cu Centaurii, ră- 
pirea Helenei, coborîrea în Infern şi expedițiunea în con- 
tra Amazonelor, 

Theseii ajut may întâi pe Pirithoos, regele Lapiţilor, în 
contra sălbaticilor Centauri din muntele Pelion şi dovedi 
pe acești monştri. 

Apoi răpi din Sparta cu ajutorul prietenului sei pe 
Helena, încă fecidră, și o duse în cetatea Aphidna, de 
unde o reluară în lipsa eroului fraţii ei, Dioseurii. 

Insoţit de Pirithoos și spre a-i face pe voie, Theseii se 
cobori în Hades spre a răpi pentru tovarășul seii pe Per- 
sephona. Dar Pluton trimise pe Erinye să-l încătuşeze, 
aședându-l cu de-a sila pe un bolovan ce avea însușirea 
să reție pe cei aședaţi odată pe dinsul. Mai târdii, fu 
scăpat de Heracle. 

Împreună cu Heracle, Theseii făcu expedițiunea în con- 
tra Amazonelor şi, ea răsplată a victoriei sale, dobîndi 
pe împărătâsa lor Antiopa. Amazonele, ca să-și r&sbune 
și să-și ia înapoi pe împărătesă, năvăliră în Atica şi 
pătrunseră în Atena. Bătălia se dete în mijlocul orașului 
şi Amazonele fură învinse şi alungate. De la Antiopa, 
Tesei avu un fiii Hrepour, faimos prin raporturile sale 
cu Artemis (p. 31) și cu Phedra, a doua soție a lui The- 
seii. Ac6sta îndrăgi cu patimă pe frumosul tînăr, care o 
respinse cu dispreţ. De ruşine, Phedra îl învinui lui The- 
seii, că el ar fi căutat so. amăgâscă și Thesei, înfuriat, 
se rugă părintelui sei Posidon să-l răsbune : un taur săl- 
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batic, trimis de dei, speriâ şi turbâ caii de la carul lui 
Hippolyt, care fu tîrît, rănit şi ucis. 
Mortea sa.—Stirșitul lui Theseii fu tot aşa de tra- 

gic ca și al lui Heracle. Părăsind Atena din causa des- 
binărilor, se duse în insula Skyros unde ceru ospitalita- 
tea regelui Lycomede. Acesta, sub cuvînt că-i arată în- 
tinderea coprinsurilor sale, îl duse pe piscul unui munte, 
de unde îl prăvăli. Mai târdiă, osemintele eroului fură 
transportate, din ordinul oracolului, la Atena. unde îi se 
ridică un templu, THeseion, construit la nordul Areopa- 
gului. 
Representaţiuni avtistice. — Statuaria representa 

pe Theseii ca pe un Heracle, dar cu corpul mai svelt 
şi cu înfățișarea mai vidie. Pe multe monumente publice 
era sculptată figura eroului: așa pe templul consacrat 
lui Theseii la Atena, metopele representaii în reliet is- 
prăvi de ale sale; pe Parthenon se întățişa pe de o parte 
lupta-i cu Centauri, iar pe de alta bătălia cu Ama- 
zonele, care figureză și pe scutul Athenei Parthenos.



CAP. XXXII 

CECROPS-—ERICHTHONIOS —PANDION 

Cecrops. — Locuitorii Aticei, ca și ceilalți Greci, se 
consideraii ca autochtonă, adică născuţi chiar din pă- * 
mîntul țării lor. Primul rege mitic al Aticei fu Ceaonoes, 
despre care se povestia mai târdiă, că ar fi venit din 
Egipt. Ca autochton, era representat sub o îndoită figură: 
om în partea de sus și șârpe în cea de jos. Sub acest 
eroii s'ar fi întîmplat cârta Athenei cu Posidon (p. 22) 
pentru posesiunea Aticei. Cecrops fn primul legislator a- 
tenian și întemeietor al cetăţii, numită mai întâi Ce- 
cropia și maă târdiii Acropole. 
Evichthonios. Ion.—Unul din urmaşii lui Cecrops, 

ERionrnoxIos sai EREoRrHRU, avea încă făptura jumătate 
de șârpe, ca om scos din pămînt de mamă-sa Gea (p. 87). 
Deiţa Athena (spune legenda), crescând copilul în taină, 
il închise înth'o ladă şi o încredinţă uneia din fiicele 
lui Cecrops cu sfatul să n'o deschidă. Dar ea nu ascultă, 
deschise lada și zărind pe copil încolăcit de un balaur, 
fugi spăimîntată și se prăvăli din virful stâncei Acropole. 
Erechtheii întroduse cultul Athenei în cetatea ce-i pârtă 
numele și ar fi fost înmormîntat în Prechteion, vechiul 
sanctuar al deiţei pe Acropole. 

Tradiţiunea povestia despre fiică-sa Orithyia, cea răpită 
de Boreas (p. 68), că deveni mama gemenilor Calais şi 
Zetes, faimoși Argonauţi. Despre fiica cea mai tînără a 
lui Erechtheii, Creusa, legenda spunea că s'ar fi unit cu 
Apollo şi ar fi născut în taină un copil anume Iox, stră- 
bunul mitic al Ionienilor. Expus de mamă-sa într'o peş-. 
teră, copilul în dus de Hermes la Delphi și crescut în 
sanctuarul tatălui seii. In vremea aceea, Creusa luâ de 
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soț pe Xuraos, fiul unui rege din Pelopones, dar cu dîn- 
sul n'avu copii. Mâhniţi pentru acesta, soții se duseră 
să consulte oracolul lui Apollo, care le răspunse, că pri- 
ma fiinţă, ce va întîlni Xuthos la eşirea din templu, va, 
fi fiul sei; și întilnind pe Ion, îl recunoscu de fii al 
seil. Creusa, bănuindu-l copil nelegitim ai lui Xuthos, 
căută să-l otrăvâscă şi Ion descoperindu-i gândul, era s'o 
ucigă, dacă Pythia nu intervenia să explice taina între 
mamă și fiii, cară ast-fel se recunoscură. 
Pandion.—Fiul şi urmaşul lui Erechteii, Paxnrox avu 

ca fiice pe Procris, Philomela şi Proene, câteși trele fai- 
mose prin întîmplările nenorocite ale vieţii lor. 

PnocRs era soţia iubită a frumosului Ceenaros. Ei 
trăiră mult timp fericiți, până ce într”o di Cephalos, du- 
cându-se la vinătâre, fu zărit de Eos, care îl îndrăgi şi-l 
răpi cu dînsa. Deiţa, vădându-l statornic în credință că- 
tre Procris, îi propuse să se încredinţeze mai întâi de fi- 
delitatea soţiei sale. Străvestit ca străin, Cephalos izbuti 
s'o amăgâscă cu daruri scumpe; dar și dinsul fu amăgit 
apoi de Procris cu o suliță infailibilă căpătată de la Ar- 
temis: amindoi soți se recunoscură și se împăcară. Dar 
într'o diminâţă când Proeris, gel6să, se ascunsese întrun 
tufiş, ca să pândâscă pe Cephalos şi pe Eos, acesta, vă- 
dând că frundişul se clatină şi credând c'ar fi o fiară, 
asvirli sulița minunată și omori pe Proeris. Desperat, Ce- 
phalos se aruncâ apoi în mare de pe capui Leucas. 

Povestea despre Procne şi Philomela e şi mai tristă. 
PRocxe se căsătorise cu Tereus, regele Traciei, și trăiu 

cu el de mai mulți ani, având și un băiat Itys. Venin- 
du-i dorul să revadă pe soră-sa PHILOMELA, €a, se rugă de 
bărbatul ei să se ducă la Atena și să înduplece pe b&- 
trânul Pandion, să-i trimiţă sora pentru cât-va timp. 'Te- 
reus primi, dar când vădu pe Philomela, o îndrăgi eu 
patimă. Pe drum o necinsti, tăiâ limba nenorocitei şi o 
năpusti într'o' casă din mijlocul pădurii, sub paza câtor- 
va I6be; iar dinsul se întârse și spuse Procnei, că soră- 
sa a murit pe drum. In vremea, aceea, nenorocita Philo- 
mela, neputând vorbi, 'Și cusu tâtă povestea pe o san- 
gulie și o trimise în dar Procnei cu una din r6bele 
cari o păziati. Dînsa, cum aflâ nelegiuirea, se gândi la 
o resbunare cumplită. Folosindu-se de serbările lui Bachus,
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«și din cetate, aduse pe Philomela și amîndouă, turbate 
de ură, apucară pe micul Itys, îl tăiară în bucăţi și de- 
teră lui Tereus să mănânce membrele fierte ale propriu- 
lui seii copil. Dînsul invocă cu strigăte fiorâse deităţile in- 
fernale: «Când ar vrea (cântă Ovidii) să-și smulgă din 
pieptu-i deschis bucatele afurisite, cară ascundeaii m&- 
runtaiele fiului seii; când plânge numindu-se mormîntul 
fiului seii și urmăresce cu sabia g6lă pe fiicele lui Pan- 
dion. Ai fi putut crede, că corpurile lor atîrnaii în aer 
și în realitate ele aveati aripi: una își luâ sborul spre 
păduri, iar cea-laltă se avintă pe acoperiș. Urmele cri- 
mei nu s'aii șters încă de pe sînul lor şi penele le sînt pă- 
tate de sânge.» 

Intr'adevăr, Procne se schimbă în rîndunică şi Philo- 
mela în priveghetâre, iar Tereus în pupăză.



EROI TEBANI 

CAP. XXXIIE 

CADMOS — AMPHION şi ZETHOS 

  Cadmos.—Ca întemeietor al oraşului Teba se consi- 
dera Canmos. Dar pe când, în Atica, Cecrops era un eroii 
indigen; în Beoţia, Cadmos era de origine feniciană şi Ho- 
mer nu-l cunâsce încă, Cadmos era fiul lui Agenor, rege 
fenician, și frate cu Europa. Când soră-sa fu răpită de 
Zeus în chip de taur, Agenor desperat trimise pe Cad- 
mos în căutarea surorii, amenințându-l să nu se întârcă. 
fără dînsa. După ce cutreerase lumea în zadar, Cadmos se 
duse să întrebe pe oracolul de la Delphi şi primi r&s- 
puns: să nu-și mai caute sora, ci să se ia pe urmele: 
unei vaci şi unde se va opri ea, să întemeieze o cetate. 
Așa şi făcu, întemeiând acolo cetatea Cadmnea, numită. 
mai târdii Teba. El vru apoi să jertfescă Iui Zeus vaca 
și trimise să-i aducă apă de la o fintînă a lui Ares din 
vecinătate. Dar acea fîntină era păzită de un balaur, care 
ucise pe Gmenii lui Cadmos. Acesta se luâ la luptă cu 
monstrul, îl r&puse şi, după sfatul Athenei, semână în 
pămint dinţii balaurului. Atunci se pomeni răsărind din 
acea semînță o dr6ie de uriași înarmaţi (aşa numiții Sparti 
saii semănații), cari se încăerară cu învierșunare şi se u- 
ciseră unii pe alții, afară de cinci cară supraviețuiră şi 
deveniră străbunii Tebanilor. După ce sluji lui Ares câtva 
timp (ca expiare că omorise balaurul consacrat eului), 
dobindi de la Athena domnia Tebei și luâ de soţie pe 
HaRmonIA, fiica lui Ares, cu care avu într'alți copii pe 
Ino şi pe Semela. Nunta lor fu serbată de toți deii şi
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Harmonia primi ca dar de nuntă un colan de aur fabricat de Hephestos, care deveni apoi fatal posesorilor sei, Amphion şi Zethos. — Aceşti frați gemeni, înte- meietorii naţionali ai Tebei, se născură din unirea lui Zeus cu Antiopa, fiica lui Nycteus. Când rămase însăr- cinată, ca să scape de amenințările tatălui ei, ea fugise la Sieyona, unde regele Epopeus o luâ de soţie. Nyoteus desperat se ucise şi murind lăsă îratelui sei Lycos sar- cina să-l răsbune. Acesta porni asupra lui Epopeus, îl ucise și luâ cu sine captivă pe Antiopa, care în cale de- te nascere celor doi gemeni Auearox și Zernos. Mama îi expuse pe muntele Citeron, unde fură luaţi și cres- cuți de un păstor. In vremea aceea, Antiopa trăia ca IObă în casa unchiului ei și îndura cele mai rele tra- tără, mai ales de la soția lui Dirce. In urmă izbuti să fugă şi, noroc6să, să-și regăsâscă feciorii în bordeiul păs- torului din Citeron. Când se recunoscură, dinsa le po- vesti tte necazurile suferite Și-i împinse la răsbunare. Tinerii gemeni purceseră la Teba, uciseră pe Lycos, le- gară pe Dirce de cârnele unvi taur sălbatic şi-i arun- cară apoi trupul într'o fîntînă de lângă Teba, ce-i purtă apoi numele. Stăpâni pe Beoţia, fraţii înconjurară capi- tala cu ziduri tari, ca so apere de atacurile duşmani- lor: pe când voinicul Zethos aducea bolovani din mun: ţii învecinaţi, Amphion cânta din liră şi la viersul seii minunat pietrele se puseră în mișcare -și se aședară una peste alta, întemeiându-se ast-fel cetatea Tebei, Răsbunarea Antiopei și pedâpsa cumplită a Dircei le vepresentă în marmură grandiosul grup, numit Taurul Farnese, aqi în Museul din Neapole. Scena se petrece pe piscurile stâncose ale Qiteronului: cei doi frați (Amphi- on se recunâsce după lira sa) cată să domesticescă ani- malul; femeia dinainte, care cere îndurare, e Dirce; cea dinapoi, radi6să, e Antiopa. Intregul monument e admi- rabil prin armonia, liniilor şi prin gruparea figurilor. Aedon. — Dintre cei doi fraţi, Zethos luâ de soție pe AEDoX, fiica lui Pandareii, cu care avu un fii Itys. Gel6să de Antiopa care avea mai mulţi copii, nenorocita "Şi puse în gând să omâre nOptea pe fiul cel mare al An- tiopei ; dar, la întunerec, se înșelase și ucise în locu-i pe Itys. De atunci, ea jelia într'una pe fiul pierdut, până
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ce, schimbată de Zeus în priveghetâre, 'şi plânge mereii 
triştea, 
Niobe.—Al doilea frate, Amphion, luâ de soţie pe 

NroE, fiica lui Tantal, regele -Frigiei, şi sora lui Pelops. 
Marea ei nenorocire a devenit proverbială în anticitate. 

Niobe era mama fericită a unei numerâse familii de 
fii și fiice. Bucuria ei pentru mândrii sei copii o făcu 
trufașă, credându-se mai presus de Leto, soţia lui Zeus, 
Dina 'şi r&sbună cumplit, săgetând într'o singură di în 
jurul Niobei pe toți copiii sei. Grozava nenorocire făcu 
pe nenorocita mamă să încremenâscă de durere și qeii o 
prefăcură într'o stană de piatră, aşeqată pe înălțimile 
singuratice ale muntelui Sipylos, unde pare a se recu- 
n6sce imaginea ei în figura străveche a unei femei jeli- 
târe. «Niobe, cea cu frumâsele plete (cântă Homer), pier- 
du doi-spre-dece copii în casa-i, ștse fete drăgălașe și 
șese fii. voinici. Pe dinșii îi r&puse Apollo cu arcu-i ar- 
gintiii, întărtat pe Niobe; iar pe ele Artemis, svîrlitârea 
de săgeți. Căci ea se potrivi cu Leto, cea cu frumoșşii 
obraji, dicând: dina născuse numai doi, iar dînsa atăţia, 
copii; de aceea ei doi îi prăpădiră pe toți. Nouă dile 
zăcură dar dînșii în sânge și nu era cine să-i îngrâpe, 
căci Cronion împietrise poprele ; a qecea di apoi îi în- 
gropară deii nemuritori... Şi acum colea în stănci, în 
munţii din Sipylos, unde cică odihnesc fecidre divine, 
când saltă în jurul lui Acheloios, colea, de și stană de 
piatră, ea simte a deilor urgie.» 
hepresentaţiună artistice, O asemenea sce- 

nă grandi6să a trebuit negreșit să inspire pe sculptorii 
greci. In anul 1583 s'a găsit într'o vie, nu departe de 
Lateran în Roma, faimosul grup al Niobidelor, datorit lui 
Scopas sai Praxitele, și astăqi el împodobesce o sală spe- 
cială a Uffiziilor din Florenţa. Grupul, care representă mo- 
mentul decisiv al jalnicei drame, se compunea din mal 
multe statue în piciâre sai culcate, cele mai multe ad- 
mirabile prin expresiunea durerii. Partea de mijloc e for- 
mată de Niobe şi de două din fiicele sale: una din ele, 
încă copilă, ş'a adăpostit între genuchii mamei, care se 
plâcă către dinsa și o acopere cu haina ei (fig. 24); cea- 
laltă ridică cu mâna drâptă mantia spre a se înveli, iar 
mâna-i stângă, pe jumătate deschisă, exprimă fârte natural 
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încremenirea causată de o privelişte așa de fiorâsă, de o 

  
Fig. 24. 

primejdie așa de neașteptată. Dar cea mai mare compăti-
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mire o însuflă figura sublimă a Niobei, a mamei neno- 
rocite copleșită de durere. Frumuseţea și grația operei ar- 
tistice idealiseză scena fiorâsă şi însuflă compătimire şi 
duioșie. Nici un strigăt nu ese din buzele mamei: eroie 
și tăcut sucombă cu toţii sub puterea covîrșitre a deilor. 

Şăineanu.— Mitologie clasică, 
10 

 



CAP. XXXIV 

ED IP 

  Crima fatală. — Labdacos, nepotul lui Cadmos, a- 
vuse un fii Laos, care se făcu rege al Tebei și luâ de 
soţie pe Iocasra (la Homer, Fipicasta). Neavând copii, se 
duseră să întrebe pe oracolul de la Delphi şi li se răs- 
punse: fiul ce se va nasce, va ucide pe tată-seii şi va 
lua de soţie pe mamă-sa. Puțin după aceea. Iocasta născu 
un băiat şi Laios, temându-se de spusa oracolului, îl ex- 
puse pe muntele Citeron. Acolo fu găsit de un păstor, 
care îl numi Eore (Oidipus) adică «copilul cu picidrele 
umflate», căci tată-seii îi străpunsese picidrele când îl ex- 
puse. Păstorul duse copilul găsit la palatul lui Polybos, 
rege al Corintului, unde fu crescut de regele şi de regina 
Meropa ca propriul lor fiii. Când se făcu mare, aflâ des- 
pre expunerea sa și se duse la Delphi să întrebe oracolul 
despre taina nascerii sale. EI primi răspuns: să nu se în- 
târcă în patrie, că va ucide pe tată-seii şi va lua de so- 
ție pe mamă-sa. Dar fiind încredinţat că Polybos şi Me- 
ropa sînt părinţii sei și împins de Grba fatalitate, nu mai 
vru să reintre în Corint, și apucâ calea spre Teba. La o 
r&spântie a drumului, întilni, tără să scie, pe adevăratul 
seii tată Laios și conducătorul carului regesc căutând 
cârtă cu drumeţul, Edip ucise pe Laios şi pe 6menii lui. 
Așa se adeveri întâia parte a oracolului. 

Sfinxul. — Urmându-și calea spre Teba, Edip dete 
peste faimosul Sen: monstru cu fața de temee, cu ari- 
pile de pasere, cu corpul și cu c6da de leii (spre deose- 
bire de sfinxul egiptn care era nearipat şi cu faţa de 
bărbat). Stând pe un munte din împrejurimile Tebei, fe- 
meia-pasere punea drumeţilor diferite enigme şi devora pe
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cei ce nu puteaii să le deslege. După ce mulţi se prăpă- 
diseră, Creon, rege din Teba, dete de scire, că va da dom- 
nia și pe soră-sa Iocasta de soţie vit6zului, care va scăpa 
țara de acel monstru, Edip cercâ și dînsul și Sfinxul îi 
puse următârea întrebare : Care e fiinţa cu două picisre, 
care are patru, apoi trei şi o singură voce? Edip răs- 
punse : Omul, care în copilărie umblă d'abușile, apoi merge 
cu două picidre și la bătrâneţe îşi mai ia ca sprijin un 
toiag. Atunci monstrul se prăvăli însuşi din virful stân- 
cei, iar eroul se făcu stăpân peste Teba și se căsători, 
fără să scie, cu mamă-sa locasta. 
Pedepsa divină. — Acestă îndoită crimă fatală trase 

în curînd asupra lui Edip urgia deilor. Ei trimiseră a- 
supra Tebei o ciumă grozavă şi o fâmete cumplită. Ora- 
colul întrebat răspunse, că singurul mijloc de scăpare era 
să se alunge din cetate ucigașul lui Laios, Edip blestemâ 
groznic pe omoritor, dar când se puse să-l caute, nenoro- 
citul aflâ îngrozitârea taină : că dinsul era ucigașul şi că 
diînsul se însurase cu mamă-sa, locasta desperată 'și făcu 
s6ma, iar Edip 'și scose ochii. Alungat din Teba, neno- 
rocitul orb, călăuzit de draga lui fiică Antigona, rătăcia 
din loc în loc fără s'afle pace, până ce ajunse la Colona, 
în Atica, în dumbrava Enmenidelor, unde peri într'un 
chip minunat. 

Cei şepte în contra Tebei. — Eteocle şi Polynice, 
fiii lui Edip pe cari îi blestemase înaintea morţii, moş- 
tenind tronul părintese, se învrăjbiră în curind și Po- 
Iynice fugi la Adrast, rege din Argos, a cărui fiică o luâ 
de soţie. Ajutat de socrul seii, Polynice porni cu războiiă 
asupra fratelui seii Eteocle, rămas singur rege în Teba. 
Acest războiii fu numit Cei șepte în contra Tebei, fiindcă, 
afară de Adrast, de Polynice şi de cumnatul sei Tydeă, 
fiul regelui din Calydon, mai luară parte alţi patru e- 
Toi: cei doi fraţi ai lui Adrast, uriașul Fippomedon şi 
delicatul Parthenopeus, abia copilandru dar deja oștân 
cu inima semâță, trufașul Capaneus «care nu se temea 
de fuigerul și de trăsnetul lui Zeus» și a cărui soţie de- 
votată Evadna se aruncâ de vie pe rugul bărbatului ei ; 
în sfirşit Amphiaraos, faimosul ghicitor din n6mul Lui 
Melampus şi cumnat cu Adrast. Acesta, ce-i drept, prevă- 
duse, că vor peri cu toţii în acest război, dar fu nevoit
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să ia parte de soția sa Eriphyla, pe care Polynice o amă- 
gise dăruindu-i mândrul dar fatalul colan al Harmoniei 
și dînsa descoperi locul unde se ascunsese soţul ei. Ina- 
inte de a pleca, Amphiaros, însărcinâ pe fiul sei Ale- 
meon să-l r&sbune și acesta ucise mai târdiii pe mamă-sa. 
Războiul avu, întradevăr, un sfîrșit răi. Cei ș&pte pornind 
asupra Tebei, împresurară cele 7 porţi ale cetăţii. Capa- 
neus, care se urcase pe ziduri, peri fulperat de Zeus; 
fraţii Eteocle și Polynice se uciseră în duel; ceilalți eroi 
muriră sai o luară la fugă, între cari și Amphiaraos: 
pe când fugia, pămîntul se despică și-l înghiţi de viă, 
împreună cu vizitiul seii. El deveni un geii-profet, vene- 
rat la Teba şi aiurea. Singurul care scăpâ din acest răz- 
boiă fatal fu Adrast, mulţumită sprintenului seii fugar 
Arion. 

Epigonii.— Dece ani mai târdiii, fiii şi urmașii ero- 
ilor căduţi, așa numiții Epigoni, se uniră spre a'răsbuna 
pe părinţii lor. Favorisaţi de astă dată de dei, porniră a- 
supra Tebei, o coprinseră şi o dărămară. Cea mai mare 
parte a prăqii fu trimisă la Delphi, ca prinos lui Apollo. 

 



LEGENDE DIN ETOLIA 

CAP. XXXV 

MELEAGRU 

Xascerea-ă minunată. — Eroul Etolienilor, Mr- 
LEAGRV, era fiul lui Eneus, rege din Calydon, și al Altheei, 
fiica regelui din Pleuron. Șepte dile după nascerea copi- 
lului, veniră cele trei Moire să-i predică sârta viitâre, o 
viaţă glori6să dar scurtă. Clotho meni copilului s'aibă un 
suflet nobil, Lachesis să fie vitâz, iar Atropos, aruncând 
un tăciune în focul de pe vatră, rosti aceste cuvinte fa- 
tale: Meleagru va trăi atâta, cât va arde și tăciunele de 
pe vatră! Mama, speriată la audul acestei menită, sări din 
pat, luâ tăciunele din foc şi-l ascunse întro ladă spre a 
păstra viaţa copilului sei. Așa trăi și creseu Meleagru. 

Mistreţul din Calydon. — Eneus, uitând într'un 
an să ofere deiţei Artemis prindsele recoltei, ea trimise 
un mistreț năprasnic cu colții grozavi să pustiâscă îm- 
prejurimile Calydonului. Meleagru 'și propuse să răpuie 
fiara cumplită şi pentru acâsta se întovărăşi cu mai mulți 
războinici viteji din orașele învecinate : Castor şi Pollux, 
Theseii şi Piritoos, Lynceus și Idas, Admet şi Iason, I- 
phicles și Iolaos, Peleii și Telamon, Anceus și Amphiaraos, 
precum și frumâsa vinătâre Atalanta. După câte-va die 
de serbări în ondrea 6speţilor, se întreprinse vînătârea. 
Se întinseră laţurile, se împerechiară în sgardă câinii şi 
se luară cu toții pe urmele fiarei. Mistreţul atunci se re- 
pedi, sparse haita câinilor, dar tinerii voinici se aţinură 
după dînsul și fie-care căuta să-l izbâscă : săgețile lor că- 
dură în sec, numai darda Atalantei se înfipse țâp&n sub 
urechea fiarei. Atunci lupta se încleștâ şi mai tare și An-
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ceus cădu mort, sfâșiat de colții mistreţului. Dar braţul 
voinic al lui Meleagru răni de mârte fiara, care se ros- 
togoli în pulberea roșită de sângele ei. Răsplata biruin- 
ței, capul şi pielea mistrețului, se dete firesce lui Melea- 
gru ; el însă, răpit de frumuseţea Atalantei, o cedâ ei, 
dicând că se cuvine cui rănise mai întâi fiara. 
Mortea eroului. — Acâstă împărţâlă a prădii pro- 

vocâ o&rtă mare între vînători și Meleagru ucise pe fra- 
ţii mamei sale, cari mişelesce răpiră Atalantei darul. M6r- 
tea lor împinse pe supușii lor, Cureţii din Pleuron, să 
pornescă cu războiii asupra Etolienilor. La început, Cu- 
reţii fură bătuţi, dar la urmă, Meleagru retrăgându-se din 
luptă, fiind-că mamă-sa îl blestemase pentru mârtea fra- 
ților ei, Cureţii respinseră pe Etolieni și împresurară por- 
ile Calydonului. In acestă nenorocire, bătrânii și preoţii 
veniră să-l râge pe Meleagru să apuce iar armele şi să-i 
apere, dar în zadar; atunci veniră să-l râge tatăl seii, su- 
sorile sale și chiar mama sa, dar eroul rămase neîndu- 
plecat; în fine, soţia sa Cleopatra izbuti să-l înduplece. 
E! apucâ armele și, în fruntea a lor sei, sdrobi pe duș- 
mani., Dar eroul însuși nu se mai întrse de la câmpul 
de bătaie: Erinia cumplită, care ascultase blestemul ma- 
mei sale, îl înhăţă și-l dete morții. 

După legenda mai sus raportată, relativă la nascerea e- 
roului, mamă-sa Althea, indignată de mârtea fraţilor sei, 
'şi aduse aminte de menirea Moirei și aruncâ în foc tă- 
ciunele fatal, ce-l păstra cu sfințenie. Ast-fel muri Melea- 
gru odată cu mistuirea tăciunelui, de a cărui ființă era 
tainic legată viaţa sa. Althea se căi prea târdiu și Şi 

„făcu s6ma, iar surorile lui Meleagru îl jeliră pe mormîn- 
tul seii, până ce Artemis le schimbă în bibilice (melea- 
gride) şi le transportă în insula Leros. 
Atalanta. — Reci6ra războinică care luase parte la 

vînătârea de la Calydon și fusese causa indirectă a mor- 
ţii lui Meleagru, ArALanrA, era fiica Arcadianului Iasos. 
Când se născu, tatăl ei, care doria s'aibă băieți, o ex- 
puse pe un munte, unde fu alăptată de o ursdică şi cres- 
cută de nisce vînători. Ea ucise pe Centaurii, cari o pri- 
goniaii și trăia ca o feci6ra departe de 6meni, îndeletni- 
cindu-se cu vinătârea. La urmă 'și regăsi părinţii, cari o 
recunoscură de fiica lor. Tatăl ei vrând s'o mărite, o fă-
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gădui de soție celui ce va fi în stare să întrâcă în aler- 
gare pe sprintena feci6ră, iar cel învins să fie ucis. Mai 
mulți voinici păţiseră deja mârtea, când unul dintre peţi- 
toră (numit Melanion sai Hippomenes) o putu dovedi prin 
viclenie: căpătând de la Aphrodita 3 mere de aur din 
grădina Hesperidelor, el le aruncă în dram pe când a- 
lergaii, și fecidra, atrasă de mândreţea lor, se opri spre 
a le culege. Ea fu întrecută ast-fel de şiretul ei potriv- 
nic şi Hippomenes se însurâ cu Atalanta. Mai târgiăă 
(spune legenda) amîndoi fură schimbaţi în lei. 
Representaţiună artistice.— 0 îrumosă reprodu- 

cere plastică a vinătârei din Calydon o admiraii cet vechi 
pe trontonul oriental al templului Athenei din Tegeia, în 
Arcadia, opera marelui sculptor grec Scopas: grupul de 
mijloc era format de mistreţ şi de figurile lui Meleagru, 
These şi Atalantei. Din acest templu s'ati păstrat numai 
puţine fragmente.— Un grup de marmură, conservat aqi 
în Vatican, representă, același episod însemnat din viața 
eroului: Meleagru, întovărășit de câinele sei, a răpus 
mistrețul și a depus capul fiarei ca un trofeii destinat 
Atalantei. Părţile superidre ale acestei opere plastice sînt 
admirabile și atitudinea figurilor plină de graţie.



LEGENDE DIN TESALIA 

CAP. XXXVI 

CENTAURII şi LAPIŢII 

Lupta lor faimosă.—Liaerpi şi CexnauRrt erai tri- 
buri sălbatice și războinice, cari locuiaii în munții Te- 
saliei, cei dintâi la pâlele meridionale ale Olimpului, iar 
ceklalți în pădurile muntâse din Pelion. Centaurii, fiii 
lui Ixion și ai Nephelei, sint pomeniți de Homer ca nisce 
Omeni păroși, cu coma sbirlită, dirji şi aprigi. Mai târ- di imaginaţiunea grâcă le dete o formă monstruâsă : ju- mătate 6meni şi jumătate cai (fig. 25). Ei îşi petrecea timpul vînând cu lancea (une-ori călără şi atunci numiţi 
Hippocentauri) taurii sălbatici, cari rătăciaăi prin acele păduri. Lupta între Centauri şi Lapiţi, care deveni în ur- mă simbolul luptei între civilisaţiunea grâcă şi barbaria 
pelasgică, se iscă cu prilejul următor. Când Pirithoos, re- 
gele Lapiţilor, 'şi serbâ nunta cu Hippodamia, el invită şi pe câţiva din fruntașii Centauri. Unul din ei, Eurytion, 
ameţit de vin, vru să răpescă cu de-a sila pe soţia rege- lui. Eroii de față, revoltați de atâta semeție, alungară pe 
Centauri, dar ei se întârseră mai numeroși şi, înarmaţi 
cu bolovani și cu copaci năprasnici, deteră năvală în sala ospățului. Acolo o luptă crâncenă se încinse între dînșiă şi Lapiţii. Aceștia, conduşi de Pirithoos ajutat de neîn- vinsul Theseii, îi înfrinseră cu desăvirşire şi-i alungară până la p6lele Pindului. 
Chivon.—In legendele de mai târdiii, Centaurii par a-și mai fi îmblândit firea și, ca genii ai pădurilor, ei urmaii împreună cu Satyrii şi Silenii carul lut Diony- sos, cântând din corn şi din liră. Pe povîrnișurile mun-
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telui Pelion crescând buruieni de I6c, li se atribui şi arta 
medicală. Acestă, însușire vindecătâre se dete mai ales u. 
nuia din Centauri, lui Cranox, fiul lui Cronos și al ocea- 
nidei Philyra. El era, vînător ca şi frații sei, dar mai 
cu s6mă medic și chirurg. In acâstă calitate, Chiron de- 
veni educatorul lui *Aseclepios, Jason, Achile și al altor 
eroi. El locuia mai întâi întro peşteră din muntele Pe: 
lion, dar după alungarea Centaurilor de Lapiţi, "Şi mută 
locuinţa pe capul Maleia. Chiron muri rănit din întîm- 
plare de una din săgețile înveninate ale lui Heracle. 
Representaţiuni artistice.— Centauromachia sait 

lupta Centaurilor cu Lapiţii a devenit subiectul favorit 
al poeţilor și mai ales al ar- 
tiştilor greci. Alcamene, cel 
mai bun elev al lui Phidias, 
a representat'o mai întâi pe 
trontonul occidental al tem- 
plului lui Zeus din Olympia, 
din care s'aii descoperit în 
timpul din urmă fragmente 
însemnate. Apoi aceiași luptă 
figureză pe trisa lui Theseion 
din Atena și mai ales pe me- 
topele meridionale ale Par- 
thenonului. O bună parte din 
aceste din urmă există încă 
şi se conservă în British Mu- oa 
seum din Londra. Feluritele Fig. 25. 
scene representă când pe un Centaur ducând în braţe o fe- 
mee răpită, când pe un altul călărind asupra cadavre- 
lor dușmanilor uciși și când iarăși unele epis6de ale 
luptei. 

Dar nici un artist pare a nu îi reuşit să represente 
mai bine pe Centauri ca celebrul pictor grec Zeuxis, des- 
pre al căruia tabloii—Centauresă alăptând doi prunci Cen- 
tauri—Lueian ne-a lăsat o frumâsă descriere : 

  

Pe iarbă stufosă e representată Centaurâsa, cu tâtă paztea ei de 
cal aşegată pe jos și cu picidrele din apoi întinse ; partea ei superidră, 
care este de femee, stă rezemată pe cot; piciârele ei dinainte nu sînt 
lungite ca ale unui animal ce ar sta culcat pe şold, ci unul din pi- 
ci6re, afectând, posiţiunea încovoiată a unei pers6ne ce se pune în ge-
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nuchi, are copita sucită în lăuntru; celălalt e drept și proptit în 
pămînt, de pre cum fac caii, când vor să se ridice de jos. Ea ţine 
în braţe unul din copii şi: îi dă să sugă la sîn, ca o femee; iar ce- 
lălait suge la ugerul mumei sale, întocmai ca un mînz. In partea, 
de sus a tabloului stă, ca la pândă, un Centaur, carele se vede a fi 
soţul celei ce dă să sugă pruncilor; el se uită în jos zimbind. şi din 
trupul lui apare numai jumătate a părții sale de cal; cu mâna drep- 
tă arată un puiii de lei şil ţine în sus, pato'ar voi să glumescă, 
speriând cu dinsul pe copii. | 

Tâte celelalte frumuseți ale acestui tabloiă însuşesc tote perfecţiunile 
picturei, adică corecțiunea desăvîrşită a desenului, norocita îmbinare 
a colorilor, potrivirea meșteșugită a efectelor de proeminenţă şi de 
umbre, drâpta. cumpănire a părţilor în raport cu totul, armonia ge- 
nerală... Zeuxis a sciut, întrun Singur subiect, să desvolte comorile va- 
riate ale geniului sei, dând Centaurului o înfăţişare aspră şi sălbatică, 
o comă asvinlită cu mândrie, un trup sbirlit de păr, nu numai în 
porțiunea sa de cal, dar chiar în cea omeutscă. De pe largile lui spete, 
de pe privirea lui zîmbitâre şi ferdsă, se cunâsce o ființă sălbatică, 
crescută în munţi şi care nu s'ar putea domestici. 

Ast-fel este dînsul; dar femeia semă&nă cu acele mândre cavale, 
cari trăiese în Tesalia, nesupuse la fiii şi la zăbale. Partea ei de 
sus e trupul unei frumâse femei, afară numai de urechile, cari se 
ascut la vîrf ca ale Satyrilor; dar amestecul, îmbinarea ambelor firi e 
aşa de delicat lucrată, -mai ales la locul unde trupul calului se pre- 
schimbă în trup de femee, în cât prefacerea nici că se pâte simţi 
şi ochiul în zadar cată a deosebi punctul de despărțire. Cât despre co- 
pii, în feţele lor, de şi sînt încă prunci, se vede ceva sslbatie ames- 
tecat cu blândeţea pruneiei. Şi de pe părerea mea, un lucru forte mi- 
nunat este că ochii lor copilăroşi sînt îndreptaţi câtre puiul de leii, fără 
ca ei să lase ugerul de la gură, şi fără ca să se deslipescă câtuși 
de puțin de muma lor (trad. OnoBescu),



CAP. XXXVII 

ALCESTA — PELEU 

Devotamentul Alcestei.— Acasa se făcu faimâsă 
prin devutamentul către soțul ei Admet, rege din Phere, 
în Tesalia. Acesta era un Domn puternic şi bogat și a- 
vuse norocul saibă ca păstor al mândrelor sale turme 
pe însuși Apollo, alungat din cer ca expiare pentru 
uciderea Cyelopilor. Deul, împrietenindu-se cu stăpânul 
seii muritor, îl ajută să ia de soţie pe frumâsa Alcesta, 
fiica lui Pelias, rege din Iolcos, împlinind condițiunea 
impusă: să vie s'o vadă întrun car tras de lei şi de 
urși. Apollo îmblândi aceste fiare și le înjugâ. Tot el do- 
bîndi de la Moire promisiunea că, apropiându-se lui Ad-. 
met câsul morţii, să fie lăsat încă în viaţă, dacă cine-va 
(tată, mamă ori soţie) ar consimţi să mâră în locu-i. Când 
veni momentul fatal, nică tatăl, nici mama nu voiră să 
moră pentru fiul lor. Soţia lui însă nu stete în cumpă- 
nă, ci voi6să primi mârtea, numai să prelungâscă viaţa 
soțului ei. Persephona, înduioșată de atâta iubire, o tri- 
mise înapoi lui Admet. După altă legendă, Heracle, pri- 
mit în casa amicului seii Admet tocmai în momentul 
jertiirii soţiei, se luă la luptă cu Mârtea şi, după o crân 
cenă încăerare, îi smulse prada. 

Viaţa lui Peleii.—Intre faimoşii eroi tesalieni fi- 
gurâză și Perzt, regele Myrmidonilor (pitici născuți din 
furnicile unui stejar). El şi fratele sei Telamon, geloși 
de un al treilea frate, Phocos, îl uciseră în jocul dis- 
cului și pentru acest omor fură alungați de tatăl lor. 
Peleii găsi un adăpost la Eurytion, rege din Phtia, care 
îi dete pe fie-sa Antigona de soție şi împărți domnia cu 
dinsul. Dar, la vînătârea de la Calydon, Peleii lovise cu
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lancea de morte din greşală pe socru-seii şi tu nevoit să 
fugă la Acastos, rege din loleos. Aci, nevrând să asculte 
cuvintele amăgitre ale reginei Astydameia, dînsa îl ca- 
lomniâ Antigonei, că Peleii ar vrea să ia de soție pe fata 
ei și Antigona, desperată, se spinzur ; apoi îl învinui la 
soţul ei, că ar fi vrut s'o amăgâscă. Acastos, ca să-și răs- 
bune, îl luâ cu dînsul să vineze pe muntele Pelion, cre- 
Qând că fiarele îl vor omori. Dar Peleii era un vînător 
semeț şi dibaciii, răpuse o drâie de fiare, le tăiâ limbile, 
le băgâ în torba sa și dovedi în urmă cu ele tovarăși- 
lor, că n'a vînat răi (cum Acastos qicea în bătaie de joc). 
Apoi, obosit de muncă, adormi pe munte și atunci Acas- 
tos îi turâ paloșul minunat, făurit de Hephestos, şi-l as- 
cunse întrun băligar. Deşteptându-se, căutâ în zadar ar- 
ma şi era să caqă pradă Centaurilor, dacă nu-l scăpa Chi- 
ron, care îi dete înapoi paloșul. Peleii se duse atunci 
la Ioleos, ucise pe Acastos și pe Astydameia, și se făcu 
Domn peste ţara lor. 

Căsătoria sa cu Thetis.—Tot atunci  Peleii luâ 
de soţie pe frumâsa nereidă Taemis, care fuse îndrăgită 
înainte de Zeus și de Posidon. Cei doi dei, aflând de 
la Themis că fiul născut din Thetis va fi mat puternic 
de cât părintele seii, o părăsiră şi hotăriră, ca Thetis să 
ia de bărbat pe un muritor. Deiţa însă nu vru să cedeze 
de cât cu de a sila. Ca să scape de urmăririle lui Pe- 
leii, ea lua (ca și Proteus) fel de fel de forme: de apă, 
de foc, de şârpe, de leii. Dar eroul, sfătuit de Centaurul 
Chiron, trecu peste tâte piedicile și o dovedi în cele din 
urmă. La nunta lor, serbată pe muntele Pelion şi adesea 
cântată de poeţii antică, asistară toți deii coboriţi din 
Olymp şi fie-care dintrînşii le aduseră mândre daruri: 
Posidon le dărui doi cai năsdrăvani (Balios și Xanthos), 
alți deă le oferiră arme neînvinse, iar Chiron: o suliță de 
frasin cu care Achile săvîrşi minuni; Apollon şi Mu- 
sele cântaii din chitară, iar Moirele prediseră, că copi- 
lul ce se va nasce va fi cel mai glorios dintre 6meni. 
Totuși, două pieze rele aduseră întristare în mijlocul a- 
cestei veselii : una, că fiul născut va fi răpit de o mor- 
te timpurie; apoi, în toiul ospăţului la care fusese che- 
maţi toţi deii, se pomeniră cu mărul fatal, aruncat de
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deița Eris saii Discordia (care fusese uitată) și care era. 
menit să provâce războiul troian prin judecata lui Paris. 
Peleii trăi de aci înainte fericit cu Thetis, domnind peste- 
Myrmidoni. Despre unicul lor fiu Achile, ilustrul eroi 
al războiului troian, se va vorbi aiurea.



CAP. XXXĂVIII 

EXPEDIȚIUNEA ARGONAUŢILOR 

Phrixos şi Helle.—Athamas, regele Minienilor din 
Orehomen în Beoţia, avuse de la soţia sa, deiţa Nepheia, 
un băiat Panrxos și o fată Hara. Peste câtva timp, Atha- 
mas își părăsi soţia şi se uni cu Ino, fiica lui Cad- 
mos. Copiii Nephelei fură în curind oropsiți de muma 
lor vitregă, care căuta un prilej să-i prăpădescă. Nephela, 
părăsind pămîntul, trimise ca pedâpsă în ţara lui Athamas 
o secetă, ce dete nascere unei fâmete cumplite. Regele tri- 
mise să întrebe oracolul de la Delphi şi răspunsul deului 
fu la întârcere răstălmăcit de Ino: seceta va înceta, dacă 
Phrixos va fi jertfit lui Zeus. Atunci Nephela veni în- 
ti”ajutor copiilor ei și scăpându-i de la mârie, le dărui 
un berbece năsdrăvan cu lâna de aur, ce-i fusese dat de 
Hermes. Ea puse pe cei doi copii în spinarea berbece- 
lui, care sburâ cu dînșii în slava cerului. Dar în acea 
călătorie aeriană, Helle cădu în marea ce se numi apoi 
după dînsa (Hellespont); iar Pbrixos ajunse în ţara Eia, 
numită mai târgiii Colchida, la răsărit de Marea Negră. 
Acolo jertfi berbecele lui Zeus, Protectorul fugarilor, şi 
dărui lâna de aur regelui din Fia, Eetes, fiul lui He- 
lios, care puse s'o atîrne de un stejar în dumbrava lui A- 
res, unde era păzită de un balaur cu ochii neadormiță. 
Apoi luâ de soţie pe Chalciopa, fiica regelui. 
Iason. — In orașul Ioleos din Tesalia, domniă Pelias, 

un nepot al lui Athamas, care răpise viclenesce tronul 
fratelui sei Eson. Ca să scape pe fiul seii Iasox de pri- 
gonirea lui Pelias, Eson îl dete pe mâna Centaurului 
Chiron să-l crâscă în taină. Dar Pelias, îngrijat, întrebă
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oracolul: cât îi va dura domnia? şi geul îi răspunse : 
să se ferâscă de omul cu o singură opincă (monosandalos). 
Imn vremea aceea, lason crescea în peștera lui Chiron, 
care îl instruia în tote măiestriile eroilor din acel timp. 
Când în de 20 de ani, tînărul pureese la Iolcos, cu gân- 
dul să silâscă pe unchiu-seii a-i reda tronul, Pe drum, 
trecând peste o apă, pierdu un pantof și aşa se înfăţişă, 
înaintea lui Pelias încălţat cu un singur pantof. Cum îl 
vădu Pelias, prinse . bănuială pe dinsul după spusa ora- 
colului și 'și puse în gând să-l răpuie, trimiţându-l ia o 
vr'o ispravă primejdiâsă. El promise dar să-i lase tronul 
lui Iason, dacă-i va aduce din Colchida lâna de aur a 
berbecelui năsdrăvan. | 
Avgonauţii. —lason se învoi să pureâdă și începu 

să se pregătescă. El puse să-i se facă o corabie măiastră 
cu 50 de vîsle, numită Argo (după numele constructoru- 
lui ei Argos) și trimise 6meni în tâte părţile, să cheme 
pe vitejii, cari ar vrea să ia parte la acea grea ispravă, 
Vio 50 de eroi veniră să-l întovărășâscă : între cari He- 
racle, Dioscurii, Orpheii, cei doi fii înaripaţi ai lui Bo- 
reas (Calais şi Zetes), Theseii și alții. Printre eroit în- 
zestrați cu darură supraumane era și Ianceus, cel ager 
la vedere, ai cărui ochi, pătrundători ca ai rîsului, r&s- 
băteaii pretutindenea şi descoperiaii stâncile printre va- 
luri. Toţi aceștia, în frunte cu Iason, porniră pe corabia 
vorbitre Argo, apucând drumul răsăritului. In cale la 
Misia, Heracle pierdu pe dragul seii Hylas, răpit de na- 
iade (p. 76) şi eroul rămase acolo să-l caute. Apoi în 
Tracia călătorii deteră peste orbul rege Paneus, care 'şi 
orbise nevinovaţii copii după pîra mamei lor vitregi și de 
aceea fu orbit de dei și chinuit de Harpii, cară îi răpiaii 
ori-ce hrană. Ele fură alungate de Boreadi, și Phineus, 
din recunoscinţă, spuse Argonauţilor, cum să ss ferâscă de 
primejdiile drumului. Intr'adevăr, la intrarea în Pontul E- 
uxin, Argonauţii deteră peste grozavele stâncă mișcătâre, 
Symplegadele, mai repedi de cât vîntul, cari se întrecioc- 
niaii și sfărămaii corăbiile. Bi scăpară de ele cu ajutorul 

„lui Posidon și de atunci acele stânci vii rămaseră înţepe- 
nite locului. După mari primejdii, ajunseră în sfîrşit la 
Coichida, în ţara regelui Eetes. 
Medea.—lason ceru lui Eetes combra, după care ve-
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nise, acea lână de aur strașnie păzită de balaur. Regele 
i-o promise după împlinirea unor grele isprăvi. Eroul 
n'ar fi fost în stare să le săvirșâscă fără ajutorul fiicei 
regelui, tînăra şi măiastra MEpEa, care îndrăgi cu info- 
care pe Iason și-l povățui cum să facă. Regele îi po- 
runcise să înhame la un plug doi tauri cu picidrele de 
aramă și cu nările de foc, să are cu ei un câmp con- 
sacrat lui Ares și să semene în brazde dinții balaurului. 
Marea vrăjitâre unse trupul voinicului cu o alifie din 
buruieni vrăjite, care-l făcu nevătămat și-l feri de sufla- 
rea veninosă a dihaniei. Apoi semănând dinţii balauru- 
lui, ei produseră ființe noue și acești frați, născuţi din 
pămînt, se exterminară între dinşii. Dar regele neîndu- 
plecândn-se a-i da comâra, Medea fermecâ şi adormi ba- 
laurul păzitor al lânei de aur, eroul îl omori şi, luând 
combra, se întârse la Argos, însoțit de mântuitărea sa. 
Eetes se luă grabnic după fugari și Medea, ca să-l ză- 
bovâscă în drum, tăiâ în bucăți pe fratele ei Absyrt 
și-i imprăştiă membrele în mare. 

Iason, întoreându-se la Iolcos, consacră corabia lui Po- 
sidon și predete lâna berbecelui lui Pelias, care însă nu 
vru să se ţie de cuvînt. Atunci Medea 'și puse în gând 
să-l r&puie. Ea convinse pe fiicele lui Pelias, că ar pu- 
tea întineri pe părintele lor (cum întinerise dînsa pe 
Eson), tăindu-l în bucăţi şi fierbându-le cu nisce sucuri 
vrăjite de dînsa. In acest chip şi fără voie, ele omoriră 
pe tatăl lor. Alungati pentru acâstă crimă din Tolcos, la- 
son și Medea se duseră la Corint, unde trăiră fericiţi 
câtva timp. Dar apoi Iason părăsi pe Medea spre a se 
căsători cu Glauce, fiica regelui Creon. In faria ci, Me- 
dea trimise în dar Glaucei o tunică otrăvită, care mi- 
stui pe nenorocita (ca tunica lui Nessos pe Heracle); şi 
după ce omori copilaşii ce avuse cu Iason, fugi la Ate- 
na pe un car tras de balauri înaripaţi. Acolo luă de băr- 
bat pe regele locului Bgeii. Dobiîndind nemurirea după 
morte, Medea fu venerată ca o deiţă şi în câmpiile Elysee 
deveni soţia lui Achile.



LEGENDE- DIN TRACIA 

CAP. XXXIX 

ORPHEU şi POEŢII MITICI 

  Orpheii şi Euvydice. — Născut în Tracia, Onenet, 
fiul Musei Calliopa, era considerat ca poetul străvechi 
al Greciei, pe care însă nu-l cunâsce încă nici Homer, 
nici Hesiod. Când făcea să vibreze cârdele armoniâsei 
sale lire, natura întregă se punea în mişcare. La audul 
acelui viers melodios, apele "și opriaă cursul, pietrele 
s'apropiai s'asculte, fiarele şi arborii începeaii să salte. 
Soţia lui iubită era Eunyprce, care muri de mușcătura, 
unui ș6rpe veninos. El o plânse cu nespusă duioșie și 
neputând trăi fără dînsa, se duse s*o caute în locașul 
morţii. Se cobori dar în Hades şi înduioșâ acolo cu dul- 
cea-i cântare până și pe neîmblânditul Domn al umbre- 
lor. Pluton se învoi să-i înapoieze soția cu condiţiunea : 
să nu-și arunce ochii înapoi spre a vedea pe Eurydice, 
înainte de a fi intrat în lumea albă; căci făcând din 
potrivă, o va pierde pentru totdeauna. Dar tocmai când 
fu S'ajungă la hotarul între cele două lumi, Orpheii nu 
se mai putu ţinea și se înturnâ să se uite la draga lui 
soţie: în aceiași clipă, ea peri dinaintea sa. De atunci, 
nenorocitul cântăreț cutreera munţii Traciei, făcându-i să 
răsune de imensa lui durere, până ce fu sfâşiat de o 
droie de Bachante. *) 

  

1) Filosofii orphici atribuiră lui Omheă un şir de imnuri și for- mule de iniţiare, compuse mult mai târdiă de o sectă teologică ce tindea, la o reformă, dogmatică şi morală, a religiunii populare, 
Şăineanu.— Mito!ogie clasică, 

11
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Șepte luni d'a rîndul (cântă Virgilii), subt o stâncă stârpă pe ma- 
lul pustiii a! Strymonului, el plânse, făcând să răsune înghețatele peş- 
teri, imblândind tigrii şi mişcâna chiar și stejarii prin cântările sale. 
Precum filomela, 14 umbra plopilox», suspină văietându-se după pui- 
şorii ei, pe cari cruntul plugar, zărind cuibul, i-a răpit până ce nu 
aveai încă tuleie; iar dînsa plânge nâptea şi, stând pe 0 ramură, își 
spune mereii cântecul de durere și umple până în depărtare locul de 
ale sale durerâse plângeri; tot așa nici plăcerile iubirii, nici ale în- 
soţirii nu mai înduplecă sufletal lui Orpheă. Singur, el cutreera ghe- 
țarile hyperboree şi zăpegile Tanaisului și câmpiile Riphee, unde în 
veci nu se topesc poleiul și bruma, și pretutindeni el cere pe a sa 
Eurydice răpită şi acele daruri cu can deii l-aă amăgit. Până în sfâr- 
şit însă, femeile trace, despreţuite de dînsul, în timpul serbătorilor 
deului şi în orgiile nocturne ale lui Bachus, zisipiră pe câmpuri mem- 
brele sfâșiate ale junelu amant. Dar şi atunci, pe când capul lui, rupt 
de pe albu-i grumaz, se prăvălia în mijlocul prăpăstiilor Hebrului 
infernal, glasul lui încă şi limba-i îngheţată: «Eurydice !» strigat şi 
atunaa, lipsite de suflet,—câh! nenorocită Eurydice!» Şi < Eurydice !» 
vespundeaii de pretutindeni câstele ripâse ale riului (trad. Onosescr). 

Poeți și ghicitori. — Tracia se considera ca pa- 
tria cătorva poeţi legendari: Taamvars, orbit de Muse cu 
cari se luase la întrecere; Eumorpos, cântărețul melodios 
şi reformator al misterelor din Eleusis; Lrxos, fiul Musei 
Urania, celebru mai ales la Argos și la Teba; în fine, 
Musuos, căruia se atribuia (ca și lui Orpheii) oracole, for- 
mule de purificare şi imnuri. 

Dintre ghicitorii epocei mitice, menţionăm pe Melam- 
pus şi pe Tiresias. Meramevs scăpase din foc doi şerpi și 
ei din recunoscință, când -crescură mari, îi linseră ure- 
chile, împărtășindu-i ast-fel darul de a înţelege limba 
animalelor și de a predice viitorul. Din n6mul lui se trase 
apoi faimosul ghicitor Amphiaraos. Ca și Melampus, Tr- 
RESIAS pricepea asemenea graiul paserilor şi cunoscea 
tainele cele mai adînci ale naturei. EL fusese orbit de 
Athena, pe care o zărise scăldându-se, dar care îi dete 
în schimb darul de a putea predice viitorul.



LEGENDE DIN CORINT 

CAP. XL 

SISYPH şi GLAUCOS — BELLEROPHON 

Sisyph. — Frate cu Athamas, Srsxea, eroul fandator al Corintului, e numit de Homer cel mai viel6n dintre Gmeni. Așa, când Zeus răpi pe Egina, fiica fluviului Asopos, el descoperi pe divinul răpitor. Şi când Zeus, ca să-l pedepsâscă, îi trimise pe Thanatos, șiretul sei să păcăl6scă pe deul morţii şi să-l lege așa de ţ&păn, în cât remase locului și nimeni nu mai maria. D'abia Ares îl putu scăpa din lanţuri şi Thanatos, cum se v&du liber, il tir? pe Sisyph în Hades. Dar și de astă dată vielânul izbuti să scape: înainte de a muri, se rugase de soţia sa să nu-l înmormînteze; ajuns în Infera, Sisyph se plânse lui Pluton şi Persephonei de negligența soţiei sale (su- fletul celui rămas neînmormîntat rătăcia sute de ani îm- prejurul Styxului) şi vorbi atâta, până îi deteră voie să se întârcă în viață numai spre a pedepsi pe soția sa. Dar odată în lumea celor vii, nu mai vru să se cobâre în locașul morţii, până ce fu luat cu de-a sila de Hermes. Pentru tote aceste viclenii, Sisyph fu osîndit în Infern (p. 113) la o muncă de veci. - „Sora lui Sisyph, ALcros, luase de bărbat pe Ceyx, ami- cul lui Heracle. Ei trăiaii deplin fericiți și, în deșertăciu- nea lor, se încumetară să se asemene cu Zeus și cu Hera. Deii pedepsiră atâta semeţie: Ceyx, surprins de o furtu- nă, se înnecâ în mare şi Aleyon îl plânse cu atâta, amar, în cât înduioșâ pe dei, cari îi pretăcură pe amindoi în paseri de mare (aleroni).
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Glaucos. — Fiul lui Sisyph, Guavcos, s'afla în ra- 
porturi intime cu Posidon, geul mării. El poseda multe 
şi mândre iepe, pe cari, ca să le facă mai aprigi, le hră- 
ni odată cu carne de om. Acâstă nelegiuire trase asupră-i 
urgia deilor şi, la jocurile funebre celebrate la Iolcos în 
ondrea lui Pelias, caii sei luară vînt, sfărmară carul şi 
uciseră pe Glaneos. 

Viaţa lui Bellerophon, — Un alt eroii naţional 
al Corintului era BeruenoPnoy, fiul lui Glaucos, ale cărui 
isprăvi se asâm&nă cu ale lui Heracle și Theseii. Pără- 
sindu-şi patria în urma omorului unui frate, se duse ia 
Tirint, unde fu bine primit de regele Pretos. Dar soţia 
regelui, Anteia ori Stheneboia, îndrăgi cu patimă pe eroii, 
«căruia eii îi dărniră frumuseţe și bărbăţie». EL însă 
nu vru să cedeze stăruințelor rușin6se ale reginei și dinsa, 
ca să-și r&sbune, îl pîri lui Pretos, că ar fi căutat s'o 
necinstâscă. Regele, temându-se să-l omâre pe faţă, îl 
trimise cu o scrisre secretă la socrul seii, regele Liciei, 
ca să-l dea morţii. Bellerophon purcese într'acolo pe ca- 
lul seii înaripat Pegas, pe care eroul, ajutat de Athena, 
reuși să-l îmblânqâscă şi să-l facă, tovarășul seii nedes- 
părțit. 

Chimera. — Bellerophon ajunse în Licia şi fu mai 
întâi măreț osp&tat de regele locului, Iobate. Când luâ 
apoi cunoscință de perfida însciinţare a lui Pretos, el 
trimise pe eroii să săvîrșâscă trei isprăvi grele, credând 
ast-fel să-l r&puie. Intâia ispravă fu să se lupte cu Cnr- 
MERA: «monstru de soiii dumnedeesc, cu capul ds leii, cu 
corpul de capră, cu câda de şârpe şi care sufla din nări 
foc şi pară». Eroul, stând în aer pe calu-i înaripat, putu 
din depărtare să săgeteze fiara şi s'o r&puie După ce do- 
vedi în luptă pe Solymă, un popor sălbatic din munţii 
învecinați, și înfrânse pe vitezele Amazone, Bellerophon 
fu surprins la întârcere de nisce ucigași puşi la pîndă 
de Iobate. Eroul îi ucise până la unul şi regele, uimit 
de vițejia lui semâţă, îi dete pe fie-sa de soție şi împărţi 
domnia cu dînsul. 
Mortea eroului. — Bellerophon nu se bucurâ mult 

timp de fericirea căştigată după atâta muncă. Sfirşitul sei 
îu tragic ca și al lui “Heracle. Urpisit de dei, el rătăcia 
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singuratic, departe de Gmeni, până ce ticăitul peri. Vrând 
să se urce în Olymp pe calul sei Pegas, trase asupră-și 
urgia lui Zeus, care îl prăvăli din cer. Acâstă mârte ti- 
căl6să, care amintesce pe a semeţului Phaeton, formeză 
un adevărat contrast cu viața glori6să a eroului.



LEGENDE DIN ARGOS 

CAP. XLI 

IO — DANAIDELE şi PRETIDELE 

Io. —- Inachos, fluviul personificat al Argolidei, avu de 
fii cu oceanida Melia pe PnonoxEvs, bine-făcătorul. țării, 
care (ca și Prometeii) ar fi dăruit Gmenilor focul. Soră- 
sa lo, preotâsa Herei, îndrăgită de Zeus, trase asupră-ă 
gelosia Herei, care o schimbă în vacă și o dete in paza 
a-tot-vădătorului Ansus. Nenorocita, fără să-şi fi pierdut 
consciința, se tot apropia de părintele ei Inachos, cerân- 
du-i zadarnic îndurare. Zeus însuşi, înduioșat de atâta, jale, trimise pe Hermes so scape din ghiarele paznicu- lui ei cu o sută de ochi. Eroul izbuti să-i adârmă 0- 
chii și să-i taie capul. Dar răsbunătârea Hera, trimise va- 
cei o streche: turbată de mușcăturile ei, începu s'alerge 
capii, străbătând Europa, şi Asia, până ce se opri în E- gipt. Acolo Zeus, mângâiând vaca cu mâna, îi dete iarăși făptura dinainte. Ea născu atunci un fii Epaphos, care 
deveni rege al Egiptului și întemeiă Mempbis. 

Fiicele lui Danaos. — Ca descedenţi ai lui Epa- phos se considerat Esreros şi Davaos, străbuniă mitici ai 
Egiptenilor şi ai Argienilor. Egyptos avea 50 de fii, iar 
Danaos 50 de fiice. Vrajba ivindu-se între cel doi traţ, 
Danaos cu fiicele sale, DAsAIDELE, fugi la Argos, unde se făcu rege. Acolo veniră în curînd şi fiii lui Egyptos şi siliră pe unchiul lor să le dea pe fiicele sale de soţii. 
Danaos se învoi, dar cugetâ în acelaşi timp la o cumplită 
r&sbunare. El dete, după nuntă, fie-cării fice un paloș, în- 
datorând'o cu jurămînt să-și ucigă soțul în nâptea nun- 
ţii. Tote făcură așa, afară de Hypermnestra, care de milă



— 167 — 

cruță viața soţului ei Lynceus și fugi cu dînsul. Dana- 
idele expiară după mârte acestă fără-de-lege, osîndite fiind 
în Infern (p. 113) la o muncă vecinică. 

Fiicele lui Pvetos.— Pneros şi ACRISIOS, fiii luă 
Lynceus, eraii frați gemeni, cară se certaii încă fiind în 
sînul mamei lor. Duşmănia între dînşii crescu cu vîrsta 
lor şi amindoi se războiră în urmă pentru domnia Tirin- 
tului. Pretos, alungat de îratele seii, fugi în Licia, la Io- 
bate, care îi dete de soţie pe fie-sa Anteia. Cu ajutorul 
socrului seii, el cuceri iarăși Corintul, lăsând lui Acri- 
sios tronul din Argos. Acest Pretos avu 3 fiice, PRETIDELE, 
cară, trufașe de frumuseţea lor și de puterea tatălui lor, 
despreţuiră pe dei. Ca pedâpsă, deii le înnebuniră şi le 
tăcură să rătăcescă, pe jumătate goie, prin munţii și vă- 
ile Argolidei şi Arcadiei. In cele din urmă, ele fură vin- 
decate de ghicitorul Melampus, care luâ de soţie pe una 
dinti însele. |



CAP. XLII 

PERSEU 

Nascevea şi tinereţele eroului. — Acrisios, rege 
din Argos, avu o fiică Daxar, pe care o îndrăgise Zeus. 
Regele fuse însciinţat de un oracol, că fie-sa va nasce 
un fiii menit să ucigă pe moșul seii (ca şi Edip pe La- 
ios). Speriat de spusa oracolului, Acrisios închise pe Da- 
nae într'un beciii de aramă. Dar deul cerului, schimbân- 
du-se într'o plâie de aur, se furișă în temniță și născu 
cu Danae pe Peaset. Când Acrisios află acâsta, cătrănit 
de mânie, puse pe mama cu copilul ei întrun sicriă şi 
le dete drumul pe mare, creqând ast-fel să scape de pro- 
feţia fatală. Sicriul, purtat de talazurile apei, ajunse la 
insula Seriphos, una din Ciclade, unde domnia doi frați, 
Dictys şi Polydectes. Dictys mântui pe Danae cu copi- 
lul ei și le dete ospitalitate. Polydectes, fermecat de fru- 
museţea Danaei, vru so ia de soție, dar căntâ mai întâi 
să se scape de Perseii, de care începu să se t&mă. 
Medusa. — Ca să prăpădâscă pe tînărul eroii, Poly- 

dectes îl trimise, să-i aducă capul grâznicei fecidre, Gor- 
gona Menusa, care locuia la marginea lumii, dincolo de 
Ocean, unde s'afla și grădina Hesperidelor. Perseiă, călă- 
uzit de Hermes și de Athena, ajunse. mai întâi în ţara 
celor trei Ga, fiice ale lui Phorkys și surori cu Gorgo- 
nele, cari se născură cu chipul de babe sbîrcite, câteşi 
trele având numai un ochiii și un dinte de care se serviati 
pe rind. După ce sili pe aceste fecidre pocite să-i arate 
drumul la surorile lor Gorgone, Perseii își însuşi lucrurile 
lor minunate: nisce sandale înaripate cu cari se sbura 
ca gândul, o dăsagă vrăjită şi un coif întunecat (aseme- 
nea. coifului lui Hades) care făcea nev&dut. Pe lângă a-
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ceste talismane, eroul mai căpătă de la Athena o oglindă 
vrăjită şi de la Hermes un paloş năsdrăvan care omora 
pe ori cine atingea. Inarmat cu dinsul și încălțat cu san- 
dalele vrăjite, Perseii sbură peste Ocean și ajunse la 
GonaoxE, pe cară le găsi adormite. Aceste Gorgone eraii 
3 suroră, pocite ca şi Greele, cu capetele împrejurate de 
șerpi, cu nisce dinţi lungi ca colții mistreţului, cu mâi- 
nile de aramă și cu aripi daurite ce le ridica în văz- 
duh; ele împetriaii cu ochii pe oră-cine se uita la din- 
sele: două din ele, Sf/heno şi Euryala, erai nemuritâre, 
iar cea d'a treia, Medusa, era singura muritâre şi din 
fecidră frumâsă ?), îndrăgită de Posidon, îu schimbată 
de Athena în monstru (p. 20). Eroul, cum le zări de de- 
parte, s'apropiâ umblând de-a'mdaratele şi cu oglinda dată 
de Athena evitâ privirea ucigașă a Medusei, căreia îi 
tăiâ capul cu paloşul dăruit de Hermes. Din trunchiul 
Medusei ar fi răsărit calul înaripat Pegas și Chrysaor, ta- 
tăl lui Geryon. Perseii puse capul Medusei în dăsaga-i 
minunată și scăpâ de urmărirea celorlalte două Gorgone prin 
coiful ce'l făcea nevădut. Purtat apoi în sbor de sandalele 
sale, eroul impetri în cale cu capul Medusei pe uriașul 
Atlas care îl respinse, apoi la Seriphos pe dușmanul seiă 
Polydectes şi redete domnia fratelui sei Dictys. După a- 
ceea se intârse la Argos, unde dărui Athenei capul Me- 
dusei și dinsa îl înțepeni în mijlocul egidei sale. 
Andromeda, — Pe când Perseii se întorcea cu ca- 

pul Medusei, ajunse mai întâi în Etiopia, unde domniă 
Cepheus. Soţia lui, Cassiopeia, se incumetase să se com- 
pare în frumuseţe cu Nereidele şi acestea, se rugară de 
Posidon să le răsbune. Deul trimise mai întâi asupra ță- 
rii o mare inundațiune, apoi un monstru de mare care 
devora 6meni şi turme. Oracolul, întrebat, răspunse Etiopi- 
enilor, că vor scăpa de acea dihanie, dacă îi se va oferi 
ca pradă fiica regelui, pe frumâsa ANDROMEDA. Părinţii cu 
durere fură nevoiţi să consimţă: Andromeda fu legată de 
o stâncă și lăsată pe marginea mării, unde nenorocita «tre. . 

  

1) Arta grecă urmâ o cale inversă cu tradițiunea; pe când artiştii 
cei mai vechi căutaii să dea capului Medusei o expresiune fior6să : 
privirea cruntă, capul încolăcit de şerpi, limba, şi dinţii scoşi afară ; 
de la Praxitele înc6ce, Medusa se representa cu trăsuri forte fru- 
mâse dar înțepenite de morte. .
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buia să expieze cuvintele trufaşe ale mamei sale.» Acolo 
vedu Perseii pe frumâsa fecidră şi o îndrăgi. EI se oferi 
regelui să scape ţara și pe Andromeda, dacă îi va fi dată 
de soție, şi Cepheus consimţi. Eroul neînvins răpuse mon- 
strul, mântui pe domniţa și o luâ de soție. | N 
Mortea lui Acrisios.—După ce Perseii redete lui 

Dictys tronul din Seriphos, se întorse la Argos cu mama, 
sa Danae și cu soţia sa Andromeda. Audind de venirea 
lui și temându-se de împlinirea oracolului, bătrânul rege 
Acrisios fugi la Pelasgii. din Tesalia. Dar nică acolo nu 
putu scăpa de -hotărîrea fatală. La nisce jocuri celebrate 
acolo, Acrisios se pomeni, fără so scie, în faţa lui Per- 
seii, care, fără de voie, aruncâ discul în „capul moșului 
seii și-l ucise. Așa se împlini spusa oracolului, Eroului 
fiindu-i rușine să moștenâscă domnia celui ucis, nu mai 
vru să se întârcă la Argos. El se duse la Tirint și schimbă 
cu regele de acolo ţara lui Argos, rămânând el Domn al 
Tirintului și devenind străbunul nmului din care s'a 
născut . Heracle. .



CAP: XIAN 

PELOPS și PELOPIDII 

Pelops.—Un alt n6m puternic odinidră în Argos fu 
al lui Taxrar, care locuia în același timp și la p6lele 
muntelui. Sipylos, în Asia-Mică. Acesta era un Domn pu- 
ternic, noroeos și putred de bogat ca şi Midas. EI era 
primit în Olymp, unde lua parte la ospeţele deilor. Atâta 
fericire îl făcu afară din cale semeţ: Chemând și el odată 
pe dei la un ospăț, cuteză să'le ofere membrele fierte ale 
propriului seii copil de curînd născut, anume PLoss. Peii 
îngroziţi de: atâta nelegiuire, prăvăliră pe deo parte pe 
Tantal în Hades (p. 112), unde suteria o pedâpsă cum- 

“plită ; iar pe de alta, Zeus ordonâ lui Hermes să stringă 
tâte părţile corpului lui Pelops şi să-i însufle iarăși via- 
ță (numai umărul lipsia, înghiţit fiind în grabă de De- 
metra, și deul îl înlocui cu unul: de fildeș). Pelops, după- 
care Sar fi numit Peloponesul (eInsula lui Pelops»), se 
duse apoi la Olympia, unde domniă regele lxomaos, care 
avea o singură fiică, Hippodamia («Imblânditârea de cai»), 
peţită de numeroși tineri.: Dar fiind-că se predisese,. că 
regele are să moră de mâna bărbatului fiicei sale, el dete 
de scire, că o va da de soţie celui ce îl va putea întrece 
în alergarea carelor. Având nisce iepe întraripate cari 
sburaii mai repede ca vintul, Enomaos ucisese deja cu 
lancea-i pe 13 peţitori, când veni şi rindul lui Pelops. A- 
cesta putu învinge pe rege numai cu ajutorul lui Posi- 
don, care-Y dărui un car de aur şi cai întraripață; şi prin 
perfidia Hippodamiei, care, îndrăgostind pe eroi, păcăli 
pe Myrtilos, vizitiul tatălui seii : acesta scâse pironul din 
butucul uneia din râtele carului și regele fu răsturnat şi 
muri în cădere. Pelops porni atunci cu noua sa soție și
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cu sluga necredinci6să, care primi plata cuvenită trădării 
sale: căutând în cale să amăgescă pe soția lui Pelops, 
acesta îl aruncă în mare. Dar Mirtylos fiind deii, înainte 
de a muri, se rugâ de părintele seii Hermes să-l răsbune 
şi urgia lui Hermes va cădea asupra urmașilor lui Pe- 
lops. După o domnie glori6să, Pelops muri și fu onorat 
după mârte ca un qeă. 

Pelopidi.— Dintre copiii lui Pelops, dintre Pelopidi, 
cel mai faimos prin nelegiuirile sale fu Arne: viaţa lui 
şi a fratelui seii Tavesre fu un lanţ de crime ne mal au- 
dite.. După ce amindoi omorîră mișelesce pe un al tre- 
ilea frate, pe frumosul Chrysip, fugiră la Micena, unde 
domniă nepotul lor Eurystheii. Acesta fiind ucis în Atica, 
Atreii se făcu rege în locu-i. Thyeste, care căutase să a- 
măgescă pe Aeropa, soţia lui Atreii, fu alungat de fratele 
sei și gândul unei r&sbunări cumplite prinse rădăciră 
în sufletul seii. El trimise pe un fiii al lui Atreii să u- 
cigă pe tatăl seii și Atreii il omori cu mâna sa, fără ca 
să scie că e fiu-seii. Ca să-și răsbune, Atreii se prefăcu 
că se împacă cu Thyeste și-l chemă la un ospă: el tă- 
iase în bucăţi pe cei doi fii ai fratelui seii și le dete 
să mânânce lui Thyeste, dar măinile şi picidrele fură 
aduse la sfîrşitul mesei. Când Thyeste, care se ospătase 
fără să scie din trupurile copiilor sei, aflâ adevărul, fugi 
apucat de grâză, blestemând pe Atreii şi tot n6mul seă. 
Acest blestem fu ascultat și adus la îndeplinire de Eri- 
niile r&sbunătâre. Ele aduseră ucideri peste ucideri în 
n6mul Atridilor: Agamemnon jertfi pe fiică-sa Iphigenia, 
Clytemnestra o r&sbunâ ucigând pe Agamemnon, iar fi- 
ul seii Oreste îl r&sbunâ la rindul seii omorînd pe mamă- 
sa Clytemnestra.



LEGENDE DIN LACONIA 

CAP. XLIV 

DIOSCURII (CASTOR şi POLLUX) 

Nascerea lor minunată, — Un rege din Sparta, 
TyxDARzi, avu cu soţia sa Luna două fiice, pe Helena şi 
Ciytomnestra și doi gemeni, pe Casroa și PoLrux. După 
altă legendă, acești gemeni n'ar îi Tyndaridi adică năs- 
cuţi din Tyndarei, ci fiii lui Zeus şi de aceea numiţi 
Dioscuri. Deul Olympului ademeni pe frumosa Leda în 
chip de lebădă, după care ea născu un oii, care eloci după 
nouă luni doi gemeni, pe Castor și Pollux (sai două ouă, 
din unul eșind Helena și din celălalt Dioscurii). După o- 
a treia legendă, numai Pollux sar fi născut din Zeus şi 
de aceea era nemuritor, pe când Castor, ca fiii al lui 
Tyndareii, era supus bătrâneţelor și morţii. Dioscurii ră- 
piră pe fiicele lui Leucip, Phebe și Hilaira, cu cari apoi 
se căsătoriră. 

Isprăvile Dioscurilor, — Amîndoi gemeni erati 
vestiți călăreți, în special Castor era dibaciii îmblânditor 
de cai, iar Pollux neîntrecut la pugilat. Ei liberară mai 
întâi pe sora lor Helena, abia copilă de dece ani, din 
mâinile lui 'Theseii, care.o răpise; apoi luară parte la 
vînătârea dela Calydon şi la expediţiunea Argonauţilor, 
în care căştigară mare faimă. Ultima, lor ispravă fu lupta 
în contra verilor lor, fiii lui Aphareii, gemenii Idas şi 
Lynceus «care dintre toți muritorii avea privirea cea mai 
pătrundătâre». Acâstă luptă între eroii Laconiei şi ai 
Meseniei, iscată din neînțelegere pentru împărţela prădii 
unei turme de boi, fu fatală şi. unora şi altora, 
Devotainentul lui Pollux. — În lupta Dioscuri-
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lor cu cei doi frați protivnici, Lynceus și Idas, Pollux ucise pe Lynceus, dar Castor fu rănit de morte de către [das. Pollux aflâ pe fratele sei. dându-și sufletul și, în nemărginita sa durere, se rugâ de Zeus să moră şi dinsul. Dar el era fără de morte și Părintele deilor îl puse să algă : sati să trăiască în veci tin în Olymp, sai, dacă vrea să împărtășâscă sorta fratelui, să trăiască jumătate pe pămînt și jumgtate în locașurile daurite ale cerului. Pollux primi să-și împarță nemurirea cu iubitul seii frate şi ast-fel fraţii nedespărțiți continuă a trăi, unul diua și celălalt nptea. Zeus, mișcat de un așa mare devota- ment, îi transportă, apof printre stele, unde sub numele de Gemenii, formâză două constelaţiuni, una apunând când cealaltă răsare, pe cară Horaţiă le numesce «zodiile lu- min6se, frații Helene.» - 
Cultul lor. — Dioscurii fură venerați în tâtă Gre- cia și mai târdiii în Italia. E deveniră deii binefăcători al mării, cară ajuta pe corăbieri în momente critice. Când marinarii, amenințați de furtună, invocaă pe fiii marelui Zeus, că se arătaii deodată și potoliaii suflarea a- prigă a vînturilor. Ei se iviati și în toiul bătăliilor spre a ocroti pe favoriţii lor. In Sparta, unde erai conside- raţi ca protectori ai Statului, li se ridicară altare, iar la Atena eraii venerați (sub numele de Anales saii Domni) și serbarea lor era celebrată cu alergări de cai, cară e- raii puse sub protecţiunea lor,



LEGENDE DIN CRETA 

CAP. XLV 

MINOS 

Europa. — Fiica lui Agenor, primul rege fenician, 
EUROPA, sora lui Cadmos, se juca odată (ca și Persephona) 
cu sâţele ei pe o pajiște înflorită de la ţirmul mării şi 
împletia la mândre cununi. Zeus o zări și, îndrăgind-o, se 
schimbă întrun taur, frumos fără semăn, alb ca zăpada 
şi cu faţa blajină. Europa se apropiâ de blândul animal, 
îl resfăţâ și-i împodobi cârnele cu flori; apoi se puse 
să şedă pe spinarea lui. Dar deodată deul se ridicâ, se 
repedi la -țirm, porni cn prada-i de-a lungul valurilor 
mării și se opri la insula Creta. 
-Minos.—ln acea insulă, Europa născu pe Minos, pe 

Rhadamant și pe Sarpedon, cari crescură sub protecţiu- 
nea regelui cretan Asterion, devenit apoi soţul Buropei. 
Cel mai faimos dintr'inşii fu Mrxos, pe care legenda îl 
numesce cel mai înţelept şi cel mai drept dintre muri- 
toră, aşa, că după morte ajunse în Hades (odată cu fra- 
tele sei Rhadamant) unul din judecătorii tribunalului in- 
ffernal. Remănând singur Domn peste Creta, Minos se 
căsători cu PasrenAg, fiica lui Helios, şi avu ca fiice pe 
Ariadna și pe Phedra: iar ca fii pe Deucalion, părintele 
eroului troian Idomeneii, pe Androgeiă, cel ucis de Ate- 
tenieni, şi pe Glaucos, care îu înviat întrun chip minu- 
nat de ghicitorul Polyidos din Argos. Alungat de un ș6- 
rece, Glaueos cădu într'o putină cu miere, unde se înnecâ, 
Acolo îl descoperi agera privire a lui Polyidos și Minos, 
pretindând să-l învieze, îl închise în aceiași cameră cu 
cadavrul fiului seii. Acolo Polyidos vădu un şârpe, care
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ucise pe altul, şi un al treilea aduse o buruiană şi în- 
viâ pe cel mort. Atunci luâ și el acea buruiană şi înviâ 
cu dinsa pe Glaucos. 
Minotavul.— Minos făcându-se rege al Cretei, vru 

s'aducă o jertfă lui Posidon și pentru acâsta se rugâ de 
deii să-i trimâță un taur. Atunci eşi din valuri un taur 
mândru, puternice și alb ca zăpada. Frumuseţea minunată 
a animalului îl făcu pe Minos să nu se ţie de cuvînt 
şi să jertfescă geului un alt taur în locu-ă. Deul îl res- 
bunâ, însuflâud soţiei sale Pasiphae o patimă nebună după 
acel taur: din unirea lor se născu o ființă monstruâsă, 
MIxOTAVRUL, având cap de taur și corp de om. Minos îl 
închise în Labirintul construit de meşterul Dedal şi care 
era compus dintr'un mare număr de galerii întortochiate 
și întrecrucişate, din care cu anevoie se putea, eși. Acolo 
îi se da ca hrană robii osîndiți la m6rte, mai ales flă- 
căi și fete ce erati îndatorate să-i trimiţă ca tribut po- 
porele învinse. Intr'acestea s'aflati și Atenienii, cară plă- 
tiră tributul sângeros, până ce eroul lor 'Theseit răpuse 
monstrul eu ajutorul Medeci, cum s'a povestit mai sus. 
Minos și Scylla.—Minos venise să împresâre Me- 

gara, ca să r&sbune mârtea fiului set Androgeii. Acolo 
îu îndrăgit de Scyura, fiica regelui Nisos, şi dinsa îl a- 
jută să învingă pe tatăl ei. Acesta avea în mijlocul ca- 
pului un fir de purpură, de care era legată viaţa sa, şi 
a țării sale. Scylla smulse tatălui ei, pe când dormia, a- 
cel fir de păr şi-l duse lui Minos, care pedepsi pe fiica 
trădătâre: o legâ de picidre la unul din căpătâiele coră- 
biei, de unde cădu în mare. Dar înainte de a se scu- 
funda, deii o pretăcură într'o pasere de mare (iris), pu- 
rurea alungată, de tatăl e, schimbat în valtur. 
Dedal şi Icar. — Dana era artistul legendar, că- 

ruia se atribuia tâte lucrările primitive de architectură şi 
de sculptură. El fuse alungat din Atena, în urma unui 
omor. și căutâ un adăpost în Creta, unde Minos îl în- 
sărcină să-i construiască pentru Minotaur Labirintul, una 
din cele șâpte minuni ale lumii antice. Dar peste. câtva 
timp, Dedal trase asupră-şi urgia regelui, care îl închise 
chiar în Labirint, împreună cu fiul sei IcaR. Marele meș- 
ter 'şi puse atunci în gând să fugă prin văzduh : el 'şi 
făcu din pene nisce aripi, ce le lipi cu c6ră de corpul
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seii şi de al fiuiui se, şi așa amîndoi se-ridicară în aer şi sburară din Creta. Dedal ajunse tâtăr în Sicilia, dar fiul seii Icar, neascultând sfatul părintelui seii, sburâ prea sus și acolo aripile-i de câră topindu-se de radele s6relui, ne- socotitul căgu în marea ce-i pârtă numele (marea Icaria- nă era o parte din marea Egee). 
Mârtea lui Minos.—Regele Cretei, ca să-şi r&s- bune pe Dedal, porni și dînsul în Sicilia. Acolo tu întâi bine primit de regele țării, Cocalos, dar în urmă îl făcu să p6ră viclenesce. El poruncise fiicelor sale să-i gătâscă lui Minos o baie de apă fierbinte şi muri acolo năbu- șit. După o legendă mai târgie, Minos deveni, cu fra- tele seii Rhadamant și cu Eacos, judecător în Intern. 

Săineanu, Mitologie clasică [2



CICLUL TROIAN 

Cetatea Ilion, numită mai târdiiă Troia, era aședată pe 
țirmul Helespontului și pe câsta apusână a muntelui Ida. 
Ba era apărată de cetăţuia Pergam, de pe care se vedea 
șerpuind apele Simoisului și Scamandrului, şi avea nis- 
ce porți trainice, din cari cele mai vestite fură porţile 
Skee situate în partea stângă a oraşului. Sub domnia 
lui Parau (dis și Podarkes), fiul lui Laomedon, Troia a- 
junse o cetate avută și puternică și supuse alte opt saii 
nouă orașe de prin prejur. Priam avu cu soția sa He- 
cuBA (Hecabe) o familie numerâsă: fiul cel mai mare 
era faimosul Hector, marele luptător al Troienilor, ca A- 
chile al Grecilor; al doilea fiii Paris fu causa însăşi a 
războiului ; al treilea, Helenos, profetul Troienilor ; şi cel 
mai tînăr, Troilus, fu ucis de Achile. Apoi fiicele: Cre- 
usa, soţia lui Enea; Polixena, jertfită pe mormîntul lui 
Achile, şi Casandra, profetâsă de nenorocii. 

Sa povestit mai sus, cum mărul fatal al Discordi- 
ei și judecata părtinitore a lui Paris (p. 48) aii devenit 
punctul de plecare al acestui războiă faimos între tâte. 
Ca răsplata judecății sale, Aphrodita promise lui Paris 
pe cea mai îrumâsă femee din lume. Eroul, dorind să 
ia de soţie pe o femee grâcă, pureese la Sparta și acolo 
fu bine primit la curtea regelui Menelaos, care se că- 
sătorise cu Hiuexa, fiica lui Zeus şi a Ledei, femeia cea 
mai frumâsă din acel timp. Aphrodita, însutlă Helenei 
o iubire înfocată pentru frumosul ei 6spete și acesta, 
folosindu-se de lipsa vremelnică a soţului ei şi a fraţi- 
lor ei Dioscurii, o răpi pe Helena și fugi cu dînsa la 
Troia. Acâstă răpire fu pricina vrajbei între Europa şi 
Asia. 

Menelaos, la întârcere, 'şi ceru zadarnic înapoi ne-
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vasta și atunci, ajutat de cei mai însemnați Domni greci 
se hotărî să pornâscă cu războiii asupra Troiei și să 
nu-i dea răgaz, până nu-și va recăpăta soția din mâinile răpitorului ei. In curînd o flotă mare grâcă se strînse la Aulis, port al Beoţiei, şi în fruntea ei se alese Aga memnon, rege din Argos și frate cu Menelaos. Impresu- 
rarea Troiei ar fi durat, după tradiţiune, dece ani. Pe lângă un mare număr de eroi, greci și troieni, luară 
parte şi deii la acest războiii faimos: unii (ca Ares, A- pollo şi Aphrodita) pentru Troieni, iar alţii (ca Posidon, Hera și Athena) pentru Greci, pe când marele Zeus ţinu 
când cu Grecii și când cu Troienii.



CAP. XLVI 

EROI GRECI 

Principalii eroi greci, din diferite nâmuri și din di- 
ferite ţinuturi ale (Greciei, cari luară parte la războiul 
troian, fură: Agamemnon și Menelaos, Achile, cei doi 
Aiax, Diomede, Idomeneă, Nestor și Ulysse. 
Agamemnon şi Menelaos.— Aceşti doi eroi erati 

din n6mul Pelopigilor, fiii propriii-giși ai lut Atreii, asu- 
pra cărora plană blestemul fatal al lui Thyeste (p. 172). 
După ce fiul sei Egist îl răsbunâ, ucigând pe Atreii, şi 
se făcuse Domn peste Micena, alungâ pe verii sei Aca- 
MEMNON Şi MexELA0S, cari se duseră la curtea regelui 
spartan 'Tyndareii şi se căsătoriră cu fiicele sale, Cly- 
temnestra și Helena. Apoi, cu ajutorul socrului seii, A- 
gamemnon "și recăpătă domnia părintâscă, ucigând pe 
Thyeste și alungând pe Egist; iar Menelaos rămase, după 
mortea lui Tyndareii, rege al Spartei, până ce răpirea 
Helenei de Paris aprinse războiul troian. Agamemnon 
fuse numit căpetenia oștirii grecesci. Dar când era să 
plece flota din Aulis, fu împedicată de nisce vînturi con- 
trare, trimise de Artemis (Agamemnon ucisese o cerbâică 
consacrată deiţei) și ghicitorul Caronas, «care sciea ce a 
fost, ce este şi ce are să fie», întrebat, răspunse : deita 
se va îmblândi, dacă Agamemnon îi va jertfi pe fiică-sa, 
IearGENIA. Când nevinovata feci6ră era să fie junghiată, 
Artemis o răpi de la altar, punând în locu-i o cerbâică, şi 
o transport în templul ei din Tauris (Crimea de astă-di). 
Acum flota putu să pornâscă şi după ce Grecii părăsiră 
în insula Lemnos pe arcașul tesalian Peuocrer, care po- 
seda săgețile și arcul lui Heracle și care fusese muşcat 
de un șârpe, primul Grec care cădu victimă la desbar-



— 181 — 

care pe c6sta troiană fu Protesilaos: soţia sa Laonamra 
obținu de la Zeus întârcerea provisorie a bărbatului ei 
în viaţă, dar neputând suporta să-l piarqă a doua ră, 
se ucise, ca să-l urmeze în Hades, 

La asediul Troiei, Agamemnon se distinse mai mult 
prin firea-i trufaşă de cât prin bărbăţia sa (insultând pe 
preotul Chryses și răpind lui Achile pe selava-i Briseis). 
În vremea asta, soţia sa Clytemnestra se lăsă a fi amă- 
gită de Egist și amîndoi uciseră mișelesce pe Agamem- 
non, când se întârse de la cucerirea Troiei. Tot atunci 
peri şi profetâsa troiană CAsaxoaa, frumâsa dar nenorocita 
fiică a lui Priam, ajunsă sclavă a lui Agamemnon : ea 
avea darul de a predice viitorul și nenorocirea de a nu 
fi credută, așa că de căte ori predisese la ai sei căderea 
Troiei, era luată în bătaie de joc. 

Electra, fiica cea mare a lui Agamemnon, scăpâ la u- 
ciderea eroului pe tînărul ei frate, Onesme, şi-l duse la 
curtea lui Strophius, rege din Phocida, unde legâ o strîn- 
să şi statornică prietenie (devenită proverbială) cu PyrAoe, 
fiul regelui. Când crescu mare, se întârse la Micena, ca 
să r&sbune uciderea tatălui. El străpunse cu sabia mai 
întâi pe mamă-sa Clytemnestra şi apoi pe complicele că 
Egist. Dar abia vărsase sângele mamei și Briniile se luară 
în gOna-i şi nu-i mai deteră pace. Nenorocitul rătăcia, 
fără încetare, până ce oracolul din Delphi îl sfătui să se 
ducă la Tauris și să răpescă de acolo imaginea Qeiţei Ar- 
temis, transportând-o în Atica. Acolo, surprins asupra 
faptului, era să fie jertfit deiţei, când fu recunoscut de 
preotesa ei, care nu era de cât soră-sa Iphigenia. Dinsa 
îl ajută să scape, ducând cu el pe soră-sa şi statua de- 
iței. Pylade, care îl însoţise pretutindenea, se căsători 
atunci cu Electra, iar Oreste luă de soție pe frumâsa 
Hermiona, fiica lui Menelaos şi a Helenei. Menelaos, 
după ce se luptase vitejesee la Troia, se împăcase cu He- 
lena după mârtea lui Paris şi amindoi se întârseră apoi 
la Sparta, unde tră iră în linişte. După o tradiţiune pos- 
teri6ră, Helena ar fi devenit după mârte soția lui Achile, 
cu care avu un fii înaripat EvenoRiox. In Laconia, cul- 
tul ei era forte răspândit. 

Achile. — Din unirea lui Peleii cu nereida Thetis se 
născuse AcHILE, cel mai mare şi mai puternic dintre e- 
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roii greci. Nascerea sa, ca a tuturor eroilor, fu împodo- 
bită cu minuni de tradiţiunile posteriâre lui Homer. The- 
tis, vrând să-și facă copilul nemuritor (ea Demetra pe 
Demophon), îl ascundea nâptea în foc, fără scirea soțului 
ei muritor, iar diminâța îi parfuma corpul cu ambrosie. 
Peleii, văgând odată copilul de asupra focului, scâse un 
țipăt de spaimă și în aceiaşi clipă Thetis peri dinainte-i, 
dispărând în mare la surorile ei, Nereidele. După o altă 
tradiţiune, Achile fu scufundat la nascere în apa Styxu- 
luă, care îi făcu tot corpul nevătămat, afară de călcâiul 
de care îl ţinea mamă-sa. El fu crescut apoi de Centau- 
rul Chiron, care, spre a-l face puternic, îl hrănia cu mă- 
duva fiarelor. La șâse ani era deja un mare vînător, iar 
la nouă ani Calchas îi predise, că fără dinsul Troia nu 
va putea îi cucerită. Mamă-sa, care din fundul mării nu 
înceta de a veghia asupră-i, prevădând că Achile are să 
m6ră în acel războiii, vru să-l îndepărteze de primejdie: 
ea îl îmbrăcâ muieresce și, așa străvestit, îl trimise la 
Lycomede, rege din Skyros. Grecii, aflând de locul retra- 
geriă, trimiseră pe Ulysse să descopere pe Achile printre 
celelalte fiice ale regelui: acesta scii cu un mijloc vi- 
clân să-l facă pe eroii să se trădeze. Provăqut cu diferite 
mărfuri, între cară scule și pod6be femeesci și arme stră- 
lucite, șiretul intrâ în camera unde sta închis eroul şi-i 
oferi marfă de vîndare. Achile îndată puse mâna pe o 
lance, învîrtind-o, și aşa se dovedi firea-i eroică sub haina 
femeiască. Achile promise atunci Grecilor ajutorul seii şi 
porni cu Ulysse la Troia, după ce mamă-sa îi dăruise 
un scut, făurit de Hephestos, și patru cai năsdrăvani (ei 
lăcrimară la mortea lui Patroclu şi prediseră eroului a- 
propiata sa peire). 

Puternic afară din cale și chibzuit, dar iritabil la culme 
și violent, Achile înfruntă pe Agamemnon şi se retrase 
mânios în cortul seii. Rugăminţile mamei sale şi mârtea 
dragului seii Patroclu îl făcură să apuce din noii armele. 
După ce r&sbună pe amicul cu care trăise nedespărțit, 
ucigând pe Hector, căgu rănit de mârte la călcăiii de o 
săgâtă a lui Paris.—Fiul seii NeroproLeu (numit și Pyrrhos) 
se arătâ la Troia vrednic de tatăl sei: el sugrumâ pe 
Priam înaintea altarului lui Zeus și îmblândi umbra ta-
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tălui seii cu sângele Polyxeniei, fiica lui Priam şi a doua 
soție a lui Achile. 

Cei doi Aiax.—Unul, era fiul lui Oileii, regele Lo- 
crienilor, şi era bun arcaș; iar celă-lalt, fiul lui Telamon, 
era privit ca cel mai vitâz dintre Greci, după Achile. In 
două rînduri se măsură el eu Hector, covirşind pe cei- 
lalţă eroi prin vitejia și statura sa. După mârtea lui A- 
chile, el se luptă cu Ulysse, spre a pune mâna pe ar- 
mele eroului, dar neizbutind fu apucat de nebunie și se 
făcu de risul Grecilor prin poznele sale (măcelărind nisce 
turme ce le credea căpeteniile oștirii). Când 'şi veni în 
fire, 'şi făcu sâma străpungându-se cu sabia sa. Fratele 
sei, Teucea, faimos arcaș, întorcându-se singur în patrie, 
fu alungat de tatăl seii Telamon. El purcese atunci și 
întemeiâ o colonie în insula Cipru. 
Diomede.—Diomene era fiul lui Tydeii, regele Eto- 

lienilor, care fusese unul din cei șâpte în contra Tebei 
și murise în acel războiii. Ocrotit de Athena, Diomede 
se distinse la Troia prin vitejia sa. In două rinduri r&s- 
turnă pe Hector şi răni chiar pe Aphrodita și pe Ares, 
cară venise într'ajutor, una lui Enea iar celălalt Troie- 
nilor. Intre faptele sale vitejesci se număra (după o tra- 
dițiune posteri6ră) și răpirea Paladiului din Troia. La în- 
torcerea-i din războiii, fu aruncat de o furtună pe c6s- 
tele italice, unde întemeiă mai multe orașe. De aceea fu 
deopotrivă venerat în Italia ca şi în Grecia, 
Idomeneii.—lnouunet era fiul lui Deucalion şi ne- 

potul lui Minos, rege al Cretei. El avu mai multe izbânqi 
înaintea Troiei și, la întârcere (spune o tradiţiune romană), 
îu apucat de o furtună aprigă. Idomeneii, ca să scape de 
naufragii, jurui atunci lui Posidon pe întâia ființă ce va 
întilni, ajungând în ţara sa Creta. El fu întimpinat a- 
colo de propriul seii fiii Idamant şi nenorocitul părinte 
îu nevoit să aducă la îndeplinire cumplita juruință. 
Nestow.—Cel mai tînăr din cei 12 fii ai lui Neleus, 

rege din Pylos, o cetate în Mesenia, Nesron luase deja 
parte la vînătrea de la Calydon și la expediţiunea Argo- 
nauţilor. Era dar forte bătrân, văduse până atunci trei ge- 
neraţiuni de 6meni, când purcese la 'Iroia, și acolo ajută 
pe Greci cu înţelepciunea şi cu sfaturile sale chibzuite
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căci «din gura luă (ice Homer) cuvintele curgeaii mai 
dulce de cât mierea» 4), 

Ulysse.—Urysse (numit de Greci Odusseus) era fiul lui Laerte, rege din Itaca, una din insulele ionice, şi al Antieleei, fiica lui Autolyeos (viclân şi hoţ ca şi tatăl seti Hermes). Soţia sa fu pi6sa PaxrL.oea, fiica lui Icarios. EI personifică geniul grec cu tâte calităţile și defectele sale: prefăcut şi viclân dar ager și eloquent, Ulysse a- duse în războiul troian mari servicii Grecilor prin dibă- cia-i în negociări şi prin curagiul seii în momente cri- tice. La întârcere, în lunga-i rătăcire pe mare, el trecu 
prin un șir de păţeli minunate, cari Vaii făcut nemuritor. Acele întîmplări s'află povestite cu de-amăruntul în Odyssea și le enumărăm pe scurt mai la vale. 

Cicosri şi LOroPRAGII, — Ulysse, «bărbatul cel fârte is- ensit, care rătăci mult timp pe mare și care v&gu nume- râse cetăţi şi cunoscu datini de felurite popre», plecând cu mai mulţi tovarăși și cu cele dou&spregece ale sale năvi de la ţirmul Troiei, fu aruncat pe câstele Traciei. Acolo, la cetatea Ismaros, dete peste poporul vitâz al Ci- conilor, cu care se luâ la luptă și pierdu 72 din tova- rășii lui.— Pornind de acolo, o nouă furtună îl făcu să rătăcescă pe mare timp de. nouă dile, mereă expus vîn- turilor, până ajunse în Libia, în țara Lotophagilor sati mâncătorilor de lotos: un fruct de culâre roşie, dulce ca mierea, şi cine îl mânca, uita de întârcere în patrie. Trei din tovarășii lui Ulysse, trimiși să cerceteze ţara, «mân- 
cară și ei dulcele lotos şi nu mai vrură să aducă veste înapoi și nică să se întorcă, ci să rămâie acolo mâncând lotos en Lotophagii». 
Poryeaen.— Din ţara Lotophagilor Ulysse ajunse în Si- cilia, în ţara Cyelopilor, popor de păstori antropofagi, cu forme uriașe şi Tespingătâre (aveai un singur ochii în 

') Ca și Nestor, mai mulți alți eroi din ciclul troian aă ajuns fi- "gun proverbiale: Aufomedon, conducătorul carului lu Achile ; Stentor, a cirui voce, mai răsunătâre de cât arama, covișia ea singură glasul a cinci-deci de oșteni voinici; în fine Thersite, cel mai urit şi mai mișel dintre Grecii veniţi Ja Troia: «nectunpătat Ja vorbă (îl descrie Homer), iscoditor de obrăznieii, el, merei şi fără ruşine, ocâra pe regi, ca să facă glta să ridă; era şaşiă şi Şchiop, umerii sei încovo- iați îi strîngeai pieptul, iar pe virful capului îi fluturaă câte-va fire de păr».
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mijlocul frunţii), de o fire sălbatică şi cruntă. Aceşti Oy- 
clopi homerici difer cu totul de Oyelopii lui Hesiod, cei 
trei fii ai lui Uranos și ai Geei, faurii fulgerelor şi cal: 
fele lui Hephestos; precum şi de Cyclopil constructori 
cărora tradiţiunea le atribuia zidurile aşa-numite cyelo- 
pice, durate din bolovani mari îngrămădiți fără nici un 
ciment (cum se mai vede și astă-qi prin Argolida, Ar- 
cadia și Laţiii). Cyelopii homerici despreţuiaii agricul- 
tura, se hrăniaii cu grâii, orz și struguri, trăiaii singura- 
tică fiecare în peştera sa şi înfruntaă puterea lui Zeus. 
Tipul acestor Oyclopi homerici e Polyphem, fiul lui Po- 
sidon, care locura într'o peșteră de lângă Etna, unde 'şi 
păscea oile şi mânca pe Gmenii ce-i cădea în mână. EI 
îndrăgise pe nimfa. Galathea (subiectul unei idile de The- 
ocrit), sdrobind de stâncă pe rivalul seii Acrs, și înghi- 
țise pe doi din tovarășii lui Ulysse, a cărui aventură 
în peștera uriaşului e admirabil povestită .în Odyssea. 

În colindările sale pe mare, Ulysse ajunse în ţara Cyclopilor ne- 
legiuiţi, cari nici nu semănaii, nici nu araă şi, lipsiţi de adunări sfă- 
tuitâre și de legi, locuiaii în creștetele munţilor celor înalți sai în 
peșteri adinci. Umblând să cerceteze pe Gmenii locului, deteră peste 
o peşteră înaltă umbrită de dafini. Acolo dormiaă multe vite mârun- 
te, oi și capre, iar împrejur era făcut un ocol înalt cu pietre îngro- 
pate în pămînt, cu bradi și cu ştejari înalţi ; acolo dormia şi un u- 
riaș, care îşi păscea singur turmele la o parte: era o minune de u- 
riaş și nici nu semăna a om mâncător de pâine, ci ca un pisc pădu- 
ros de munţi înalţi. Alegând 12 tovarăşi din cei ma voinici Și lu- 
ând cu sine merinde și un fole cu vin dulce, Ulysse porni într'acolo. 
La peşteră nu găsiră pe uriaș, că eru la păşune cu grasele-i turme: 
înăuntru erai coșuri încărcate de brânzeturi, oc6lele gemeai de miei 
Şi iegi fie-care închis deosebit, iar vasele şi gălețile de muls înnotaii 
în zer. Neascultând pe tovarășii sei, cară îl stătuiră să ia din brân- 
-zeturi și din miei și să se întârcă la corăbii, Ulysse vru să aștepte 
pe nriaș . 

EI sosi aducând o sarcină uriaşă de lemne pentru cină și, făcând 
mare gălăgie, drumeţii de spaimă se retraseră în fundul peşterei. 
După ce mulse vitele mărunte şi lăsă la intrare afură din ocol pe 
cele de soiul bărbătesc, puse la ușă o piatră ce n'ar putea-o mişca, 
din loc 22 de care sdravene cu patru râte. Apoi, zărind pe drumeţi, 
îi întrebă: «Cine sînteţi și de unde plutiţi pe căile umede?» Ei se 
speriară de glasu-i de uriaş, dar Ulysse îi răspunse că sînt Achei 
din froia rătăciţi pe mare și-l rugâ să le dea vrun dar de ospeţie, 
cinstind pe dei şi pe Zeus, Ocrotitorul străinilor.—<Eşti copil, stră- 
ine, răspunse uriașul cu inima nemil6să, sali vii de-departe, că mă 
îndemni să mă tem șaii să mă păzesc de dei ? Cyelopilor nu le pasă 

“de Zeus Purtătorul-de-egidă, nic. de qeii cei fericiţi; pentru că sîn-
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tem cu mult mai tari. Când m'aş păzi de duşmănia lui Zeus, eă nu 
te-aș cruța nici pe tine, nici pe tovarășii tei». Intrebat unde oprise 
corabia, Ulysse îi răspunse viclenesce, că a fost sfărmată de stânci, 
iar el cu tovarăşii sei scăpară de peire, Ast-tel disei, iar el nimica, 
nu-mi r&spunse cu nemilosa-i inimă, ci repedindu-se puse mâinile 
pe tovarăşi şi răpind doi de o dată, îi lovia de pămînt ca, pe nisce 
căţei; şi creerii se scurgeaă jos şi mânjiaii pămîntul ; apoi rupându-r 
în bucăţi, îşi pregăti cina şi mâncă ca un leă hrănit în munţi, fără 
să lase nică meruntaie, nici cărnuri, nici 6se. Iar noi plângând ridi 
carăm mâinile Ja Zeus, vădând lucruri grozave şi nu sciam ce să fa- 
cem. Cyelopul, după ce se sătură cu carne de om şi băi lapte, se 
culcâ lungit între oi. Ulysse ar fi putut atuncr să-i străpungă piep- 
tul cu sabia, dar gândul, că n'ar fi putut să dea la o parte piatra u- 
riaşă de la, uşa peşterei și ar fi perit acolo cu toţii, îl ţinu în loc. 

El așteptă dar. până diminâța, când uriașul mînă spre munte gia- 
sele-i turme și-i lăsâ pe drumeţi închişi în peşteră. Chibzuind cum 
să-ŞI râsbune, Ulysse tăiă dintro cață a Cyelopului, mare cât eatar- 
tul unei corăbii cu 20 de. visle, o bucată cât un braț de lungă, o 
netedi, îi ascuţi vîrful, o căli în foc şi o ascunse, Apoi traseră. la 
sorţi, cine trebuia să vire cu dînsul pîrghia în ochiul uriaşului a- 
dormit și eşiră patru din iubiții sei tovarăși. Venind sâra uriașul cu 
vitele, le băgâ pe tâte în peşteră, le mulse pe rînd şi apoi, răpind 
iarăși doi dintre tovarăşi, îşi făcu cina. Ulysse îi dete atunci să bea 
din dulcele-i vin şi, el mai cerând, îi dete în 3 îndură, de-l beu 
tot prostesce. După ce vinul îi se sui la cap, uriașul îl întrebă de 
nume, iar şiretul, cerând un dar de ospeţie, îi răspunse: Nimene 
este numele meii şi Nimene mă chiamă mama și tata și toți ceilalți 
tovarăși ai mei. Ast-fel disei şi el iarăși îmi răspundea cu inimă ne- 
milâsă : Pe Nimene eă îl voiă mânca cel din urmă după tovarășii 
sei, iar pe ceilalți mai înainte și acesta îți va fi darul de ospeție. 
ise și, îngreunat de vin, îl coprinse somnul. Atunci tovarășii, virâră 
pîrghia înfierbîntată în ochiul uziașului şi Ulysse o învirtia, cum 
un om ar sfredeli o grindă de corabie, în cât ţîşni sânge cald şi-i 
se arseră genele și spriîncenele. Peștera vui de grozavu-i gemet, el 
îşi se6se pirghia mânjită cu sânge şi, zăpăcit de durere, strigă tare 
pe Cyelopii de prin 'prejur. 

La strigătul seii, ei se adunară în prejurul peșterei şi-l îutrehară : 
«Ce ai păţit, Poiypheme, de strigi așa de tare în dumnegeesca nâpte 
şi ne faci să nu putem dormi? Nu cum-va vrun muritor îţi gonesce 
oile fără voia ta? saă chiar pe tine te omoră cineva cu viclenie 
sai cu silă ?» Iar lor le răspunse din peșteră puternicul Polyphem : 
«O prieteni, Nimenea mă omâră cu viclenie, nu cu silă». Şi ei, r&s- 
pundându-i, îi diceaă: «Dacă dar, singur fiind, nimene nu-ţi face 
silă, apoi de bâla marelui Zeus nici de cum nu-i cu putință să se 
păzescă cineva. Dar tu râgă-te tatălui teii, stăpânului Posidon.» Ţi- 
când ast-fel, plecară; iar lui Ulysse îi rîse inima de bucurie, că a 
nemerit aşa de bine cu iscusita-i viclenie, Cyelopul, gemând de durere, 
pipăi cu mâinile împrejur, luâ piatra de la ușă şi se așegă la intrare, 
dor va prinde pe vrunul mergând afară printre oi. Dar iscusitul gă- 
si o nouă viclenie: legâ cu nuiele împreună câte trei berbeci mari, 
cel de mijloc purta omul, pe când ce: doi mărginaşi îl ascundeaii;
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iar el însuși se ascunse sub pântecele celui mai bun berbece şi se 
ţinea cu mâinile de miţele lui. Când se iviră zorile, eşiră ast-fel în- 
cărcaţi la păscut şi stăpânul lor le pipăia spatele tuturor, dar nu în- 
țelese viclenia. Câud pipăi pe cel din urmă berbece, care purta pe 
Ulysse, puternicul Cyclop îi dise: «Dragă berbece, pe tine te dore 
pentru ochiul stăpânului teii, pe care un om 16ă mă orbi împreună 
cu ticăloșii sei tovarăși, zăpăcindu-mi minţile cu vin, Nimenea, care 
cred că nu este încă scăpat de peire. Dacă acum ai avea minte, 
precum am ei, şi te-ai face vorbitor, să-mi spui în ce loc se pă- 
zesce el de mânia mea ; atunci, izbindu-l de peșteră, creerii lui sar 
scurge pe pămînt și inima mi Sar uşura de relele, ce mi-a făcut ti- 
călosul de Nzmene.» 

Şi gicâna acestea, îi dete drumul; iar Ulysse, vădându-se puţin 
depante de peșteră și de ocol, se desfăcu el mai întâi și apoi desfă- 
cu pe tovarăşi. Minară vitele până la corabie, unde tovarășii se bu- 
curară vedându-i în viață şi plânseră pe cei morţi. Porniră cu co- 
rabia înainte şi fiiod la o depărtare cât se aude strigând, Ulysse dise 
Cyelopului vorbe cârtitore; iar uriașul, rupând vîrful unui munte 
mare, îl asvârli spre corabie, în cât era, p'aci să se înnece. Despre- 
țuit de Ulysse, uriaşul se rugă atunci de părintele sei Posidon să 
zăbovescă întârcerea lui Ulysse în ţara părintâscă, S'ajungă pe '0 co- 

"rabie străină după ce va pierde pe toţi tovarăşi şi la întârcere să 
găsâscă nenorociri în casa sa, 

Eoros și Lesrrsoxii. — Din ţara Cyelopilor, Ulysse 
ajunse în insula Eolia, înconjurată cu un zid de aramă. 
Acolo s'aflaii palaturile lui Folus, Domnul vinturilor, şi 
ale celor doispredece copii ai sei, șâse feciori şi ştse 
fete. EL ţinea vînturile închise într'o peşteră, de unde le 
slobodia, după ordinul deilor. Eolos primi bine pe Ulysse 
şi la plecare îi dărui un burduf, în care închisese tâte 
vinturile aprigi, și legâ acest burduf de corabie cu un 
lanţ de argint, nelăsând să adie de cât Zephyrul. Cu aju- 
torul seii mult păţitul eroii ar fi putut s'ajungă lesne în 
patria sa. Dar tovarășii lui, tocmai când erati deja apr6- 
pe de Itaca și pe când Ulysse era cufundat în somn, 
desfăcură de curiositate lanţul, vrând să scie ce conţine 
burduful, şi așa vînturile scăpară din închisârea lor. O 
furtună straşnică se iscâ atunci și Ulysse cu ai sei se 
pomeniră iarăși în mijlocul mării, departe de pămîntul 
patriei. — Atunci ajunse în ţara Lestrygonilor, nisce uri- 
aşi mâncători de 6meni. Acolo nopţile erati luminâse ca 
diua și un om care n'ar fi dormit, putea căștiga o în- 
doită simbrie qilnică. D'abia putu Ulysse să scape din 
acea ţară cu o singură corabie, căci celelalte îi se stâr- 
mară de stânci,
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Craoe.—De acolo ajunse în insula Eia, unde locuia fii- ca lui Helios, faimâsa vrăjitâre Circe, sora lui Eetes, părintele Medeei. Dina cea cu frumâsele cosiţe și cu mul- tele vrăji locuia în nisce mândre palaturi, înconjurate de fiare sălbatice şi cari nu erai de cât Gmeni vrăjiți de dinsa și schimbaţi în porci, lupă sati lei, ca să-i păzâscă mândrul palat. Apoi îmblândia acele fiare cu vrăji, dân- du-le buruieni rele. Vrăjitârea uimi eu cântecul ei fer- mecător pe nenorociții tovarăși ai lui Ulysse, îi pofti înăuntru și-i ospătâ: «iar în pâne amestecâ buruieni triste, ca să uite de ţara lor părintâscă; şi după ce le dete de băut, îndată apoi, lovindu-i cu o vargă, îi în- 
chise în coteţul de porci; căci ei aveai capete și glas şi peri și trup de porcă, mintea lor însă era neschimba- tă ca şi mai înainte.» Ulysse, înseiinţat de sârta tovară- şilor sei, porni însuși la locuinţa faimâsei vrăjitâre. In drum îl întilni Hermes, cel cu varga de aur, asemenea unui tînâr cu barba abia încolțită, şi-i dete o buruiană «la rădăcină nâgră, iar flârea-ă asemenea laptelui, pe care deii o numesc mol», care să-l apere de vrăjile dinei. Uimită că farmecele ei n'aveaii nică o putere asupra erou- lui, Circe se induplecâ să-i scape pe prea iubiții tova- răși: <Ea eşi din palat, ţiind varga în mână, deschise ușile coteţului de porei mânându-i afară; și ei semăna cu vieră de nouă ani; apoi stătură înaintea și dînsa umblând printre ei, ungea pe fie-care cu o altă doftorie; atunci începură să caqă de pe mădularele lor perii și ia- 

TăŞ din noi se făcură Gmeni, mai tineri de cum eraă înainte şi cu mult mai frumoși şi mai mari la vedere.» 
UmBnue pin Haprs. — Ulysse rămase un an încheiat în insula Circei, petrecându-și viața în veselii şi ospeţe. 

Apoi, înduplecat de tovarășii lui, se hotări să pornâscă și Circe îl sfătui să plutâscă mereii spre Apus, dincolo de Ocean, ca să ptă întreba, în dumbrava Persephonei la intrarea Internului, sufletul orbului proroc Tiresias despre sârta-i viitore. El ajunse la marginile Oceanului, în țara Cimerienilor unde «o npte rea este întinsă peste bieții muritori» şi acolo săpâ o gropă, făcând jertfe și rugă- ciuni. Atunci se pomeni cu popsrele de morţi băutori de sânge: <începură să se adune de sub Erebos sufletele morților r&posaţi, neveste şi flăcăi, bătrâni mult păţiți și
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fecidre cu inima de curînd în jale și mulți răniţi cu 
lănci potrivite cu aramă, bărbați omoriţi în război, cu 
armele mânjite de sânge, cari mulți se îngrămădiaii îm- . 
prejurul gr6pei, venind mereii unul dintro parte și altul 
dintr'alta, cu un mare vuet.» Acolo întilni, printre alte 
umbre de eroi şi de eroine, pe mamă-sa Anticleia, care 
îi dete scire despre părintele seii Laerte, despre soţia sa 
Penelopa şi despre fiul seii Telemach : 

«Copilul meii, ciim ai venit viii sub întunerecul cel neguros? căci 
e greii pentru cei vii să vadă aceste lucruri. La mijloc sînt mari 1î- 
uri Şi grozave ape curgătâre, întâi Oceanul, pe care nu-i clip să-l 
trecă cine va pe jos, dacă nu va avea o corabie bine făcută. Pâte că 
acuma în sfîrșit vii aicea din Troia, după ce ai rătăcit multă vreme 
cu corabia și cu tovarășii tâi? N'ai fost încă în Itaca şi nu ţi-ai v&- 
dut încă nevasta în palaturile tale?» 

Astfel vorbi, iar ei respundându-i, îi gisei: «Mamă, nevoia na 
scoborit în locașurile lui Hades, ca să întreb sufletul Tebanului Tire- 
sias, N'am venit încă aprpe de Achaia nici n'am pus încă piciorul 
în țara mea, ci rătăcesc mereă suferind nenorociri, de când pentru 
întâia dată urmai divinului Agamemnon la, Ilion cel cu frumoși cai, 
ca să mă lupt cu Troienii, Dar spune-mi ce ursită de mârte te-a; do- 
borît? Ore vre-o bâlă lungă sai ucisu-te-a, Artemis, lovindu-te cu stră- 
lucitele ei săgeți? Spune-mi apoi despre tatăl meă și despre fiul mei, 
pe care îl lăsai, dacă moştenirea mea mai este încă în mâinile lor, saiă 
o are acum vreun altul și Gmenii gic că eii n'am să mă mai întorc. 
Spune-mi şi despre draga mea nevastă, gândul și mintea ci, dacă stă 
la fiul meă şi păstrâză tâte neatinse, sai a luat-o pâte acum de soţie 
vreun fruntaș dintre Achei ?» 

Astfel diser, iar mama venerată îndată 'mi răspunse: «Forte mult 
stă nevastă-ta în palaturile tale cu: inima răbdătâre; dar trist îi se 
sfârșesc nopţile şi dilele, vărsând lacrimi necontenit; iar frumâsa ta 
moștenire nu o are nimeni până acum, ci Telemach stăpănesce nesu- 
părat locurile domnesci... "Tatăl teă trăiesce la ţară şi nici nu vine în 
oraș : n'are așternuturi și velinţi și cergi moi, ci iarna se culcă în casă 
cu slugile în praf lângă foc şi e îmbrăcat cu haine prâste; iar când vine 
vara şi tâmna cea înverditâre, pretutindeni prin colțul viii, care dă 
vin, îi sînt întinse jos aşternuturi din frunzele căgute. Acolo el zace 
citând și pârtă în inimă mare măhnire, fiindu-i dor de întârcerea ta; 
Lai ajuns grele. bătrâneţi. Așa am perit şi eă şi mi-am urmat sorta. 
Nici deiţa cea isteţă la ţintă nu m'a ucis în palaturi lovindu-mă cu 
stălucitele ei săgeți, nici iarăși vre-o bâlă n'a venit asupra mea, care 
să-mi fi scos sufletul din mădulare cu o durere cumplită, ci dorul 
teă şi grijile tale, strălucite Odysseii, şi blândeţa, ta îmi râpiră sufletul 
cel dulce ca mierea » | 

Astfel gise ; iar eii mă gândii în mintea mea şi vrui să îmbrăţişez 
sufletul r&posatei mele mame. De trei ori mă repegii şi inima mă 
îndemna s'o îmbrăţișez, şi de trei ori ca o umbră sai ca un vis îmi 
sburâ ea din mâini. Atunci simții și inai mult în inimă o durere sfă-:
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şietâre, și vorbindu-i îi qiceam vorbe sburătâre: «Mamă, de ce nu stai să te îmbrăţișez când dorese atâta, ca și în locașurile lui Hades luân- du-ne în iubitele braţe, să ne săturăm amindoi de plânsul cel fioros? Ori pâte mândra Persephona mi-a trimis vre-o nălucă, ca plângând să 
gem încă și mai mult?» 

Astfel disei, iar mama venerată îndată 'mi r&spunse: «Vai de mine, copilul meii, cel mai nenorocit dintre Gmeni, nica de cum nu te amăgesce Persephona, fiica lui Zeus, ci acâsta este sârta muritorilor, când mor: vinele nu mai ai cârnuri și 6se, ci pe acestei le potole- sce virtosa putere a focului ardetor, când odată viața, părăsesce albele 6se și sufletul sbâră perind ca un vis Dar caută cât mar iute să eşi la lumină.» 

Umbra lui Tiresias îi descoperi urgia lui Posidon în 
contra sa (fiindcă orbise pe Polyphen, fiul deului), dar 
îl asigură, că va ajunge în. patrie, numai să nu se a- 
tingă de vacile lui Helios. 

SIREXE. — Întorcându-se de acolo, Ulysse se duse ia- 
răși la Circe şi deiţa îl sfătui, cum să scape de primej- 
diile viitâre. Plecând de acolo, ajunse pe costa apus6nă 
a Italiei, la insula celor două Sirene. Aceste femei-paseri, 
măestre ale mării, culcate pe o livede înflorită de la țirn, 
fermecaii pe navigatori cu duiâsa lor cântare şi-i prăpă- 
diaii, cum ajungeaii în puterea lor: de aceea împrejurul 
lor se afla o mare movilă de 6se de Gmeni putregiţă. 
Ulysse după sfatul Ciroei, astupâ cu câră topită urechile 
tovarăşilor sei, ca să n'auqă acel viers ademenitor; iar dîn- 
sul se legă țâ&păn de catart. Sirenele, vădându-l aprâpe de 
țîrm, începură să-i cânte un dulce cântec: «Vino la noi, 
faimosule Odysseii, fala cea mare a Archeilor, opresce-ţi 
corabia să ne asculți. Căci nimeni n'a trecut pân'acum 
p'aicea, fără să fi ascultat glasul cel dulce ca mierea ce 
curge de pe buzele nâstre. Cel ce ne face pe voie, se în- 
târce încântat în ţara sa, sciind şi mai multe, Noi seim 
tote câte aii suferit, cu voia, deilor, Argienii şi Troienii, 
în cetatea cea mare a Troiei; scim tâte ce se întîmplă 
pe pămîntul cel mânos». Dar Ulysse şi tovarăşii sei r&- 
maseră surgi la acele glasuri dui6se şi astfel putură cu 
toţii să scape de primejdie. 

STÂNCI RĂTĂCITORE. SCYuLA ȘI OHARYBDA. — Scăpat de 
Sirene, Ulysse cu ai sei deteră peste nisce Stânei zi), pe 
unde nu putea trece nici o corabie, căci ele, ciocnindu- 
se în capete și de aceea numite Symplegade), se mişcaiă
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val-vîrtej și răpiaii sfărămând 6meni şi corăbii. Nici chiar 
paserile nu puteaii sbura printr'însele și stânca apuca din 
când în când pe vr'una din porumbiţele ce Părintele Zeus 
le trimetea într'acolo să-i aducă ambrosie. Dintre corăbii, 
numai Argo putu să trâcă neizbită de acele stâcă, căci 
Hera însăși o petrecu pe dinaintea lor.—De acolo, ajun- 
seră la o peșteră negurâsă unde locuia o dihanie lătrătâre, 
Seylla, care avea 12 picidre scurte și 6 gâturi târte lungi: 
pe fie care gât avea câte un cap îngrozitor şi înăuntru 3 
rînduri de dinţi as-cuţiţi și dătători de mârte. Pe jumă- 
tate vîrîtă în peşteră şi cu capetele afară din prăpastie, 
monstrul răpia lacom cu fie-care din ele pe 6meni din 
corăbiile ce” treceaii p'acolo. Ulysse cu ai sei trecu ne- 
vătămat prin acâstă stâncă, dar nu şi prin alta, Charybda, 
care, nevădută 'și revărsa de 3 ori pe di apa și apoi o 
înghiția împreună cu cei ce plutiaii asupră-i:; ast-fel ea 
înghiţi pe șâse din tovarășii lui Ulysse. 

VaciuE Lui Heuros, — Scăpând și de acolo, Ulysse ajunse 
în insula Trinacia (Sicilia), unde se opri fără voie și nu- 
mai după dorința tovarășilor sei. Acolo păsceaii vacile 
lui Helios: «şâpte ciredi de vaci și alte atâtea frumse 
turme de oi, câte cinci-qeci de capete în fie-care turmă; 
ele însă nici nu fată nici nu se împuţinâză vre-o dată; 
iar păstorii lor sînt deiţe, nimfe cu mândre plete, Phae- 
tusa și Lampetia, pe care le născu S6relui Hyperion 
divina Neera.» Reţinuţi acolo de vinturi contrare, tova- 
rășii lui Ulysse, împinși de fâme, răpiră câteva vite din 
turma lui Helios, cu tâte că Ulysse îi oprise strașnie 
să nu se atingă de ele. Grozavă fu r&sbunarea eului, 
«care vede tâte și aude tâte»: d'abia se îmbaroară și un 
fulger al lui Zeus le făcu corabia ţăndări și o scufundă 
în mare ; toți se înnecară afară de Ulysse, care, agățându-se 
de o grindă, pluti nouă ile bătut de valuri, până ajunse 
în insula Ogygia. 

CaLyeso. — În acea insulă singuratică locuia Calypso, 
o fiică a lui Atlas, Deiţa cu mânarele cosițe primi cu 
multă bunătate pe naufragiat, prinse dragoste de dinsul 
și vru să-l facă nemuritor, luându-l de bărbat, ca să râmâie 
totdeauna cu dînsa. Ulysse se înduplecâ mai întăi şi r&- 
mase ş6pte ani în acea insulă. Dar în curînd se redeș- 
teptă într'însul dorul de a-şi revedea iubita Itaca, țara sa
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părintâscă. In fie-care di se aşeda la ţirm și de acolo sus- 
pinând și lăcrimând, se uita cu duioşie în spre partea Ita- 
cei. În cele din urmă, deii insiși fură înduioşați de atâta 
dor și Zeus, prin mijlocirea lui Hermes, ordonă deiţei să 
lase pe eroii să plece. Fericit atunci să-și revadă pe ai 
sei, el însuși 'și făcu o plută și se încredu a doua Gră 
valurilor -mării, 

NaUsIcaa ȘI ALRINOOS.— De șaispredece dile plutia el deja 
pe mare, când zări în depărtare albind insula Skeria. 
Dar tocmai pe când se opintia S'ajungă într'acolo, Posi- 
don îi sfărâmă pluta și-l părăsi în voia valurilor. El se 
prăpădia negreșit, dacă îndurătârea Ino Leucothea nu-l ajuta şi nu-i da putere să scape înnot. După dou ile 
şi două nopți ajunse în sfirşit la ţirmul Skeriei, unde 
tu întîmpinat de Nausieaa, fiica lui Alhinoos, regele Phea- 
cienilor, Tinăra şi graţidsa fecidră, se juca tocmai cu s6- 
țele ei la ţîrm, când zări adormit pe Ulysse și, compăti- 
mindu-i starea. ticălosă, îi arătâ calea spre palatul tatălui 
ei. Eroul rămase înmărmurit la vederea acelei mândre 
locuințe: cera un luciii ca de sâre sai de lună prin pa- 
latul cel cu înaltul acoperiș al mărinimosului Alkinoos; ziduri de aramă se întindeaii pe de o parte şi pe de alta 
de la prag până în fund, iar împrejur ciardacul era vî- 
năt și porți de aur închideaă înăuntru palatul cel trai- 
nic; uşciori de argint eraii aşedaţi pe pragul de aramă; 
de argint era și pragul de sus al uşei și belciugul era 
de aur; de amindouă părţile păziaii palatul nisce câini 
de aur și de argint, pe cari îi făcuse Hephestos cu pri- 
ceputa. sa minte, şi ei eraii pururea fără de mârte şi fără 
de bătrâneţe». Ulysse, fără să fie cunoscut, fu bine pri- 
mit și ospătat de rege, iar la sfîrşitul ospăţului, divinul 
cântăreţ Damonocos cântă isprăvile lui Ulysse şi ale lui 
Achile la Troia, dragostea lui Ares cu Aphrodita şi Ca. lul de lemn care aduse ruina Trogi. Lacrimile năpădiră 
pe înduioșatul Ulysse și atunci regele îl puse să-i poves- tâscă ce păţise până atunci pe mare. Mișcat de atâtea minunate nenorociri, regele dărui bine pe eroii şi porunci Pheacienilor, cari ei însiși erai nisce corăbieri năsdră- vani (căci sburai în văzduh şi împetriaii corăbiile), să-l ducă înapoi în ţara sa. EX îl transportară în insula mult dorită și-l lăsară adormit pe ţirmul ei.
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UCIDEREA PEȚITORILOR. — 'Trecuse două-deci de ani, de 
când Ulysse 'şi părăsise țara şi multe necazuri cădură 
în ultimii ani asupra casei sale. Părintele sei Laerte, pierdând speranța de a-i se mai întâree fiul, trăia cufun- dat în mâhnire; Penelopa era necăjită de mulţi pețitori, cară, tot așteptând să se hotărască, veniaii în palatul seii 
și petreceaii acolo benchetuind și risipindu-i averile. Pe- nelopa sciă mult timp să se scape de peţitori, spunând 
că se va căsători cu unul dintr'înșii, când va isprăvi de țesut giulgiul pentru bătrânul seă socru: dar ea desfăcea n6ptea ce lucrase qiua (de unde locuţiunea proverbială 
pânza Penelopei spre a exprima o lucrare ce nu se mai 
sfirşesce). In cele din urmă, peţitorii se adunară și siliră 
pe Penelopa să sfirşâscă giulgiul. Ne mai având încotro, 
ea fu nevoită să le promiţă o di și o luptă de întrecere: 
va alege de bărbat pe acela din pețitori, care va putea 
să întinqă mai bine arcul lui Ulysse şi va izbuti să a- 
runce 0 săgetă prin cele 12 topâre aşedate în rînd ca 
nisce pari. Aci erai lucrurile, când Ulysse ajunse la Itaca și fuse lăsat adormit pe ţîrmul insulei. 

Când Ulysse se trezi din somn, fu însciinţat de Athena 
despre cele ce se petreceaii în palatul lui. Imbrăcat ca, 
cerșetor, el se duse mai întâi la porearul seii Eumeos și 
acolo întâlni pe fiti-seii Telemach, cu care se înţelese, 
cum să omre pe pețitori. La qiua hotărită pentru lupta 
de întrecere, Ulysse se înfățişă și el ca cerșetor să ia, 
parte la luptă: nimeni nu-l recunoscu afară de câinele 
seii Argos și de doica sa Huryeleia. In zadar se încer- 
cară pe rind peţitorii să întingă arcul, numai Ulysse o 
putu face lesne, petrecând şi săgețile prin cele 12 topâre. 
Apoi, cu ajutorul lui Telemach şi al Athenei, el ucise pe toți peţitorii, după care se făcu cunoscut și Penelopei. 
Ulysse “şi petrecu fericit în țara sa cei din urmă ani ai 
vieţii cu soţia sa și cu tatăl seii Laerte. 

Şăineanu.—Mitolngie clasică, 
13



CAP. XLVII 

EROI TROIENI 

Vom înşira acum şi pe câţiva din eroii cari coman- 
daii armata troiană, de dece ori mai puţin numerâsă de 
cât cea grâcă. Căpeteniile cele mai însemnate ale Troia- 
nilor ati fost: Paris, Hector și Enea. 

Paris.—Panrs (numit şi Alezandros) era al doilea fiti 
al lui Priam. Mamă-sa Hecuba visând că fiul ce va nas- 
ce va fi «tăelia menită a stinge pămîntul Troiei», expuse 
pruncul pe câsta muntelui Ida, unde fu alăptat de o ur- 
sică și apoi crescut de un păstor. Crescând mare, Paris 
descoperi originea sa regâscă, fu recunoscut de Priam 
şi luâ de soţie pe nimta Exoxa. După judecata cu mărul 
fatal, se duse la Sparta și răpi de acolo pe Helena, pro- 
vocând ast-fel războiul troian. In acest războiii fu ajutat 
de Aphrodita, dar muri rănit de Philoctet cu una din să- 
gețile înveninate ale lui Heracle și soția sa Enona se 
prăpădi de mâhnire. | 
Hector.—Cel mai glorios dintre fiii lui Priam, Hec- 

10R, tănise de mârte pe Patroelu şi trase asttel asupră-și 
mânia lui Achile, care îl ucise. Cadavrul sei, mai întâi 
iusultat de învingător, fu apoi răscumpărat de părintele 
seii. Hector a fost deopotrivă de nobil ca fii, ca soţ şi 
ca tată. Soţia sa, ANDROMACEA, era asemenea tipul soţiei 
fidele şi resignate. Ea era menită să sârbă cupa amără- 
ciunii până la fund: pe rînd văquse murind înainte-ă pe 
tatăl ei şi pe ș6pte fraţi, uciși de Achile; apoi pe ma- 
mă-sa, lovită de săgețile Artemidei; apoi pe iubitul ei 
Hector, străpuns de Achile, și în fine pe fiul ei cel mai 
mic, pe Astyanax, prăvălit de Ulysse din înălţimea unui 
turn. Înainte de mârtea bărbatului ei, coprinsă de o tristă
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presimţire, ea căutase zadarnic să-l reţie de la furia 
bătăliei şi duidsa lor scenă de despărțire e una din cele 
mai trumâse ale poesiei antice. - 

«Dragul mei Hector, vitejia te va pierde; _nu ţi-e milă de prun- 
cul teă, nici de mine, nenorocita, pe care mă vei lăsa văduvă. Gre- 
cil te vor omori, năvălind cu toţii asupră-ţi. Ah! ar fi mai bine ca, 
lipsită de tine, să mă cobor şi eă în pămînt ; căci nu va mai fi 
mângăiere pentru mine, când vei fi mot, ci numai necazuri! Nu 
mai am nici tată, nici mamă venerată: pe părintele mei Ection Pa 
ucis divinul Achile..., în casa nâstră eraă șepte fraţi şi toți într'o 
singură gi porniră în Hades, răpuși de Achile cel sprinten la pioiore ; 
iar pe mama, Artemis o lovi cu săgețile ei în casa părintâscă. Aşa 
că tu, Hector, 'mi ești acum tată şi mamă venerată, frate şi soţ în 
Hl6rea tinereţelor. Fie-ţi milă de mine, rămâi pe acest turn, nu-ți face 
pruncul orfan și soția văduvă, Intoemesce-ţi oștirea lângă smochin, 
unde e uşor să te apropii de cetate şi unde alergând poți ajunge la 
zid . » 

Mărinimosul Hector îi răspunse ast-fel : 
«Boţie dragă, tâte păsurile tale sînt şi ale mele; dar mi-ar fi ru- 

şine de Troieni şi de Troiencele cu lungul văl, dacă, ca un trîator, 
aș sta departe de luptă. Firea nu mă lasă, căci am învăţat să fiă tot- 
deauna curagios și să m& lupt în primul rînd printre Troieni, ca să 
apăr gloria cea mare a părintelui mei și pe a imea, O sciă bine în 
minte şi în sufletul mei: va veni odată diua, când se va prăpădi 
sfîntul Ilion și Priam şi poporul vitâzului Priam. Dar nu mă îngrijese 
atâta de viitrea trişte a, Troienilor, nici chiar de a Hecubei sai de 
a regelui Priam și nici de a fraţilor, cară, inulți şi voinici, vor cădea 
în pulbere de mâna duşmanilor, cât mă îngrijesc de tine. când unul 
dintre împlătoșaţii Greci te va duce de aici plină de lacrimi şi “i 
va răpi libertatea. Atunci, în Argos, tu vei țese pânza pentru o stră- 
ină, cu inima amărâtă vei aduce apă din fîntînă şi o grea nevoie te 
va copleși. Şi atunci cineva, vădându-te înnecată în lacrimi, va, dice : 
iată soția lui Hector, cel mai fruntaș luptător între Troieni, când se 
bătea împrejurul lui Ilion! Şi vorbele lor "ţi vor împrospăta dorul 
după un asemenea bărbat, care să te scape din robie. Dar mai bine 
să m'acopere pămîntul înainte de a augi ţipetele tale în mâinile ră- 
pitorului teii !» 

Dicând acestea, faimosul Hector 'şi întârse mâinile după copilul sei; 
dar pruncul se aplecâ strigând la sînul doicei sale cea cu cingâtârea 
îrumâsă : se speriase de înfățișarea iubitului seă tată și privia cu 
spaimă la coiful seii de aramă și la crâsta de pene ce filfăia în vâr- 
ful săi. Rise atunci iubitul tată şi mama venerată Indată eroul își 
sodte din cap coiful stălucitor şi-l pune jos, sărută pe dragul seii fii, 
îl legănă în brațele sale şi rostesce acestă rugăciune către Zeus și 
ceilalți dei: Zeus şi ceilalți ei, îngăduiți ca acest fii al mei să a- 
jungă, ca şi mine; faimos între Troieni; s'aibă corpul vîrtos şi să 
domnâscă puternic peste Ilion! Ca să se gică odată, când se va în- 
târce din bătălie: acesta e cu mult mai vitâz de cât tatăl seii! să
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se înapoieze cu despoierile crunte ale vrăjmașului ucis și sufletul 
mamei sale să se umple de bucurie! “ 

Rugându-se așa, depuse copilul în braţele soţiei iubite, care îl pri- 
mi pe sînul ei parfumat, rîdând cu lacrimi. Eroul, adine înduioşat, 
mângâe cu mâna pe Andromacha şi dice: 

«Draga mea, nu-ți prea întrista sufletul. Numai Moira, iar nu vr'un 
oştân, mă va prăvăli în Hades, Credem-mă,. nimeni printre 6meni, 
mişel saii vitâz, dacă s'a născut odată, nu pâte scăpa, de Moira.: In- 
târce-te în palat și vegi-ți de pânză, de furcă; qă de lucru râbelor 
tale. lar bărbaţii născuţi în Ilion, şi ei mai ales, să ne vedem de 
ale războiului». . 

Mamă-sa, Hecuba, nu fu mai puţin nenorocită : ea vă- 
duse murind înainte-i pe soțul ei Priam şi pe copiii sei. 
În urmă, ajungând râbă lei Ulysse, fu dusă în Tracia 
şi acolo regele Polymestor ucise pe fiul ei Polydor. Ne. 
norocita sc6se ochii ucigașului, apoi, alungată de popor, 
muşcâ pietrele ce-i se arunca și fu în cele din urmă 
prefăcută într'o căţea, (saii ucisă de Greci, iritați de bles- 
temele ei).. | 
"Enea. — Anchise, rege troian din Dardanus, era a- 

semenea în frumuseţe deilor nemuritori și de aceea fu 
îndrăgit de, Aphrodita, cu care âru pe Exea. Eroul 'și 
păscea turmele pe muntele Ida, când fu atacat de Achile. 
De atunci luâ parte și dînsul la războiul troian, ajutând 
pe Priam cu falnice isprăvi. EL era protejat de Aphrodita 
(ca Achile de Thetis) și după dărămarea Troiei, domni peste 
Troieni. După tradiţiunea italică (admisă de Virgiliii), 
Enea, vădând cetatea în flacără şi totul pierdut, luâ pe 
umerii sei pe bătrânul seii tată Anchise şi pe deii Tro- 
iei cu Paladiul și porni să 'și caute o nouă patrie. Dar 
până să ajungă în Italia, unde întemeiâ. apoi în Laţiă 
o nduă cetate, păţi pe mare un șir de întîmplări (sim- 
ple reproduceri ale aventurelor luă Ulysse): ca oprirea 
sa pe c6sta africană la feniciana Dino şi coborirea-i în 
Infern la, întârcerea sa în Italia. Acolo fu primit de. re- 
gele Latinus, care îi dete de soţie pe fie-sa Lavinia; a- 
poi îi urmâ pe tron şi după mârte piosul rege fu vene- 
rat ca un dei. .



CAP. XLVIII 

INCIDENTELE RĂZBOIULUI TROIAN: 

Mânia lui Achile.— Războiul troian ţinea deja de 
nouă ani, când izbucni faimâsa rivalitate între Achile şi 
Agamemnon. Grecii răpiseră lui Chryses, preotul lui A- 
pollo, pe fiică-sa Chryseis și o deteră generalului lor Aga- 
memnon. Bătrânul preot veni în tabără să-și r&scumpere 
copila, dar îu ocărit de Agamemnon. Atunci Chryses se 
rugâ de Apollo să-l răsbune şi deul trimise asupra oște- 
nilor o ciumă cumplită. Ea bântuia de nouă qile tabăra 
grecă, când Achile adunâ poporul şi ghicitorul Calchas 

- descoperi pricina urgiei divine. Agamemnon, înfuriat, în- 
napoiâ pe Chryseis tatălui ei, dar se despăgubi răpind 
lui Achile pe râba sa Briseis. Așa începu c6rta între 
cele două căpetenii și Achile. mâniat, se retrase din bă- 
tălie şi 'și rodea inima în singurătate. EL înduplecâ pe 
mumă-sa să se râge de Zeus, ca să dea Troienilor biru- 
ința, până i se va da deplină satisfacțiune. Atunci Aga- 
memnon căutâ să puie capăt războiului, învoindu-se la o 
luptă singuratică între Menelaos și Paris, răpitorul Hele- 
nei. Paris, învins, fu însă scăpat de Aphrodita şi învo- 
iala călcată prin perfidia troianului Pandaros. 

Urmâ un şir de lupte, în care cădură răniți cei mai 
viteji dintre Greci: Diomede, Agamemnon, Machaon, fiul 
lui Esculap, și Ulysse; Aiax, singur, se mai împotrivia 
dușmanului. V&gând primejdia, Achile dete voie lui Pa- 
troelu, «prietenul cel mai drag sufletului seii»>, să vie în 
ajutor Grecilor, învestit cu armele eroului şi în fruntea 
Myrmidonilor sei. Troienii luându-l drept Achile, fură 
coprinși de spaimă şi Grecii se îmbărbătară. El r&puse 
pe curagiosul SanpEpox, fiul lui Zeus și rege al Licieni-
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lor (Zeus poruncise lui Apollon să redea cadavrului sei 
mutilat vechea-i frumuseţe); dar la urmă, nesocotitul cu- 
teză să se ia la luptă cu însuși Hector, care îl răni de 

“morte şi cadavrul sei d'abia putu fi scăpat după o lup- 
tă sângerâsă, 
Moriea lui Hector. — Când Achile află despre 

mortea dragului sei Patroelu, fu coprins de o nâgră des- 
perare și făcu jurămînt să nu-și înmormînteze prietenul 
înainte de a fi răpus pe Hector, ucigașul seii. După ce se 
împăcâ cu Agamemnon, Achile se repedi ca un leă la 
luptă cu Troienii și semna mortea sub pașii sei, până 
ce zări pe Hector, care fugi spăimîntat la vederea erou- 
lui. Dar Achile îl ajunse, îl străpunse cu sabia și po- 
runci Să-i se tărască cadavrul împrejurul mormâîntului 
lui Patroclu: la acestă jalnică privelişte, nenorocita He- 
cuba 'şi smulgea părul, Priam plângea cu hohot şi toţi 
oștenii Scoteaii _ţipete de desperare. Cadavrul eroului ar 
îi r&mas pradă câinilor și paserilor răpitâre, dacă deii, 
coprinși de milă, n'ar fi îmbiândit inima lui Achile şi nar fi însuflat lui Priam gândul să se ducă în tabă- ra Grecilor, în cortul lui Achile, şi să-i câră cadavrul 
fiului sei, 

Marele Priam “intră, fără să fie vedut Se opresce lângă Achile. îi coprinde genuchii şi-i sărută mâinile grozave şi ucigașe, car ai r&- pus pe atăţia fii ai sei. Precum un om, care a făptuit o crimă în țara sa şi, ca să nu fie urmărit de r&sbunare, caută un adăpost într'- un oraş străin, în casa vrunui bogătaş, şi atunci sosirea lui încreme- nesce pe cei de faţă; tot aşa înmărmuresce Achile la vederea, divi- nului Priam. Tovarășii sei rămân asemenea înlemniți şi se uită unii la alţii. Iar Priam se r6gă așa luă. Achile: 
<Adu-ţi aminte de tatăl teă,. Achile, asemenea deilor, de tatăl tei, împovărat de ani şi ca mine ajuns pe pragul tristelor bătrăneţi. Pâte că și dînsul e copleșit de armele vecinilor sei şi nu-i cine să-l apere de mârte şi de primejdie. Dar cel puţin, audind că trăiescr, sufletu-i-- - se bucură și în tâte gilele speră să revagă pe iubitul seu fiă, întors din Troia, Dar eă, vai! sînt omul cel mai nenorocit : am născut în lar- ga Troia atâţia fii viteji şi nici-unul cred n'a mai rămas în viață. Aveam cinci geci de feciori, când veniră Grecii: nou&spreţece se născuse din aceiași mamă, iar ceilalți de femeile palatului mei. Mai toţi ai 

murit de loviturile aprigului Ares, Dar Singurul ce'mi r6măsese, care 
ne apăra cetatea şi pe noi toți, iată-l acum ucis de tine, luptându-se 
pentru ţara lui : Hector... Pentru el vin acuma Ja năvile Grecilor, să-l 
rescumpăr, aducându-ți averi nesfîrșite. Respeotă pe dei, Achile, și 

„fie-ţi milă de mine, aducându-ți aminte de tatăl tei. Mai mult de cât
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dînsul sint ei de compătimit, căci am făcut ceea ce na mai făcut 
vrun om pe pămînt: mi-am apropiat „gura de mâna ucigașului fii- 
lor mei». 

Așa vorbi; şi lui Achile îi veni să plângă; de dorul tatălui sei. El 
luă de mână pe moşneg şi-l înlătură binișor, apoi amiridoi se lăsară 
în voia amintirilor: Priam, îngenuchiat la piocicrele lui Achile, plân- 
gea cu amar pe vitâzul Hector, iar Achile plângea când pe tatăl seă 
și când uneori pe Patroclu. Gemetele lor răsuna prin locuinţe. 

Achile, înduioșat, înapoi lui Priam cadavrul fiului 
sei, care, după ce fu bocit pe rînd de Andromacha, He- 
cuba și Helena, fu ars de Troieni pe rug. 

Dar nici Achile nu supravețui mult lui Hector, care, 
murind, îi predisese mârtea, fatală. El mai învinse pe Ama- 
zone, ucigând pe frumâsa şi vitâza lor regină Pexraesr- 
LEA, Și pe Etiopienii conduși de regele lor Meuxon, fiul 
deiţei Eos, care ucise pe Antilochos, fiul lui Nestor şi 
amicul lui Achile. Apoi, întrun asalt la porțile Skee, 
Achile fu lovit de o săgâtă a lui Paris și Grecii, con- 
duși de Aiax şi de Ulysse, nu putură lua cadavrul set 
de cât după o luptă înverșunată. Thetis și cu Nereide- 
le plânseră pe eroii 17 gile şi 17 nopți şi apoi Grecii, ar- 
dându-i trupul, depuseră cenușa-i pe capul Sigeii. 

Laocoon.-—Dintre toţi eroii greci, nu mai rămăsese în 
viaţă de cât Ulysse, care izbuti să puie capăt războiului 
mai mult prin istețimea de cât prin curagiul seii. El su- 
gerâ architectului grec Epeios să construiască faimosul 
cai de lemn menit să causeze, mai mult de cât tâte lup- 
tele, ruina Troiei. Eperos clădi din lemn de brad un cal 
enorm, în câstele căruia se ascunseră treideci din cei 
mai viteji războinici. greci. Cei-lalţi se prefăcură că se 
lasă de războiii, şi pornind cu flota, se ascunseră în- 
trun port din mica insulă Tenedos. Troienii, voioși de 
plecarea Grecilor, se uitai cu mirare la acea namilă de 
cal. Un spion grec, anume Sinon, prins de Troieni, îi în- 
șelâ, spunându-le că calul ar fi o ofrandă făcută de Greci 
spre a expia răpirea Paladiului (pe care Ulysse și Dio- 
mede îl furase înainte din Troia) și că introducerea sa 
în cetate va fi ocrotirea ei. In zadar Laocoox, unul din 
preoţii lui Neptun, îi sfătui pe Troieni să nu se încr6- 
dă Grecilor viecleni și, ca să-i convingă şi mai bine, și 
infipse lancea în pântecele calului. Un vuet surd de ar- 
me răspunse la acea amenințare, dar poporul nu vru să 

 



— 200 — 

înţelegă şi preotul plăti cu o grOznică mârte dreptele sale presimţiră. 

Laocoon (cântă Virgiliii), adus de sârtă a fi preot lui Neptun, în- junghia cu solemnitate un taur uriaş, pe altarele lui. Dar iată că din Tenedos, pe liniştitele valuri se aștem doi şerpi pe dasupra mării (mi-e grâză a spune!) şi formând cercuri nemărginite, se apropie îm- preună de țirinuri. Grumazurile lor se înalţă printre valuri şi creşte- tele lor sângerâse resar d'asupra undelor; la spate, trupurile lor se ti- Esec înapo. prin mare, iar spinările lor se încovbie în arcuri colosale. Fi trec cu sgomot prin apa spumegată; dar iată-i că ajung la mal "Ochii lor învăpăiaţi Scapără numai sânge şi foc, iar din fălcile lor Şuerânde es limbi răsunâtâre Noi fugim toți cu feţele pălite. Dar «i, cu mers hotărit, pornese câtre Laocoon. Mai întâi şerpri coprind, în verigele lor, trupurile mai plăpânde ale ambilor sei fii şi muşcându-le se satură din ticălâsele lor membre, Apoi, viind chiar el în ajutorul lor şi asvizlind săgeți, îl coprind și pe dînsul şi îl lănțuesc în înco- lăciri uriașe; de două orf S'aă sucit împrejurul mijlocului sei, de două oră spinările lor cu soldi i sai înfășurat împrejurul gâtului și creş- tetele lor înalte se ridică d'asupura capului sei. Dar el, întingând când o mână, când pe cealaltă, cată a se desfășura din noduri și pe cordelele de pre fruntea lui pică sângele şi negrul venin. Totdeoda- tă el înalță către cer groznice strigări, precum muge un taur, când de la altar fuge rănit și lepădă de pe grumaz securea răi îndreptată. In fine gemenii monştri își apucă calea către altarul înălțat al tem- plului şi se due în locuinţa asprei Pallas, ca să Și ascungă trupurile lor sub pivicrele şi sub scutul boltit al deiţei (trad. Odobeseui. 

Acâstă înfiorătâre nenorocire le păru Troienilor o pe- depsă dumnegeâscă și fără zăbavă deschiseră porţile ce- tății și băgară înăuntru calul de lemn. Nâptea următore, flota grâcă, însciințată, se apropiă în tăcere de țirmul Troiei şi oștenii greci, eșind din pântecele calului, des- chiseră la ai lor una din porțile cetăţii. Astfel Troienii se pomeniră pe neașteptate cu oștirea dușmană în lăun- trul cetăţii lor și atunci începu un măcel şi un jaf cum- plit. Bătrânul Priam, care se refugiase lângă altarul lui Zeus cu Hecuba și cu fiicele sale, fu înjunghiat de Ne- optolem, fiul lui Achile; ceilalți războinici troieni mu- viră luptându-se și forte puţini scăpară, ca Enea: iar fe- mmeile și copiii cădură. în robie. Hecuba cădu prin sorți rOba lui Ulysse, Casandra lui Agammenon, iar nobila An- dromacha, lui Neoptolem, după ce tînărul ei fii Astyanax murise aruncat jos de pe un turn. 
Imătaţiuni litevrave şi artistice. — Legendele
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războiului troian aflară cea mai largă răspândire printre Greci şi ele deveniră un izvor de inspirațiune pentru po- eţii și artiştii lor. Afară de cele două mari epopei, Ilia- da şi Odyssea (imitate de Virgilii în'a sa Eneida), un poet grec, Quintus din Smirna (sec. IV d. Cr.) povesti în poema sa epică în XIV cărți, sfîrșitul războiului 'Tro- ian ca 0 continuare a Iliadei. Poesia lirică, mai ales Ste- sichor şi Pindar, celebră la rîndul ei cucerirea Troiei, legendele lui Oreste și ale Eacidilor (Pele, Achile, Ne- optolem). In sfirşit, tragedia grcă, în mai multe din dra- mele lui Eschyl; Sophoele și Euripide trase in sfera ei diferitele momente ale ciclului troian, de la sacrificiui Iphigeniei” în Aulis până la trista sârtă reservată Au- dromachei, Hecubei și. lui Ulysse, şi mai ales intimplă- rile tragice şi fatale -ale Pelopigilor şi ale Atridilor. — In literatura romană, afară de opera magistrală a lui Virgiliă, ultimele cărți din Metamorfosele lui „Ovidiiă, care cântă asemenea căderea Troiei. Dar tradițiunile din cielul troian nu s'aiăi stins odată cu anticitatea clasică, ci: ele reinviară în evul-mediii subt o formă modificată şi deteră nascere la o sumă de compuneri epice potrivite cu spi- ritul acelui timp. | 
Nenumărate sînt operelă de pictură $i de sculptură, in- spirate de același ciclu legendar și reproduse pe. vase, ps monumente sepulerale și pe statui. Din acea bogăţie ar: tistică, ne vom mărgini a menţiona celebrul grup al lui Laocoon. Descoperit la Roma în 1506, într'o vie aprâpe de termele lui 'Titus, acest grup plastic, «cel mai frumos din anticitate», împodobesce astădi o sală specială a Vati- canului. EL se crede a fi opera a trei sculptori din Rho- dos, Agesandru,, Polydor şi Athenodor, de -la finele pri- mului secol al erei nâstre: : Seninătatea supremă a fisionomiilor (fig. 26) trădâză totuși suferințele lor curplite și capul preotului întors spre cer cu o durerâsă resignare contrastâză” eu atitu: dinea corpului sdrobit de grozave dureri: tocniai. acest contrast dă grupului o frumuseţe inicomparabilă. «Ce se- nină și cu tote acestea ce pătrundătore e durerea, care stă. răspândită pe feţele lui Laocoon și ale fiilor “sei, în admirabilul :grup de marmoră ! Doi șerpi lungi și mlădi: 0și i-ai încolăcit de tâte părţile; unul, strivind sub vir-



  
fig. 26. 

stânga, carele cârcă spăimîntat a se desprinde, şi-a înfipt
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colții în șoldul bătrânului, al cărui pântece se sumete, 
formând un deșert spasmodic până sub câste. Copilul din 
drepta, mușcat sub braţ de celălalt șerpe, pare a cădea 
sleit de puteri pe altarul de piatră, unde se râzămă şi 
muncitul seii părinte. Totul formâză o piramidă, în care 
musculatura cumpătată a trupurilor gâle şi expresiunea - 
de adincă durere a frumâselor chipuri răsare cu un €- 
fect armonios și împunător din pletâsele şi năclăidsele 
încolăciri ale fiarelor tîrîtore. Firea omenâscă se vede 
suferind strașnic, dar suferința n'o face să pârgă nimie 
din frumuseţea formelor ei. Laocoon şi fiii lui, cu a- 
(marnică jale rabdă pedepsa cerâscă ce i-a ajuns (Ono- 
BESCU)». |



ADAOS 
Il 

INTERPRETAREA MITURILOR 

Dela primii cugetători greci până la începutul secolu- 
lui nostru, interpretarea miturilor a trecut prin fasele cele 
mai opuse. Ele aii fost considerate când ca plăsmuiri 
artificiale, ea invenţiuni de poeţi şi de preoți interesaţi; 
când iarăși ca depositarele unor adevăruri înalte, conţi- 
nând în germen tâte sciințele ; când, în fine, ca izvor de 
informaţiuni istorice pentru epoca primitivă a omenirii. 

Alegoria și realitatea, ca elemente de exegesă mitică, 
revin astfel mereii sub forme nouă, totdeauna însă altoite 
pe vechia temelie. 

Simbolismul antic, după care miturile ar ascunde subt 
o haină alegorică cele mai profunde idei filosofice, as- 
tronomice și religi6se, împrospătat în timpurile moderne 
de Boceaceio, Bacon (1634), şi mai ales prin «Originea 
tuturor cultelor» de Dupuis (1795), reapăru în primul 
decenii al secolului nostru, sub forma unui corp de doc- 
trină, în <Simbolica» lui Creuzer (1810). 

Sistema de a reduce fantasticul mitologiei la simplă 
prosă istorică, inaugurată în anticitate de Evhemer (sec. 
III a. Cr), după care deii şi eroii n'ar fi de cât Gmeni 
mari divinizați, şi reluată în secolul XVIII-lea de către 
abatele Banier («Mitologia şi fabulele explicate prin Isto- 
rie»), a fost în dilele nâstre împrospătată în teoria des- 
pre cultul străbunilor divinizaţi a lui Herbert Spencer. 

Adversarul cel mai de frunte al misticismului lui Creu- 
zer a fost genialul elenist Ottfried Miiller, care, în ale sale 
«Prolegomene la o Mitologie sciinţitică» (1825), expuse ve-
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derile cele mai largi şi mai temeinice, ce ati fost vre 0- 
dată emise în domeniul fabulei. Miturile sînt resultatul 
unui act inconscient, consequența incapacității de abstrac- 
țiune a umanității primitive. Spiritul omului de rînd nu 
pote concepe adevărurile de ordine religi6să şi morală 
decât subt o formă concretă şi vie. In loc de alegoriă-și 
simbâle, Ottfried Miiller vede în mituri producţiunile 
spontane ale unei imaginaţiuni naive şi copilăresci. El 
cerea, ca istoricul mitologiei să nu se mărginscă la ori- 
zontul lumii elenice și nici în sfera indo-europână, ci el 
să se adape la izvârele cele mai diverse: religiunile ori- 
entale, panteonul nordic, legendele cavaleresci medievale 
ete., ca astfel să dobindâscă o concepţiune mai largă 
despre spiritul tradițiuniă populare și un sentiment mai 
just despre puterea creatâre a miturilor, ale căror pro- 
cederi instinetive sînt pretutindenea aceleaşi. 
„Partea cea mai interesantă a miturilor antice e așa 
numitul element anormal, crime şi viţii imputate deilor: 
Cronos mutil6ză pe părintele seii Uranos şi înghite pe 
proprii sei copii, Apollon jupâie din invidie pe rivalul 
seii Marsyas, etc. Deja Xenofane (sec. Vl-lea a. Cr.) a- 
cusa pe Homer și pe Hesiod de a fi atribuit deilor tâte 
infamiile, ceea ce face pe Platon Salunge din Repu- 
bliea sa poemele homerice şi ceea ce a provocat exe- 
gesa alegorică a miturilor, atât de familiară în tâte tim- 
purile, dar atât de exagerată în presupunerile şi în de- 
duoțiunile sale. Aceste <păcătâse povești de poeţi», cum 
le numesce Euripide, nu sînt de sigur plăsmuite de 
Homer saii de .Hesiod, cari le ai împodobit şi sistemati- 
sat pote, dar nici de cum inventat, afară de casul u- 
nei speculaţiuni filosofice ce reese de la: sine. Aceste 
mitură, dacă nu sînt reminiscenţe dintro peri6dă primor- 
dială a culturei umane, apoi originea lor se datoresce 
de sigur fantasiei creatâre, care a pus .în circulaţiune 
sute și mii de plăsmuiri analâge în tâte timpurile și 
în tâte zonele. 

Sistema alegorică de interpretare mitică, atât de fami- 
liară anticităţii, a fost împrospătată acum vre-o 30 de 
ani de linguistul englez Max Miiller, care reduse mito- 
logia la un pur verbalism, la simple equaţiuni linguisti- 
ce. Mitologia, ni se spune, e o bâlă a limbei: înţelesul
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vorbei odată uitat, mitul e gata; epitetul se transformă 
în substantiv și devine qei sati deiță. Divinităţile nu 
sînt dar de cât nume şi nimic alt ceva. 

Creaţiunea miturilor ar fi provenit de la doi tac- 
tori esenţiali. Pe de o parte, termini la început analogi 
fură apoi diferenţiați, așa numita polionomse : sârele, de 
pildă, putea fi designat prin mai multe nume, după as- 
pectele sale diferite, și când aceste epitete nu mai fură 
înțelese, ele deteră nascere la tot atâtea fiinţe speciale: 
Apollo, Helios, Hyperion, Phoibos... Pe de altă parte a- 
ceste epitete erai de natură vagă și se puteaii aplica 
obiectelor celor mai diverse, așa numită omonime. Cer- 
tarea etimologică a numelor divine ar da astfel cheia 
problemei mitologice. Dar mai tâte aceste nume primi- 
tive fiind refractare unei asemenea sorutără, studiul lor 
a devenit un izvor de erori și resultatele absolut sigure 
se pot număra pe degete, ba t6tă erudiţiunea mitologică 
greco-sanscrită se reduce la un singur paralelism incon- 
testabil: Zeus în raportul cu sanscritul Dyaus, care nici 
el nu spune mare lucru, de Gre-ce atât grecesce cât şi 
latinesce numele a conservat și sensul primitiv de «cer 
saă lumină». Dar erdrea fundamentală a întregei aceste 
teorii este că udmite, în formațiunea miturilor, o cale 
diametral opusă imaginaţiunii populare: reflecțiunea în 
locul spontaneitățiă. 

Multiplele forme ale miturilor ar simboliza tot atâtea 
aspecte ale principiului luminos : sârele şi aurora j6că 
rolul capital și unic în acâstă teorie. Fantasia spontană 
şi naivă a omului primitiv, precum și accidenţele istorice, 
cari transformă neîncetat materialele mitologice, sînt a 
priori excluse. Totul se reduce la metafore și la erori de 
limbă. 

Astfel mitul despre Daphne, transformat în arborele 
omonim «dafin», ca să scape de urmărirea qeului solar, 
se explică de Max Miiller ca resultatul unei simple uitări. 
Daphne n'ar fi alt ceva de cât Dahana, numele sanserit 
al aurorei (ceea ce se contestă), așa că frumâsa Auroră 
fuge dinaintea S6relui răsărind și mâre îndată ce Sârele 
o îmbrățișeză cu radele sale. Grecii, uitând semnificaţiunea 
primitivă a vorbei Daphne (adecă <auroră»), o confundară 
cu omonimul ei daphne, numele dafinului.
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Pe când tâte apar lui Max Miiller şi ședlei sale în 
plină lumină, ca fenomene ale s6relui şi aurorei, orizon- 
tul mitologic se posomoresce şi se întunecă în teoria 
meteorologică a lui Kuhn: furtuna se substitue aurorei şi 
pl6ia ia locul s6relui. Legendele mitice personifică de 
astă-dată fenomene atmosferice, precum ele representaii 
înainte victoria s6relui asupra întunerecului. 

Kuhn este, in realitate, creatorul însuşi al așa-numitei 
mitologii comparative, al cării manifest a fost. scrierea 
sa despre «Miturile focului și băuturei ceresci> (1859). 
Intr'iînsa explică pentru întâia 6ră raportul între grecul 
Promethei şi sanscritul pramanthas, numele băţului cu 
care vechii Indieni obținea focul prin frecare, așa că 
Prometheii n'ar fi, cum îl explica Grecii comul prevă- 
dător», ci producătorul focului cu ajutorul acestui pra- 
manthas. Acest paralelism se tot repetă de atunci ca 
cea mai ingeni6să achisiţiune în domeniul comparațiuni- 
lor mitologice greco-sanscrite. Dar abstracţiune făcând că 
raportul intre cei doi termeni este etimologicesce con- 
testabil (cum a dovedit'o din capul locului Pott), ce re- 
sultă din acâstă comparaţiune ? Că Promelheii ar fi perso- 
nificarea focului, iar mitul sei mitul etementului însuși. 
In realitate, răpirea focului nu este de cât un simplu in- 
cident in viaţa Titanului, ca şi plăsmuirea Gmenilor pri- 
mtivi și, în imaginaţiunea Grecilor, Prometheii era un 
genii binefăcător al omenirii (un philanthropos, cum di- 
ceai ei), pe care a iniat'o în cunoscinţa tuturor artelor. 

Teoria solară şi cea atmosferică sînt parţiale şi nu a- 
ting de cât suprafaţa : ele nu explică nică nascerea mi- 
turilor, nici asemănările lor surprindătâre la n6muri de- 
osebite prin origine şi graiii. Apoi ele lasă cu totul de 
o parte așa-numitul element absurd, și irațional, inciden- 
tele obscure și monstrudse. Ele sînt incapabile de a ex- 
plica metamorfosele, intima legătură între om şi restul 
creațiunii, precum şi tendența de personificare univer- 
sală. 

In studiul mitologiei elenice, în special, mai trebue ţi- 
nut s6mă de factorul istoric și geografic: influenţa asia- 
tică sai feniciană se resimte în miturile despre Aphro- 
dita, Heracle și Dionysos; dar mai ales influenţa locală,
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a diferitelor seminţii elenice a contribuit la sporirea per- 
s6nelor divine şi la acumularea materialelor mitice, una 
şi aceiași divinitate fiind adorată în diversele regiuni 
ale Greciei sub nume diferite și cu legende variate : ma- 
rele număr de femei muritâre. ale lui Zeus se presen- 
tă ast-fel ca un amalgam de legende locale, adesea sim- 
ple variante ale unei teme unice. 'Tot aşa s'ar explica a- 
semănarea cea mare între viața legendară a eroilor: a 
Imi Heracle din Teba, a lui Theseii din Atena, a lui Per- 
seii din Argos. Tot situaţiunea geografică ar explica pe 
pe de o parte marele număr de divinități maritime în 
Panteonul elenic, iar pe de alta caracterul eminamente 
agricol al deilor Laţiului. 

Mannbardt. fundatorul mitologiei vegetale, după ce a- 
doptase mai întâi părerile lui Kuhn, nu se sfiesce a le 
condamna formal: «Cea mai mare parte a resultatelor 
dobindite în domeniul mitologiei indo-europene sînt de- 
fectudse, premature și incomplete.» 

Causa, acestei sterilități, în resultate positive și te- 
meinice, provine în primul rînd din causa cercului în- 
gust. în care se mișcaii mai toți acești mitografi. In stu- 
diile lor ei nu îmbrăţișai în mare parte de cât grupul 
etnic indo-europân. Vastele publicaţiuni asupra popâre- 
lor selbatice, întreprinse de Bastian şi Waitz, şi mai a- 
les admirabilele cercetări ale lui Tylor asupra civilisaţi- 
unii primitive, ai deschis orizonturi nouă și studiilor 
comparative asupra miturilor. Pe basa lor Andrew Lang 
a formulat teoria antropologică, după care explicaţiu- 
nea originii, a formaţiunii, a universalităţii şi a ele- 
mentului anormal al miturilor trebue căutată nu în re- 
miniscențe, în simbole sai erori logice, ci în condițiu- 
nea mentală, în psichologia umanității primitive. Elemen- 
tul absurd și irațional e în genere o remăşiță din pe- 
ri6da de sălbăticie sai un împrumut făcut din acea stare 
sufletescă, inferjâră și anteridră civilisațiunii. Ceea ce 
pote părea acum absurd şi monstruos provine dintr'o or- 
dine de idei considerată și aqi de sălbatici ca fârte ra- 
țională. Așa, de pildă, miturile, în cari se vorbesce de 
antropofagie, dateză dintr'o epocă, când acestă datină era 
o realitate sati cel puţin când amintirea obiceiului era 
încă vie.
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Este incontestabil, că în concepţiunile mitice ale po- 
porelor fenomenele solare și atmosferice, ca și ale vege- 
taţiunii, ai jucat un rol Gre-care; că întw'insele residă 
un substrat psichologie comun întregei omeniri, ceea ce 
explică analogia creaţiunilor fantasiei, a căror infinită fe- 
cunditate ascunde în realitate un număr fârte restrîns 
de idei fundamentale, fie acele mituri, povești saii cre- 
dințe. 

Există, într'adevăr, o intimă legătură între miturile 
Grecilor și poveștile populare, şi multe din legendele lor 
sună la audul nostra întocmai ca .nisce basme. Astfel 
sînt de pildă: isprăvile unui Heracle sai Bellerophon, 
ale unui Theseii sai Perseii, povestea Danaei și a Nio- 
bei, a Circei și a Medeei, saii tradiţiunea despre Phrixos 
şi Helle etc. 

Deosebirea principală între mituri şi poveștile popo- 
rului e caracterul general al celor din urmă: mitul e 
un basm individualizat; el cunâsce persne anumite şi 
locuri anumite, pe când basmul se învîrtesce într'o re- 
giune ideală, căreia îi sînt străine noţiunile de individ, 
de timp și de spaţiii. De altminterea, ideile principale, 
cari formâză substratul acelor legende mitice -— nascere 
fatală, expunere, scăpare, isprăvi, prefacere în arbore saii 
stâncă, operaţiuni magice, mamă vitregă, ete.-—se regăsesc 
în poveştile tuturor popârelor. Și acesta cu drept cuvînt, 
căci mitologia e în cea mai mare parte opera poporu- 
lui, plăsmuirea unor 6meni cu mintea de copii, cară, ca 
și sălbaticii de astăgi, ai găsit în acelaşi timp în do- 
meniul fabulei un izvor de desfătare şi o explicare na- 
ivă a problemelor vieţii şi ale lumii. Cu un cuvînt, mi- 
turile, legendele și basmele s'aii adăpat din unul şi a- 
celași isvor: fantasia omen6scă. 

Şăineanu,— Mitologie clasică. 14



N 

NOTE PARALELE 

» Conexiunea între legendele mitice și între basme o- dată admisă în principii, am credut mai instructiv, în loc de a reproduce etimologii contestabile sati interpre- 
tări cu totul subiective, de a cita o serie de trăsuri a- 
nal6ge între mituri şi poveștile populare, spre a seste 
ast-fel în relief profunda asemănare a unora și a altora, 
cel puţin întru cât privesee incidentele lor. Observaţiu- nile de mai la vale sînt luate aprope exclusiv din sfera literaturei nâstre populare. i 

P. 6: Hyperion are 3 copii: Helios, Selena și Eos... 
p. 7: Zeus înipărți domnia cu fraţii sei Posidon şi Ha- des... În mitologie, ca și în basme, numărul fre; are o valdre tipică și Gre-cum sacramentală: pers6nele, lucrurile și incidentele se presentă mereii în poveşti sub o formă 
triplă, 
"P. 6: numai Cronos, cel mai tnt dintre Titani și cel mai vitz, avu curagiul să... cel din urmă născut din fii lui Cronos, Zeus, începu lupta grozavă... Tot așa şi în basme: fiul cel mai mic din cei 3 fii de împărat e tot- deauna mai vitâz și moștenesce singur tronul împărătesc, după ce a luat de soţie pe ceă mai mică dintre cele 3 fete de împărat; de asemenea, fratele cel mai mie («că-i mai mic, e mai voinic») triumfă totdeauna, asupra celor- lalță doi fraţi prin isteţimea și bărbăţia luă, însușiră r&- mase mult timp ascunse. Acâstă preferență a poporului pentru fiul sai fratele mai mic, pentru Prăslea sati co- pilul cel din urmă născut, e o particularitate a psicholo- giei populare: poporul înclină a releva și a înzestra cu calități extraordinare tot: ce-i mic, neînsemnat și chiar



— 211 — 

defectuos (Hephestos e șchiop dar fârte isteţ ca și piti- cii în raport cu. uriașii), căutând a compensa de o parte ceea ce nascerea saii întîmplarea a făcut să lipsescă e- Toului sei imaginar. 
P. 8: Vîrsta de aur se născu cea dintâi... Omul din popor, ca şi poetul, idealiseză trecutul : a fost odată ca niciodată... 

| P. 13: Zeus, coborindu-se printre muritori, răsplătia... Călătoria divinității pe pămînt e un motiv de o potrivă familiar mitologiei ca şi legendelor populare: D-qeiă, stră- vestit în unchiaș, se ivesce în mijlocul 6menilor, pedep- sind sai r&splătind cu împlinirea dorințelor exprimate. P. 13: Zeus a prefăcut în lup pe Lycaon, regele Arcadiei... p. 18: Hera schimbă pe Io în vacă.. p. 21: Athena schimbâ pe Arachne în păiajin... 27: Apollo pe Daphne în dafin etc.- Aceste metamorfose, atât de dese în mito- logie, sint şi un element fundamental al basmelor, repre- sentând tâte domeniile naturei într:o continuă mobilitate, Numai că în poveşti asemenea transformări, suferite sati voluntare, sînt mai totdeauna provisorii și eroul saă erg- ina -revin apoi la forma lor anteridră; 
P. 14: Corul caprei deveni apoi Cornul îmbelșu- gării... Acest corn, care oferia cu. îndestulare nimfelor tot ce: ele doriati ca mâncare și băutură, revine Și în basme: un băiat de unchiaș, argăţind ș&pte ani, își alege ca plată un boii năsdrăvan, anume Tăleruş, în al cărui corn “drept găsesce mâncare și băutură, iar din cel stâng ies ciredi şi turme... 

"P. 14: Ambrosia adusă de porumbiţe de dincolo de 0- cean... (și anume din periculâsele stânci numite Symple- gade adică între-ciocnitâre: ef. p. 191)... In basme, am- brosia, adică hrana fără: de mrte, e înlocuită cu apa tie, câre redă eroului viața și puterile; acâstă apă nemuritâre e adusă, ca şi ambrosia, de paseri (șoimi sait vulturi) de la fintîna ce curgă prin munții care se bat în capete şi numai cu mare primejdie o pot căpăta. . P. 14: la vîrsta de un an, Zeus veni în ajutorul părintelui sei... 'p. 27: Apollo, de copil (patru dile după nascere), r&puse șerpele uriaș Python... p. 3i: Hermes, născut dimincța, eşi la prân= din l&găn și spre seră tură vacile lui Apollo... Acâstă crescere extraordinar de re-



pede a copiilor e o trăsură caracteristică a basmelor: «cât 
„ar fi crescut alții intrun ax, Făt-frumos cerescea într'o 
singură di... Acest copil crescea în 3 dile cât crese alți 
copii în 19 ani». 

P. 26: Apollo avu să se lupte cu șârpele uriaş Python... 
Acâstă luptă a eroului cu un monstru, care îmbracă în 
mitologie forme așa de variate (Heracle și Hydra, Belle- 
rophon şi Chimera, 'Perseii și Medusa, Theseii și Mino- 
taurul, Edip şi Sfinxul), constitue și izbînda cea mai glo- 
ri6să a lui Făt-frumos: după o sforțare supra-umană, eroul 
izbutesce să r&puie balaurul, şârpele monstruos. 

P. 26: Apollo servise ca păstor la Admet... Tot așa 
Heracle îu sclavul lui Furystheii, Perseii stete în servi- 
ciul regelui Polydectes, iar Bellerophon în al regelui Li- 
ciei. In basme revine aceiași servitute obligatorie în via- 
ţa eroului: Făt-frumos e adesea în slujba unui inferior 
muncind pentru alţii şi, ca în legendele grecesci, stră- 
vestirea e numai provisorie și cu atât mai luminos ese 
apoi la ivâlă originea superidră a eroului. 

P. 30: Artemis stropi pe Acteon cu apă din fintină 
şi-l prefăcu în cerb... In basme, nenorocitul, care bea din- 
tr'o urmă de cerb, se preface asemenea în acest animal. 

P. 34: Hephestos a făurit nisce câini de aur înzes- 
trai cu mişcare și viață, fauri de aramă ce vă&rsaii foc și 
nisce fete de aur înzestrate cu pricepere, glas și mișcare... 
Asemenea ființe minunate pârtă în basme epitetul de 
ndsdrăvane sai mdtestre şi însuşirile lor extraordinare 
se atribue nu numai 6menilor (în special lui F&t-frumos) 
şi animalelor (boi, câine, cal, șârpe), ci chiar și lucruri- 
lor neînsuflețite (ca mărul măiestru). 

P. 39: Hermes cu sandale înaripate străbătea într'o 
clipă mări şi ţări... Aceste sandale minunate ale deu- 
lui, ca bagheta-i magică (caduceus saii keryhion) şi pă- 
lăria-i vrăjită (petasus) care îl făcea nevădut, întocmai 
-ca coiful întunecat (kyanee) a lui Pluton, fac parte din 
talismanele sai darurile minunate, ce deii împărtășesc e- 
roilor, ca în legenda lui Perseii (p. 169: desagă și oglin- 
dă vrăjită, paloş năsdrăvan). În basme, talismanele revin 
la tot pasul şi R&t-frumos aiunge adesea în posesiunea lor 
păcălind pe stăpânul lor (obicinuit necuratul), de acâstă
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categorie sînt: opincile cu cară eroul trece marea ca pe 
uscat și căciula care îl face nevăqut. 

P. 50: Amor şi Psyche e un basm în (6tă puterea 
cuvîntului... Acest caracter popular al naraţiunii lui A- 
puleius resultă deja din formula iniţială: a fost odată un 
împărat şi o împărătâsă... începutul tipic al poveştilor; a- 
poi expunerea eroinei unui monstru, palatul vrăjit, bărbatul 
cu chipul de șârpe, interdicerea de a-i vedea figura sub 
pedâpsa dispariţiunii — tâte aceste incidente se regă- 
sesc şi în basme. De asemenea sarcinile impuse Psychei 
şi ajutorul ce capătă de la animale, până şi coborirea-i 
în Infern sînt motive familiare poveştilor (în cari des- 
cinderea e înlocuită cu porunca de a se duce pe lumea 
cealaltă spre a aduce inelul de logodnă al mă-sei). 

P. 57: Zeus trimise vulturul sei să răpâscă în cer pe 
Ganymed... În basme, valturul împlinesce une-oră același 
rol: el răpesce fete, crescându-le în cuibul seii, și trans- 
portă din recunoscință pe Făt-frumos. 

P. 60: Grecii îl închipuiaii pe Helios ca un flăcăi... 
In basme, S6rele e un uriaș antropofag, care are o ma- 
mă, fete și suroră. Sora S6relui pârtă numele de Ilena 
Cosinzâna, 

P. 61: un măreț palat al lui Helios... Ispirescu (Porcul 
cel fermecat): «Sîrmana fată de împărat, în cele mai d6 
pe urmă, ajunse la nisce palaturi: acolo şedea Sorele. 
Muma S6relui o primi... şi o ascunse în pivniţă, ca să 
n'o simță Sârele, când o veni acasă». 

P. 62: carul cel mîndru şi casă de foc ai Sărelui, nu- 
triți cu ambrosie... Şi în cântecele n6stre populare, S6- 
rele umblă pe nouă cai «cari nâptea pase în raiii» (carul 
lui Helios trecu asupra sfintului Ilie, care, ca și Zeus, 
portă tunetele și trăsnetele). Caii în povești sînt adăpați 
cu lapte şi hrăniţi cu rouă. 

P. 63: cele două fiice ale lui Helios... Intr'o poveste 
din Bucovina, Voinicul-florilor, schimbat în pasere, sbâră 
cu băiatul până la fetele Sârelui, cari îi dăruesc la ple- 
care o cunună mîndră împodobită cu stele. 

P. 64: Selena, sora lui Helios, străbătea bolta cerâscă 
întrun car tras de doi cai albi... In cântecele nâstre 
populare, S6rele și Luna apar ca ființe omenescă, ca flă- 
căii și fată, ca soră și frate, care se iubesc, dar rămân
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deapururea despărțiți: Di şi n6pte- plini de dor, Vecinie 
să vă alungați, Cerul să cutreeraţi... În basme, revin une- 
oră caii Lunei ca și ai Sârelui. 

P. 64: Endymion fa cuftundat într'un somn fără de 
sfîrşit... Noţiunea de timp fiind necunoscută mitului şi 
basmelor (cf. nota a treia de la p. 14), ele pomenese ade- 
sea de un somn letargic și de adormiți, pentru cari un 
secol este o singură di. | 

P. 64: Eos, soră a lui Flelios... In basme, zorile apar 
ca 3 suroră, cari gonese întunericul nopții şi aduc pă- 
mîntului lumina, gilei. 

P. 66: Phosphoros și Hesperos, ființe divine conside- 
rate ca fraţi... In basme, cei doi luceferi portă numele 
de Zorilă și Murgilă, și când voinicul se duce să caute 
foc, îi l€gă pe amîndoi spre a zăbovi cu revărsarea lu- 
minei. Bi sînt fraţi şi de origine umană ca și Dioscurii 
(Vedi nota de la p. 174)... 

P. 66: Nascerea minunată a lui Orion... p. 173: Leda 
născu un oă, care eloci după nouă luni pe Castor şi Pol- 
lux... Tot așa Juno, atingend o flâre, concepu pe Mars 
(Ovid. Fasti V, 255). Asemenea nasceri miracul6se fac 
parte din domeniul basmului, unde eroul e une-ori de 
origine vegetală saii animală: el se nasce dintro buru- 
iană sati fl6re, din gustarea unui măr saii pesce, este co- 
pil din teiii sa fii de ie, se trage dintr'un grăunte de 
piper (ca Neghiniţă, precum Myrmidonii pitici se năs- 
cuseră din furnicile unui stejar) sai şi dintr'o bucată de 
lemn, însuflețită întrun mod supranataral. 

P. 68: Cele patru vîntură se consideraii ca fiii... Şi 
în basme vinturile sînt frați: Vîntul de primăvară, Vin- 
tul turbat, Austrul, Crivăţul ; tus-patru aii mame, se că- 
sătoresc și ali copii. Mama Crivăţului e o babă sbircită, 
dar fetele sale qîne ale căror haine le fură Făt-frumos; 
Austrul are un fii, pe care voinicul îl scapă de un ba- 
laur și Austrul, drept recunoscință, îi dăruesce calul săti din tinereţe... | 

P. 68: Arta representa pe Boreas ca un bărbat Voinic... 
Iată şi portretul. Vîntului de primăvară (Ispirescu): «Un 
tlăcăii frumos, cu părul lung de aur, cu aripi de argint 
şi cu un. bă în mână, împletit cu tot felul de ierburi şi
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floră. Cum intrâ în casă, dise mă-sei: Mamă, mie "mi - mir6se a om de pe tărimul celălalt.» : A P. 70: Asclepios află de la un ș6rpe buruiana vieții, cu care învia morţii... p. 79: acei pescă mai morți, a- tingând o buruiană, se însufleţiaii... p. 176: Polyidos luâ buruiana șerpelui şi înviă pe Glaucos... Același rol îl: are și în basme acea buruiană minunată, cu care șârpele 'și învi6ză puiul mort, ungându-l cu dînsa și pe care o cu- lege apoi mama eroului: ea pote vindeca ori-ee” rană, însdrăvenesce pe cei nevoiași și redă chiar viața. 
P. 72: Trei Moire (ef. p. 149).. După credinţele popo- rului nostru, Ursitârele vin a treia di după nascere şi menesc copilului ursita viitâre, bună saii rea, fericită saii nefericită. Şi la noi, Ursitârele sint trei la număr: cea mare, Ursitărea, târce tirul vieţii; cea mijlocie, Sârta, rostesce părţirile noului născut, iar cea. de a treia, Mor- 

lea, rupe aţa... 
P. 72: Nimic nu putea schimba decretele Moirei, nică 

chiar Zeus... Şi poporul nostra crede, că rostirea Ursit6- 
rei se scrie în cartea vieţii și serisa ei rămâne neclin- tită: nică sfinţii, nică chiar D-deii n'o pâte schimba... A- vem incontestabil aci o rămăşiţă a credinței păgâne în Destin, ca o putere 6rbă înaintea căreia se pleca chiar şi Părintele deilor. Grecii moderni (şi Românii din Mace- 
donia) aii conservat chiar numele originar Moire sati Mire ca apelativ pentru Ursitore, pe când popbrele romanice din occident aii păstrat corespundătorul latin Fata (ital. fata, fr. fe) pentru dinele de nascere. 

P. 73: Norocul era personificat... Şi în basme Norocul apare ast-iel: «Arăpdica duse fata în curtea unui palat cu mii de cămări; într'o cămară erai doi Gmeni: unul, tînăr şi gras, şedea întrun pat de aur... altul, moșnâg, umbla de colo până colo... era trențeros, slab și piperni- cit... Pasă-mi-te, tînărul era Norocul fetei, iar bătrânul Norocul Arăpbicei» (Ispirescu). | | P. 74: poporul minunat al Pygmeilor... Aceşti Pygmei erai Omeni mari cât pumnul, trăiaii în luptă cu cocorii și umbla călare pe potirnichi. In basme se vorbesce asemenea de pitică cât cotul, cât o neghină sai cât o palmă: cel din urmă, Statu-palmă, merge călare pe un iepure şchiop. -
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P. 14: Clytia, adoratârea Sorelui... Dina îndrăgise pe 
S6re şi, părăsită de dinsul, îu mistuită de durere: tot pri- 
vind la faţa qeului, se alipi de pămînt și se schimbâ 
într'o fl6re asemenea viorelii (eliotrop, care se întrece că- 
tre s6re, numită de popor şi flârea-Sorelui). O mare a- 
nalogie cu acâstă tradiţiune o are legenda nâstră despre 
Cicdre: Pl6rea zorilor, peţită de sf. S6re, răspunse cu 
vorbe semeţe, iar S6rele se aprinse de necaz și o prefăcu 
în «frageda fl6re cu ochii după s6re». - 

P. 75: Nimfele erai dine... Dinele jâcă un rol însem- 
nat în basmele n6stre, ca feele în poveștile occidentale... 
Ele sînt totdeauna tinere și fără de morte, trăiesc în pa- 
latură măreţe și pârtă nume diferite, după cum locuese 
în arbori (Fata din dafin) sai în ape (Dina dânelor), pe 
munță şi pe câmpii (Ardpușca); dar cea mai vestită cin- 
trînsele e Ilena Cosinxena, Qina cu părul de aur. Căsă- 
toria într'o Qînă şi un om pămîntân, un Făt-frumos, e 
o temă forte familiară basmelor. 

P. 76: un asemenea nenorocit se numia la Greci ca- 
pucat de Nimfe>... Şi la noi, dînele se identifică cu Ie- 
lele saii Frumosele (cari paralis6ză) şi cel ce cade în pu- 
terea, dînelor este un <luat de Iele» sai un <qînatic» 
(eorespundând latinului lympbaticus). 

P. 76: Bine a căsor viaţă era legată cu a arborehii... 
Dina-arbore din poveștile nâstre pârtă numele de Fata 
din dafin, care aduce aminte de nimfa Daphne schimbată 
în dafin, dar petrecerea ei în sînul arborelui e involun- 
tară și temporară, și acestă particularitate o distinge de drva- 
dele antice: nu arborele e legat de dinsa, ci invers; ar- 
borele subsistă, câtă vreme fata rămâne curată și piere, 
odată ce ea îndrăgesce pe feciorul împăratului. 

P. 79: Proteus era deul cu mii de forme... Tipul cla- 
sic al metamorfoselor, ca Vertumnus la Romani. In basme, 
transformările succesive tind pe de o parte a evita saii 
a zăbovi urmărirea din partea, unei fiinţe demoniace (zmeii 
saii vrăjitor), iar -pe de alta, a resista repeţitelor încercări 
de nimicire din partea surorilor invidiose. In primul cas, 
flăcăul, ca să scape de urmăririle necuratului, se preface 
succesiv (el învățase măiestria chiar în șe6la diabolică) în 
pesce şi inel de aur, în grăunte și nagăţ și, sub acâstă 
ultimă formă, mușcă de mârte pe demon schimbat în co-
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coș. În al doilea cas, copiii de aur uciși se prefac suc- 
cesiv. în doi arbori (din cară se fac scânduri de pat), a- 
poi în două animale, renăscând din măruntaiele lor spre 
a mărturisi crima. 

P. 85: Sirenele aveaii capul de femee iar corpul de 
pasere... Asemenea fecidre-paseri revin adesea în mitolo- 
gie (cf. Harpii, Sfinx) şi ele constituese un tip familiar 
basmelor: dina, în chip de lebădă saii de porumbiţă, se 
scaldă într'un lac şi voinicul îi fură hainele, în cari stă 
puterea dinei; o fată-pasere e și Arăpușca, gina sbură- 
târe, a cării putere sta într'un paloș. 

P. 86: pe pajiștile Sirenelor se înălțaii mormane de 
oseminte... Tot așa Fata din dafin e înconjurată de o 
câmpie plină de 6se omenescă: eraii 6sele feciorilor de 
împărați, cari ati încercat zadarnic s'o răpâscă. 

P. 89: Răpirea Persephonei... Legenda conţine tâte ele- 
mentele unui basm: Demetra, pornind în căutarea fiicei, 
trece pe la Lună (Hecate) şi pe la S6re (Helios), care îi 
spune adevărul... Intrun șir de povești, femeia colindând 
în căutarea soţului dispărut, se opresce în drum pe la 
Lună, Sâre şi Vînt, de la ale căror mame capătă diferite 
scule, cu ajutorul cărora 'şi regăsesce bărbatul, după ce 
aflase de la Sâre ori de la Vînt locuinţa-i depărtată. A- 
poi răpitorul copilei, Hades, e înlocuit în basme cu zmeul, 
care răpesce fetele de împărat, ducându-le în locuinţa-i 
sub-pămîntână, unde vine Făt-frumos și le mântuesce. 

P. 90: carul de aur al lui Hades tras de cai ndsdră- 
vani, ei aveai aripi și erai înzestrați cu pricepere și 
graiii... F&t-frumos pornesce totdeauna în lume pe un a- 
semenea cal năsdrăvan, care convorbesce cu dinsul şi-l 
povăţuesce -în tote faptele sale. 

P. 90: Demetra ascundea nâptea pe Demophon în foc 
și-l făcea nemuritor... p. 182: Thetis, vrând să facă pe A- 
chile nemuritor, îl ascundea nâptea în- foc... In basme, 
(ina, căsătorită cu un muritor, îi încârcă răbdarea arun- 
când copilul în mijlocul focului (spre a-i dărui prin a- 
cestă purificare o viață fără de morte) și la strigătul de 
spaimă al soţului piere dinaintea lui... Apoi aruncarea 
de către părinţi a propriului lor copil în foc ca trăsură 
de perfect devotament saii de resignare absolută față cu
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divinitatea: copilul ese neatins din acestă încercare și părinţii îl găsese jucându-se, în mijlocul văpăii, cu. două mere de aur. Nu altceva este. jertfirea voluntară a Iphi- geniei (p. 180), pe care divinitatea nu o primesce ca, şi sacrificiul benevol al lui Isac, din legenda biblică. . P. 93: Semela peri victima cutezării sale... In basme, soția, îndemnată de mamă sati de surori, caută să surprinqă adevăratul chip al bărbatului ei și dinsul piere în ace- iași. clipă. 
” P. 102: Bachus făgădui lui Midas să-i împlinescă ori- ce dorință... In basme revine adesea motivul dorințelor: D-deii, străvestit în unchiaș, împlinesce -dorinţele expri- mate de fraţii, cară l-aii ospătat. Aceste dorinţe sînt une- ori. o dr6ptă, răsplată pentru merite reale, pe când cei ne- vrednici le pierd prin lăcomia sai nerecunoscința lor; alte-ori, dorințele, ridicule sait absurde, merg crescând până la impietate... | 

P. 105:. Circe prefăcu pe Picus în gheondie... In bas- me, femeia. blestemată de părinți, se preface în gheonie și moşia ei se învecinâză cu a surorii sale schimbată în scorpie. 
P. 106: Flora, deiţa florilor... Şi în basme revine o dină a florilor sub numele de Cicdrea sati Il&pa. 
P. 109: Hades era închipuit ca un spaţii, deşert și întunecos, unde morţii locuiati în formă de umbre... Du- pă. concepţiunea creștină, Iadul (derivat din vorba Hades) e 0 peșteră întunecâsă în pămînt, în cari locuase su- fletele păcătâse și duhurile necurate ; iar intrarea în acea peșteră e gârliciul pămîntului, 
P. 109: Fie care ţinut al Greciei Și avea câte o in- tare în lumea internală... Acâstă lume nâgră pârtă în - basme numele de fărâmul celălali și Făt-frumos, ca să pătrunqă într'însa (ca Heracle saă Theseii), se cobâră prin gaura unei prăpăstii, răsuflătârea între cele două lamă : acea lume suterană și întunecâsă (numită de aceea lu- mea nâgră în oposiţiune cu cea pămîntâscă sati albi) e locuită de zmei și de fiinţe dușmane omului. 

P. 110: Riul de toc. In basme, un rîii mare şi lat desparte moşia 6menilor de moșia zmeilor; iar împreju- rul ostrovului, unde se află palaturile zmeilor, curge în
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loe de apă un râs de foc, ce nu se pâte trece de cât 
plesnind dintr'un biciii fermecat. 

P. 110: la pârta Infernului sta Cerber, câinele cu 3 
capete... In basme revine un câine cu 2 capete ce păzes- 
ce intrarea raiului; aiurea, voinicul, trecând o -apă mare, ajunge în iad şi acolo se pomenesce ocolit de 3 câini 
albi... 

P. 110: Descinderă în Intern... In povești, eroul e tri- 
mis pe lumea cealaltă, pe tărîmul celălalt, să readucă domniţele răpite saă să descopere pe hoţul merelor de 
aur, oră să câră lămurirea unor tainice visiuni, 

P. 110: Obolul ce Grecii puneaii în gura fie-cărui mort... Și după credinţele poporului nostru, sufletul mor- 
tului, după ce-i s'a pus un bănuț în mână, trebue să 
trecă podurile a 24 de ape (așa-numitele «vămi ale văz- duhului») spre a ajunge purificat înaintea 'lui D-deii.— 
Grecii moderni ai făcut din luntrașul Charon (necunos- 
cut lui Homer şi Hesiod) geniul morţii, un fel de Arhan- 
ghel care umblă călare cu sabia în mână. | 

P. 111: Sutlete ?n prag, de copii, plâng jalnice plân- 
sură... In poveşti, eroul, ajuns pe tărimul celălalt, aude nisce păsărele (sufletele copiilor nebotezaţi) văitându-se: 
vai de noi şi de părinţii noștri! 

P. 114: Un dei al morţii era Thanatos... Şi în basme 
m6rtea apare personificată ca o babă forte bătrână şi a- 
desea de o înfățișare lugubră. După credinţele creştine, 
geniul morţii e Arhanghelul Mihail cel cu sabia în mână, 
care împlinesce și rolul unui Hermes psyehopompos, luând 
suiletul în brațe şi conducându-l la locul destinaţiunii 
sale. Şi 

P. 120: Pandora, curi6să, deschise cutia fatală... Ast- 
fel, după tradițiunea gr6că, ca şi după legenda biblică, 
întâia femee fu causa tuturor relelor, ce bântue de atunci 
omenirea și în primul rînd a morţii. | 

P. 124: Heracle, ca rob al lui Furystheii... Şi feţi-tru- 
moșii noștri sînt une-oră ursiţi să-şi risipescă puterile 
ttă viața în slujba unor stăpâni slabi și vicleni, cară îă 
însărcin6ză să r&puie monştri. sati să săvirşescă isprăvi 
supraumane,. : - 

P. 124: Pielea leului era vrăzită şi nică o armă nu-l 
putea vătăma... Un asemenea lei parale e înlocuit în
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basme cu un cerb solomonit şi Harap-Alb e însărcinat 
să aducă pielea-i, ce nu putea fi atinsă de nici o armă. 

P. 124: Hydra de la Lerna... Hydrele din mitologia 
clasică corespund balaurilor din poveştile nâstre: mon- 
ștri cu mai multe capete, pripășiţi mai ales pe lângă fîn- 
tîni și neîngăduind să se ia apă de cât, dacă li se ofe- 
viati nevinovate fecidre. 

P. 125: Mistreţul din Erymant... Tot aşa Meleagru ră- 
pune mistrețul din Calydon şi Theseii mistrețul din Crom- 
myon... Și în basme revine un pore-mistreţ, pe al cărui 
munte nimeni nu calcă: voinicul însă se încumete în- 
tracolo, se ia la luptă cu porcul-mistreţ, îl răpune și-i 
îngrâpă stîrvul. | 

P. 125: Cerb6ică cu cârne de aur... Paseri având cio- 
cul de fier... În basme revine asemenea un .cerb cu câr- 
nele aurite şi paseră cu clonţul de fier, având într'însul 
o piatră scumpă. 

P. 126: Uh taur turbat bântaia locurile... lepele lui Dio- 
mede... Cingă&târea Hippolitei... In poveşti, voinicul omâră 
pe un taur sălbatic, care strică bucatele 6menilor,.. Adu- 
cerea iepelor sirepe din ostrovul mării e una din ispră- 
vile lui Făt-frumos... In basme revine un briii de trecut 
apa ca pe uscat, ce Sf. Dumineca îl dăruesce voinicului. 

P. 127: Merele de aur ale Hesperidelor... Episodul 
merelor de aur e fârte familiar basmelor și el se reduce 
la aceste peripeții: o ființă misteri6să (obicinuit zmei 
saii balaur) fură pâmele de aur dintr'o grădină împără- 
tâscă; cel mai mic fecior de împărat se cobâră pe tări- 
mul celălalt şi omâră pe fur. 

P. 128: Prinderea lui Cerber... Intre isprăvile menite 
să puie în evidenţă bărbăţia lui Făt-frumos figurâză și 
aducerea unor ființe supraumane. 

P. 129: Earytos făgăduise pe fiica-i Iola de soţie ce- 
lui ce lar dovedi în arta de a trage cu arcul... p. 150: 
Iasos făgădui pe Atalanta de soţie celui ce o va întrece 
îu alergare... p. 171: Enomaos va da pe Hippodamia 
de soţie celui ce-l va putea întrece în alergarea carelor... 
Asemenea condițiuni de peţire sînt deopotrivă familiare 
miturilor și basmelor. 

P. 131: Dejanira îi trimise lui - Heracles cămașa lui 
Nessos.... p. 160: Medea trimise Glaucei o tunică otră-



vită... In basme, Dâmna Chiralina, îmbrăcând nisce că- 
măși otrăvite, se îmbolnăvesee de mârte. 

P. 134: Sinis, poreclit Strimbă-lemne... nume de uriaş 
năsdrăvan în basme, care servă ca agent auxiliar lui 
Făt-frumos, 

P. 136: un bolovan ce avea însuşirea să reţie pe cei 
aşedaţi odată pe dînsul... “În basme figureză un scaun 
biagoslovit, de pe care cineva odată aședat nu se mai 
pâte ridica (chiar Mârtea, păcălită să se așede pe dinsul, 
remâne înţepenită locului). 

P. 136: Phedra învinui pe Hippolit, că ar fi căutat so 
amăgâscă,.. p. 164: Anteia pârâ pe Bellerophon... Falsa 
acusare a femeii seducătâre (ca soția lui Putifar în le- 
genda biblică) e o temă răspândită și în basme. 

P. 138: cu sfatul să nu deschidă lada... p. 52: nu 
care cumva Psyche să deschiqă cutia Proserpinei... p. 
120: Pandora, 'curi6să, deschisă cutia fatală... Asemenea 
interdiceri j6că un rol însemnat în basme: la tot pasul, 
răbdarea eroului e pusă la cercare și mai totdeauna, cu- 
riositatea neputând resista ispitei, el are să sufere urmările 
neascultării sale, Cea mai curi6să din aceste intergiceri 
e aceea de a nu se uita înapoi (p. 161: Pluton se în- 
voi să-i înapoieze lui Orpheii pe lurydice cu condiţiu- 
nea să nu-și arunce ochii înapoi...) În legenda biblică, 

„aceiași interdicere e impusă nevestei lui Lot; iar în 
basme, dina bine-făcătâre, povăţuind pe eroi în isprăvile 
cu cari îl însărcin6ză mama pertidă, nu uită merei să a- 
daoge: să nu te uiţi înapoi! căci altminterea se va pră- 
pădi. Ă 

P. 140: Procne se schimbă în rîndunică,.. Originea u- 
mană a rîndutelii revine într'un şir de legende zoologice 
(legenda rîndunichii de Alexandri). 

P. 142: la viersul lirei lui Amphion, pietrele se a- 
ședară una peste alta... p. 161: la viersul lirei lui Or- 
pheii, pietrele se apropiaii să asculte... Acest efect mira- 
culos al musicei e familiar tradiţiunilor populare (în Bib- 
lia, zidurile lerichonului cad la sunetul trimbiţelor) : flu- 
erul vrăjit al lui Păcală face să jâce toţi arborii şi tote 
tutişurile pădurii. 

P. 146: Sfinxul punea drumeţilor enigme... In basme,
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enigmele sînt un mijloc imediat de peţire sai de scăpare din mâinile necuratului: resolvându-i-se întrebările e- nigmatice sub formă numerică, demonul renunță la _vie- timele sale. - 
P. 147: Edip se căsători, fără să scie, cu mamă-sa;.. Concepţiunea incestuosului inocent revine și în basme, unde îmbracă forme diferite, tâte menite a scâte în re- lief caracterul inevitabil al fatalității. 
P. 150: tăciunele de a cărui fiinţă era legată viaţa lui Meleagru... In povești, puterea și viața eroului (zmeiă saii uriaș) residă într'un obiect anumit, a cărui existență, odată revelată, trage după sine peirea-i fatală. 

_P. 155: Devotamentul Alcestei... Intr'un basm, D-deii se înduplecă să prelungescă viața mirelui, dacă părinții îi vor dărui din anii lor; dar părinții nu primese şi mirâ- sa îl scapă sacrificându-se,. 
P. 156: Peleii tăiâ limbile fiarelor Şi dovedi cu ele... Adevărul dovedit cu limbile monstrului răpus revine a- desea în basme: cu ele dovedesce Făt-frumos trădarea ți- ganului, care îi se substitue în lipsă. 

_P. 158: Expediţiunea Argonauţilor... Acâsta e un ade- v&rat basm compus din elemente diferite. 
Punctul de plecare, legenda despre Phrixos și Helle, revine în basme sub următârea formă:. Băiatul şi fata, prigoniţi de mama vitregă, fug din. casa părintâscă Și, în cale, băiatul se preface întrun cerb (eroul şi anima- lul formând una şi aceiași persână prin metamorfosă), iar fata se căsătoresce cu un. fecior de împărat. Cerbul cu l6gănul de mătase representă acolo pe berbecele năsdră- van cu lâna de aur. ÎN 

"Al doilea moment al legendei e predicerea fatală fă- cută lui Pelias şi pornirea lui Iason după lâna de aur: corabie vorbitâre (Argo), eroi şi tovarăși cu o putere su- pranaturală (Lynceus aduce aminte de Ochilă, care cu singurul sei ochii închis vedea până şi în măruntaiele pămîntului), Stâncile cari se bat în capete etc. 
"Al treilea și ultim moment al legendei îl formează epi- sodul grelelor isprăvi impuse lui Iason şi ajutorul dat de Medea (p. 135: ia Creta, 'Theseii fu îndrăgit de Ariadna...): arare cu tauri cu picire de aramă și s&mănare cu dinți de balaur, apoi fuga ambilor alungaţi de Eetes și tăierea 

.
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lui Absyrt. In basme, același episod se presentă ast-fel : un tînăr ajunge în puterea unui demon sai vrăjitor, a cărui fată îndrăgesce pe voinie şi-l ajută să săvîrşescă sareiui grele impuse de părintele ei; apoi amîndoi ti- nerii fug şi scapă de prigonire prin metamorfose saii prin aruncare de obiecte menite a îngreuna prigonirea. 
„P. 160: Medea întinerise pe Eson... Întinerirea revine şi în basme şi se obţine fie prin o apă minunată («dacă se spăla omul cu apa Dâmnei Sticlișore, se făcea ca co- pil de 12 ani»), fie prin gustarea unor pOme, mere sai pere. 

P. 162: limba animalelor... graiul paserilor... Ambele elemente familiare basmelor, r 
P. 163: Sisyph sciă să păcălâscă pe deul morţii şi să-l lege ț€păn... Mortea' ridiculizată și redusă la neputinţă e o temă familiară basmelor: un om de rînd, căpătând 3 daruri de la D-deă (un scaun, un pom și un sac minu- nat), păcălesce Mârtea să se aşede pe seaun, să se urce în pom și să intre în sacu-i, din care nu pote eși fără voia, sa. 
P. 164: Legenda, lui Bellerophon e un curat basm : a- cusare falsă, scriscre perfidă (ca în legenda biblică dos- pre Uria), tradiţionalele 3 isprăvi (între cari r&punerea Chimerei, monstru corespungător balaurului din povești) şi după ce scapă din tâte primejdiile, regele îi dă pe fie-sa de soţie şi jumătate din împărăție. 

-P. 168: Acrisios puse pe Andromeda cu Persei în- tr'un sicriii și le dete drumul pe mare... p. 138: Ion ex- pus de Creusa într'o peşteră,.. p. 142: Antiopa expuse pe Amphion şi Zeteş pe muntele Citeron... p. 146: Laios ex- puse pe Edip pe muntele Citeron.. Motivul expanerilor este unul din cele mai familiare în tradițiunile  diferite- lor popâre: pruncia bărbaţilor iluştri din tâte timpurile presentă acest caracter al miraculosului. In legenda bi- blică, Moise este expus de mamă-sa pe Nil, unde îl gă-. sesce fiica împăratului, care ingrijesce apoj de crescerea lui; în tradiţiunea- persană, Ciru, expus pe munți, e a- lăptat de o căţea și crescut “apoi de un păstor; în tra- dițiunea romană, Amulius, rege din Alba, expune pe Ti- bru întrun sicrii pe gemenii Romulus și Remus, năs-. cuți din Rhea cu Mars: alăptaţi întâi de o lupâică, ei



sînt apoi crescuţi de nisce păstori. In legendele grecescă, 
copiii sînt expuși de propria lor mamă spre a ascunde 
fructul unui amor nelegitim (ef. mai sus Creusa), saii ei 
sînt expuşi din causa unor prediceri fatale (cf. Perseii, 
Edip, Paris; iar la Romani, Romulus şi Remus). Ori-cum 
să fi fost expuși, pe uscat saii pe mare, copiii sînt tot- 
deauna scăpați, alăptaţi de animale și crescuți de păs- 
toră. Apoi ei devin, conscient saii inconseient, instrumen- 
tul fatalităţii: Perseii ucide pe Acrisios, kdip pe Laios, 
Romulus pe Amulius și Priam aduce ruina Troiei. — In 
basme, acest motiv are aceste peripeții: o fecidră nevino- 
vată este expusă pe apă cu copilul ei, dar ea scapă și 
se mărită după un fecior de împărat 

P. 169: Privirea ucigașă a Medusei... In basme capul 
Scorpiei, adus de vit6z întrun burduf, ucide pe toți câţi 
îl privese. 

P. 169: Andromeda oferită monstrului de mare. p. 
129: Laomedon oferise balaurului pe Hesiona... Expune- 
rea feci6rei nevinovate e un motiv î6rte răspândit în 
basme: scăparea fecidrei expuse prin r&punerea monstru- 
lui constitue izbinda cea mai glorisă a lui Făt-frumos, 
care ia apoi de soţie pe domniţa mântuită. 

P. 174: Zeus transportâ pe Dioscurii printre stele sub 
numele de Gemenii... In basme, lucâfărul de diuă a fost 
odini6ră Busuioc, fiul împăratului, și lucâfărul de n6pte 
Siminoc, fiul r6bei, a căror nascere minunată (ambii se 
nasc din gustarea unor buruieni de către mamele lor) se 
făcu în același timp şi cât fură in viaţă, trăiră în cea 
maj strinsă frăţie; dar nici după morte, ei nu vrură să 
se despartă, ci se schimbară unul în Incefărul de qi şi 
celălalt în lucâfărul de nâpte. 

P. 176: Seylla, fiica trădătore... Motivul femeii perfide 
revine adesea în povești şi se resfringe asupra mamei 
ori surorii eroului, asupra soţiei ori iubitei sale. Ca şi 
Seylla, filistâna Dalila din legenda, biblică vinde pentru 
o sumă de bani pe iubitul ei Samson, descoperind duș- 
manilor sei, că puterea voinicului sta în peru-i din cap. 

P. 176: Dedal 'și făcu aripi lui şi fiului seii Icar şi 
amindoi sburară din Creta... Veqi legenda meşterului Ma- 
nole («Mânăstirea Argeșului»). 

P. 182: Thetis peri dinaintea lui Peleii dispărând în



mare... Şi în basme revelarea misterului dinei metamor- fozate aduce după sine dispariţiunea ei și bărbatul muri- 
tor pornesce în căutarea divinei sale soții. 

P. 182: așa se dovedi firea eroică a lui Achile sub 
haina-i femeiască... Străvestirea şi trădarea sexului prin 
alegerea armelor sati a sculelor figur6ză și în poveşti. 

P. 182: Achile fu scufundat la nascere în apa Styxu- 
lui, care îi făcu tot corpul nevătămat... In basme, Gheor- 
ghe cel Vitâz, răpunând Scorpia şi scăldându-se în sân- 
gele fiarei, rămâne nevătămat, 

P. 182: caii lui Achile lăcrimară la mortea lui Pa- 
troclu... In basme,.calul năsdrăvan al lui Țugulea lăcri- 
m6ză de bucurie la vederea stăpânului sei. 

P. 183: Idomeneii jurui lui Posidon pe întâia fiinţă 
ce va întilni... In legenda biblică, judecătorul lephta fă- 
gădui Domnului, de-i va da biruinţa asupra Amoniţi- 
lor, să-i jertiescă la întârcere pe cineva întilni mai 
întâi înaintea casei sale și fu întîmpinat de unica sa fii- 
că... In basme, asemenea juruinţe sînt forte comune: 
tatăl juruesce (adesea inconscient) copilul seă unui de- 
mon și, la timpul hotărît, el caută să se sustragă necu- 
ratului prin diferite mijlâce, ajungându-și scopul în cele 
din urmă. 

„P. 184: Păţelile minunate ale lui Ulysse... Intîmplările 
minunate ale mult-păţitului eroii nu sint de cât simple 
basme şi înainte de tâte, povestea despre Polyphem. In 
basmele nâstre, voinicul, umblând după foc, dă într'o 
peşteră de nisce 6meni uriași, cară aveati numai câte un 
ochii în frunte (înlocuiţi în unele variante cu monstrul 
înrudit Jumătate-de-om); ei se pregătese să-l mănânce, 
dar voinicul pune mâna pe un tăciune și-l asvîrle drept în 
ochiul celui mai bătrân uriaş, scăpând apoi sub fdlele unui: 
berbece. Episodul numelui («Nimeni») revine și în bas- 
mele nâstre, ba el a nemerit chiar și prin năsdrăvăniile 
lui Păcală (<Eii-singur mi ai scos ochii»). Uriașul Po- 
Iyphem, dovedit de isteţul Ulysse (ca uriaşul biblie Go- 
liat r&pus de micul David) e o trăsură caracteristică a 
psichologiei populare: poporul caută pretutindenea să 
scOță în relief superioritatea elementului moral asupra for- 
ței brutale, caracterizând pe uriași (ca pe zmei și pe 
draci) drept proști şi imbecili şi făcându-i să fie mere 

Săineanu.— Mitologie clasică, 
15



învinși de pitici și de Gmeni. Puterile lor colosale nu 
le ajuta întru nimic și, faţă cu istețimea omenâscă, ei 
cad victima încrederii lor 6rbe şi presumţi6se. Imagina- 
ţiunea populară se desfată în povestirea acestor lupte i- 
negale, a acestor gigantomachii, în cari inteligenţa tri- 
umfă totdeauna definitiv asupra materiei brute. 

Tot un basm e şi episodul Circei. Dîna-vrăjitore face 
prin erburile-i fermecate pe tovarășii lui Ulysse să uite 
de patrie (ca şi lofosul din ţara Lotophagilor) şi cu var- 
ga-i magică îi schimbă în porci și apoi iar în Gmeni. 
Palatul ei e înconjurat de fiare sălbatice ca şi ale dine- 
lor din poveşti, e măiastră fără semn ca și sora ei Me- 
dea, ale cării buruieni vrăjite fac pe Iason nevătămat și 
adorm monștri îngrozitori (Hermes cu varga-i adârme o- 
chii lui Argus și dăruesce lui Ulysse planta mol, să-l 
apere de fermecele Circei). 

Apoi Calypso, ina cea cu frumâsele cosițe (cum o 
numesce Homer), aduce aminte de Ilna Cosinzâna cu pă- 
rul de aur: ca și acesta, Calypso îndrăgesce pe un mu- 
ritor şi-l reţine mult timp la dînsa în ţara nemuririi. 
După ce F&t-frumos petrece câtva timp cu ina, îl apucă 
dor de părinți și, întorcându-se, găsesce alte locuri şi 
alți 6meni. Palatul strălucit al lui Alkinoos sâmănă cu 
palaturile vrăjite din basme (ca şi câinii năsdrărani cari 
îl păziaii). In fine, nestrămutata fidelitate a soţiei și în- 
târcerea eroului după o lungă pribegire străvestit în cer- 
şetor sînt motive familiare poveștilor.



  

Ă MI 

MITOLOGIA ŞI LIMBA 

Influenţa mitologiei nu s'a mărginit numai asupra ope- 
relor literare și artistice, antice sati moderne, ci ea a lă- sat urme numerâse în tâte limbile culte. Aceste urme 
sînt de diferite categorii: ele provin saiă prin genera- 
lizarea în limbă a unor termini mitologică ori a unor 
personagii mitice rămase ca tipuri; saii ele se resfrîng 
în locuţiuni proverbiale din sfera mitologiei; sai, în 
fine, ele sînt simple alusiuni la fapte mitice oii legen- dare. Aci ne vom mărgini la câteva indicaţiuni sumare, lăsând la o parte nomenclatura pur sciinţifică. Observâm 
că aceste diferite categorii de împrumuturi din domeniul 
mitologiei ai intrat în limbă sub forma lor latină, mai 
sonoră și mai familiară porpârelor romanice. 

Chaos, noţiune primitiv mitologică ce exprima confu- 
siunea generală a elementelor înaintea creațiunii (ase- menea biblicului tohu-bohu), s'a generalizat pentru oră- 
ce mare confusiune saii desordine (adj. chaotic, contus). 

Titan, cu sinonimele sale Oyelop și Gigant, numele u- 
nor ființe mitice cu proporţiuni supra-umane cari ati pre- ces pe deii olympici și cari fură apoi înfundaţi în sînul 
pămîntului, fiind-că vrară să ia cerul cu asalt, —câteși trei termini exprimă ag în limbă noţiunea generală de «uriaș», sub raportul fisic sai moral: de aci adjectivele titanse, gigantic şi cyelopic. De aceiaşi ordine de idei este și ter- minul generalizat colos, aplicat primitiv statuei uriaşe a lui Helios la intrarea portului din Rhodos (p. 64) şi ex- primând apoi un ce de o mărime extraordinară, ca sta- 
tură, ca putere, ca întindere (adj. colosal, sinonim cu gi- 
gantic).
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Noţiunea opusă de «mie saii pitic» o exprimă la figu- 
rat alţi doi termini din sfera mitologiei: pygmeiă şi myr- 
midon, ambele designând la început popâre mitice de o 
micime extraordinară. 

Domnia lui Saturn sai epoca de aur a devenit prover- 
bială pentru un timp de pace şi de fericire ideală. Serbă- 
rile qeului, Saturnakile sale, denotă o vreme de destră- 
bălare și de grave desordini. Contemporanul lui Saturn, 
Janus, a lăsat numele sei lunei Ianuarie, ca qeul Mars lui 
Marke şi deiţa Maia lui Masai. 

Numele lui Jupiter saii Joie (de la genitivul latin Jo- 
vis) a rămas unei dile a săptămânei (Joi), ca numele qe- 
ilor Mars şi Mercurii (Marţi şi Miercuri) şi al deiţelor 
Venus și Luna (Vineri şi Luni). Scutul sei, egida, a de- 
venit simbolul oră-cării protecţiuni, ca Cornul îmbelșugă- 
rii al abundanţei în genere. Locuinţa deilor, Olympul, 
a devenit un sinonim al cerului (adj. olympie maiestos); 
pe când hrana și băutura lor, ambrosia şi nectarul, de- 
notă în limba literară o mâncare delici6să şi o băutură 
forte plăcută. Până şi dui6sa legendă despre Philemon şi 
Baucis a devenit simbolul amorului conjugal. Soţia lut 
Jupiter, Juno sati Junona, representă o frumusețe impu- 
năt6re şi unul din epitetele deiței, Moneta (p. 19), a de- 
venit numele însăşi al metalului bătut. 

Paladiul Minervei are aceiași însemnare figurată ca și 
egida lui Zeus. Templul consacrat deiței Athena în ce- 
tatea ce-i pârtă numele, Atheneul, a devenit numele oră- 
cărui centru de cultură intelectuală. 

Apollo a lăsat urme în limbă ca deă al divinaţiuniă 
și al poesiei: oracolul sai răspunsul seii exprimă ceva 
infailibil, iar preotâsa deului, Pythia sai pitonisă (ca şi 
Sibyla) designeză o ghicitâre saii vrăjitore în genere; to- 
varăşele sale, Musele, personificaii poesia şi artele fru- 
mose : de aci musică, arta Muselor, și museiă, templu con- 
sacrat Muselor pe Acropole, apoi loc unde s'află adunate 
obiecte de artă saii de sciință. După statua sa din Bel- 
Vedere, Apollo deveni şi tipul frumuseții plastice. 

Mars saii Marte trăiesce în numele gilei Mark şi în 
al lunei Marke (adj. marțial, războinic); Mercuri în nu- 
mele dilei Jiercuri şi în al metalului (sprinten ca şi
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eul), numit obicinuit argint-viă; iar Vulcan a lăsat nu- 
mele sei vulcanilor sati munţilor de foc. 

Din cultul Vestei derivă locuţiunile consacrate: focul 
sacru, vocaţiune saii geniii, și altarul patriei, binele co- 
mun; precum preotâsa deiţei, Vestala, a devenit tipul 
femeii virtudse şi al fecidrei caste. Tot așa spiritele tu- 
telare ale casei, Demonii la Greci şi Genzy la Romani, ait 
intrat în limbă cu sensuri multiple, pe când deii domes- 
tică, Penaţii, aă devenit simbolul însuși al casei părin- 
tesci. 

Aphrodita, saii Venus, representă idealul frumuseții fe- 
meesci, precum fiul ei, Amor, şi iubitul deiţei, Adonis, 
ai devenit (odată cu Endymion, Ganymed, Narcis, Paris) 
tipul tinerilor de o frumuseţe răpitâre. Se mai face alu- 
siune la cingătârea plină de nuri a deiţei și la Graţiile 
cari o înconjura. Apoi Hermaphrodit, care era totdeo- 
dată fiul lui Hermes şi al Aphroditei, a devenit sinonim 
cu «famen». 

Phaeton, ca şi Icar, caracteriză victima, unor planuri 
prea ambiţi6se și cutezătâre (faeton, trăsură înaltă şi ușâră). 

Vinturile personificate aii dat nascere la unele deri- 
vaţiuni : boreal de la Boreas (ca arctice de la Aretos), în 
oposiţiune cu azstral de la Austru; Zefirul (Zephyros) s'a 
generalizat pentru ori-ce vînt dulce şi plăcut, iar Eolus 
mai trăiesce în harpa eoliană, ale cării crde se pun în 
vibrare de vînt. 

Trecând peste Esculap, care a devenit tipul medicului 
abil (discipol al luă Esculap, medic în genere), ajungem 
la divinitatea mitologică Destinul cu sențința-i infailibilă 
sai Fatum ; de unde expresiunile obicinuite fatal, fatahism, 
fatalitate şi fatidie. Locuţiunea «râta Norocului» e luată 
din sfera simbolică a Fortunei. 

Fecidrele divine numite Nymphe (nimfe) ai devenit un 
apelativ al fetelor frumâse, ca Naiadele şi Nereidele ; iar 
nimfa romană Egeria al femeii inspirătâre. Din contra, 
Harpia designâză o muiere rea și Sirena o femee ademe- 
nitâre, iar Proteii pe un om de un caracter schimbăcios. 

Din sfera deiţei Ceres : cereale, râdele pămîntului; Fa- 
una, totalitatea animalelor unei ţări, și Flora, 'totalitatea 
plantelor ce cresc întrun loc. 

Cultul lui Dionysos saii Bachus a procurat limbei o
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nomenclatură variată: pe de o parte, ditirambul (p. 93), 
comedia şi tragedia (p. 98) şi cântecul bachic; iar pe de 
alta, serbările deului, Bachanaliile, ai ajuns să însemne- 
ze, ca şi Saturnaliile, o petrecere sgomotâsă și destrăbă- 
lată (cum erati orgiile cultului sei); preotesele deului, 
bachamtele sati menadele, aii devenit tipul femeilor destră- 
bălate și furi6se din fanatism, ca sazyrii al bărbaţilor 
desfrînaţi. Numele lui Pan se perpetuă în fluerul sei și. 
în spaima ce o însufla (p. 103). Cât privesce pe Midas 
se face uneori alusiune la dorinţele sale, la urechile-i de 
măgar și la fluviul Pactol, care designâză la figurat un 
izvor de mari bogății. 

Hades supravieţuesce în numele saduluii şi Tartarul în 
„vorba populară artor, căpetenia demonilor, precum Or- 
cus a devenit la Italieni orco și la Francesi ogre, nume- 
le uriașului antropofag în poveștile acestor popâre. Alu- 
siune se face la rîul Lefhe, ca simbol al uitării, şi la 
luntrea lui Charon; dar mai ales la câinele Cerber, tipul 
paznicului nemilos ca și Argus cei cu o sută de ochi 
(«ochi de Argus», fârte ageri), în special la pedepsele 
din Infern: butoiul Danaidelor, muncă ce nu se mai sfir- 
șesce, întreprindere imposibilă; stânca lui Sisyph, sar- 
cină grea ce reclamă opintiri continue; supheiul lui 
Tantal, tortura celui ce se crede ajuns la țelul dorit 
fără însă de a-l putea atinge. 

Apoi Furile şi mai cu s6mă Jegera, cea mai aturi- 
sită dintr însele, ai devenit (ca şi Harpiile) tipul femeii rele 
și arțăgose. În fine, Morpheus, simbolis6ză somnul: locu- 
țiunea <în braţele lui Morpheiă» şi terminul norfiniă, bău- 
tură adorniitâre. 

Eroul, ca şi Semideul, a devenit un apelativ al celor 
ce se disting prin o ritejie afară din cale saii prin sen- 
timente nobile și înalte. Numele lui Prometeii designeză 
pe un mare binefăcător al omenirii, iar locuţiunea cutia 
Pandorei, un izvor de multe rele. 

Numele lui Hercule, tipul însuși al eroului, se dă ori- 
cărui om fârte robust (adj. erculean,. voinicesc). Adesea 
se face alusiune la apologul 'lui Prodicos, la furia erou- 
lui și la unele din isprăvile sale, ca: grajdurile lui Augias, 
trebă anevoi6să ; Colânele lui Hercule, limite extreme 
(la propriă și la figurat); grădina Hesperidelor, locaş des-
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fătător ; Hydra simboliseză oră-ce fiagel ce bântue ome- 
nirea, ca Anteii o înviorare a puterilor cui-va când se a- 
dapă la izvorul primitiv; în fine, tunica luă Nessus, pen- 
tru un dar perfid. 

Numele lui Atlas se perpetuă în colecţiunea de hărţi 
(care prtă obicinuit figura 'Titanului), în munţii Atlas 
de la nordul Africei și în Oceanul Atlantic (după numele 
acelor munţi uriași). 

Din sfera isprăvilor lui Theseă : terminii generalizaţi 
labirint, sinonim cu dedal (după numele architectului seii), 
ambele caracterizând un drum încălcit şi o mare încur- 
cătură din care cu greii se pâte eși; şi Minotaur, sino- 
nim cu Hydra, ce se aplică unui flagel destructur. Cen- 
taur e porecla celui ce umblă într'una călare, iar Ama- 
on denotă pe femeia călărâță, cu înfățișarea bărbătâscă 
şi războinică; apoi locuţiunile: patul luă Procuste (p. 135) 
şi firul Ariadnei, cea din urmă caracterizând mijlocul ce 
ne călăuzesce prin greutăţile unei întreprinderi sai fă- 
ciia ce ne luminâză prin întunecimile unei doctrine. 

Philomela deveni numele poetic al priveghetârei, iar 
Niobe personificarea durerii materne. Edip representă pe 
ghicitorul de enigme și victima fatalității, iar fiică-sa, 
Antigona tipul pietăţii îiliale; sfinzul denotă un ce mis- 
terios și Epigonii urmașii unor părinți iluștri, posterita- 
tea unei epoce gloriâse. 

Iason earacteriză pe un aventurier îndrăzneţ şi noro- 
cos, iar Argonauţii spirite reformatâre, cutezătâre și a- 
venturose, cară caută să croiască un drum noi sait ur- 
mărese un scop greii de ajuns. 

Din sfera isprăvilor lui Bellerophon: serisârea lui Bel- 
lerophon pentru o scrisâre pertidă și fatală aducătorului 
ei; Pegas, calul înaripat al eroului, simbolisâză avîntul 
geniului poetic (p. 82), de unde locuţiunea «a încăleca 
pe Pegas», a face versuri; și Chimera, monstrul fantas- 
tie r&pus de eroă, a devenit simbolul ori-cării ilusiuni 
sati fantasii. Din sfera isprăvilor lui Perseii: cap de Me- 
dusă, înfățișare fior6să, instrument. de nimicire. 

Atriqiă denotă o familie vinovată de crimele cele mai 
cumplite ; Castor și Pollux aii devenit simbolul amiciei, 
ca Oreste și Pylade 

Din ciclul troian: Helena şi Paris, una tipul frumuse-
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ţii femeesci, iar. celălalţ al frumuseții bărbătesci; Casan- 
dra, profetâsă luată în ris și Andromacha, tipul amorului 
conjugal. Dintre Greci: Achile, tipul vitâzului semeț (a- 
lusiune la călcâiul sei, singura parte a corpului ce se 
putea vătăma); Nestor tipul bătrânului experimentat și 
respectabil; Ulysse, tipul omului isteţ şi vielân ; Pene- 
lopa, simbolul fidelității conjugale (p. 193); Mentor, ami- 
cul lui Ulysse care călăuzi pe Telemach în căutarea ta- 
tălui se, personifică pe sfetnicul luminat, pe conducă- 
torul sigur; apoi Automedon, viziti abil, eoce de Stentor, 
și Thersite, tipul mişelului insolent (p. 184).



IV: 

IZVORE ŞI IMITAŢIUNI POETICE 

Datele cele mai autentice pentru cunâscerea miturilor 
elenice se află în poesia epică: la Howe, în Iada și 
Odyssea, și lu Hesov, pe lângă Murneile și Pilele, în spe- 
cial în Theogonia sa; apoi în poeţii cielici și în imnu- 
rile așa-dise homerice. Poeţii lirici, în primul rînd Prx-: 
DAR (mort 442 a. Cr.), și poeţii tragică, în primul rind 
Escnvr (m. 456 a. Cr.), modifică legendele mitice și le 
ddaii un caracter adesa tendenţios. 

Dintre poeţii romani merită o deosebită atenţiune Ym- 
SIut (m. 70 a. Cr.) prin Eneida sa, şi mai ales Oviprit 
(m. 17 d. Cr), ale cărui Metamorfose, pe lângă Fasti, 
conțin cea mai bogată colecțiune de fapte mitologice. 

Și mai preţi6se pentru studiul miturilor sînt informa- 
țiunile transmise în prosă: de gramaticul APOLLODOR (140 
a. Or), a cărui Bibhotecă mitică e. o compilațiune din 
izvâre mai vechi (ca şi Argonauticele poetului alexan- 
drin AporLonros din Rhodos); de geograful Pausaxras (sec. 
II d. Cr), în a cărui Călstorie s'află înregistrate o sumă 
de legende locale: şi, în fine, de gramaticul roman Hy- 
"GINUS, contemporan cu Cesar și cu August, presupusul autor 
al unei colecţiuni de Fabule, scurte naraţiuni mitologice 
extrase din izvâre mai vechi. 

Notiţele de mai la vale nu ai de scop a da izvrdrele 
complete ale legendelor divine şi eroice, ci numai a in- 
dica pe cele mai cunoscute dintr'însele, în special cele 
aflate în operele lui Homer, Hesiod, Virgiliă şi Ovidiii, 
cele mai multe din aceste citațiuni fiind reproduse frag- 
mentar în corpul cărţii 4). 

1) Abreviaţiani: Il. Iliada, Odys. = Odyssea, Theog. = Theogonia, An.=— Eneida, Metam.— Metamorfose.
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Cât privesce imitaţiunile poetice române, poesia nstră 
artistică a tras încă până acuma forte puţin în sfera ei 
frumosele plăsmuiri ale fantasiei elenice. Singurul dintre 
poeţii noștri, Eminescu s'a adăpat la acest izvor al ade-- 
v&ratei poesii şi de aceea puţinele n6stre indicaţiună 
sînt mai tâte luate din volumul seii de versuri. 
Chaos : 'Thevg. 116-336 (conţine şi o cosmogonie).— 

URanos : Pheog. 154-176.— "Trax : Theog. 207 urm. ll. XIV, 
275; VIII, 478.——Ovcrozi şi Hecaroxcami: 'Teog. 140 
urm.; Îl. IL, 402 (nu cunâsce de cât pe Briareii, numit 
și Ageon).—CRoxos: Theog. 137; Il. passim.— TyrAxoara- 
cHIA: Theog. 617-720. —Graanzomacara (confundată de po- 
eţii romani cu titanomachia): Theog. 185; Metam. I, 152 
urm.—Tyenokus : Theog. 820—868 ; Il. II, 782 urm.; Me-. 
tam. V, 325 urm.—Samunxvs: En. VII, 180; VIII, 319, 
397; Metam. Î, 113 urm. («cele patru epoce» după Mun-. 
cile, 108-201, lui Hesiod, care mai admite şi o epocă 
eroică afară de cele patru tradiţionale). 

Zeus: IL. 1, 528 (palid imitat de Horaţiii Ode III, 1, 
î «care cu sprine6na-i pune lumea în mișcare»); VIII, 
18; XIV, 203; XXIV, 525 («două butâie..) — Juprren: 
En. VII, 219; Metam. 1, 113.—Droxe: II. V, 381 (<frun-. 
tașa între deiţe»).-—Locaox: Metam. I, 198 urm.—Pau- 
Mox ŞI Bavors: Metam. VIII, 650 urm. 
Hera: Theog. 454; 1. L—Juxo: fn. 1; Metam. III.. 
Pallas Athena: Theog. 93 («din al seii “cap născu 

pe „Athena cea cu ochii azurii»); Il. II, 157; Pausan. 
L, 24, 3 (disputa între Athena și Posidon).—Nrg: 'Theog. 
382 urm.—Mrenva: An. V, 704: Pasti, III (quinqua- 
trus).— AnacanE: Metam. VI, 5 urm, 
Apollo : Il. 1, 9, 14 (cal Letei şi al lui Zeus fiii, de- 

parte-săgetătorul Apollo»); Hymn. homer. la Apollo (eon- 
ține elementul legendar): An. IV, 376; Metam. II, 24. 
— Leto (Daroxa): Il. XXI, 489 urm.; Metam. VI, 160. 
— Prraox : Metam. I, 438 urm.—SiByLta : ZE. VI, 98, 176; 
Metam. XIV, 104, 154.—Hvacrmraus: Metam. X, 185 urm. 
—DaranE: Metam. I, 8.—Mansvas: Metam. VI, 4. 

Emin. 90: Cu glas adînc, cu graiul de S7byle... 

Artemis: |. VI, 205; Odys. XI, 172.—Drasa: n.



XI, 582; Metam. INI, 180 urm.—Hecare: An. 1V, 609; 
Metam, XIV, 405.—Acraox: Metam. III, 174 urm.—0- 
RION (V. PnosenoRos). 

Ares: Il. V, 890 («dintre toți geii...»); Odys. VIII şi 
Metam. IV, 170 urm. (Ares suprins cu Aphrodita).— Mans: 
Ain. X, 542; Basti Il, 861; III, 169.—Eayo (Beruoxa): 
An. VIII, 703; Metam. V, 155.—Cycnus: Metam. II, 2. 
—ALoani: Apollodor I, 7, 4. 
Hewmes : Hymn. homer. la Hermes; Theog. 938; 

II, 1; Odys. XXIV, 1-10 (psyehopompos). — MeRcuRrvs:: 
Am. IV, 222, 558; Fasti V, 673 urm.; Horaţiii, Ode [, 
10 (resumă atributele deului). 
Hephaestos : Theog. 927 ; Il. 1, 590 (căderea-i în Lem- 

nos); XVIII, 370 urm. . (făuriștea deului). — VuLcanus: 
An. VIII, 370 urm.—Cyeropi: Odys. VI, VIII, IX; En. 
II, 569; XI, 263; Metam. XIII, XIV. 
Mestia : Theog. 454; Hyman. homer. XXIV şi XXIX. 

— Vesta: Ain. IL, 296, 567; Metam. XV, 864; Fasti 
VI, 613 urm. > 

Emin. 19: Cu tocul albei Veste aprinde al mei sîn... 

Aphwvodita : Theog. 886 urm.; Hymn. homer. la A- 
phrodita; Il. III; XIV, 214-217 (cingătârea deiţei). —- 
Venus: Am. |; Metam. IV, 171 urm.—Anoxrs: Metam. 
X, 532.—Enos: Theog. 116.—Cuprno : An. 1, 658, 695.— 
HenmapnoDIrus: Metam. IV, 285 urm.—Ppiapvs: Fasti |, 
415 urm. (Horaţiă, Sat. 1, 8; Catul XVIII, XIX, XX). 

Emin. 27:. Venere, marmură caldă, ochii de piatră ce scântee, 
Braț molatic ca gândirea unui împărat-poet... 

201: i-ar părea mai mândră de cât Venus Anatjomene... 
16: Ca şi fluturii de ușur, saltă Eros nebunesce... 
77: Pajul Cupidon, viclânul, mult e răă și alintat... 

Themis: |. XV, 86; XX, 4; Odys. II, 68.- Hone: 
Theog. 135, 901; 1. V, 749; VIII, 393.—Inexe: Pausan. 
I, 8, 3; LX, 16, 1.—OnanmE: Theog. 907.—Inus: Il. IV, 
144, 170; Ain. IX, 803; Metam. I, 271.—Hsse: Theog. 
929; Il. IV, 2; V, 722; Odys. XI, 603; Metam. IV, 400. 
—Gaxrmev: Ain. |, 28; Metam. X, 155; XI, 756.—My- 
sE: Theog. 1—115; II. II, 484.
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Emin. 19: Ruga-m'aș la Erato să cânt ca tine, barde... 
Naum, 148: Cho, eloquenta Clzo, dîna, atot-sciutăre, 

Omenirii suferinde darnică mângăietâre... 
Thalia, cu a ei mască şi ironică privire, 
Biciuia, rîdând, moravuri fără de milostivire: 
Melpomena, cu pumnarul răsbunare meditând 
Și prin o terâre stîntă sufletul curățind, 
Lovia crimenul sperjur. 
Futerpe şi Erato, cu accentele ușăre, 
Polymnia pân'la ceriuri înălța a ei cântare, 
'Urania, *mi ducea ochiul prin a lumii armonii, 
Terpsichora 'ncingea danţul vecinicilor bucurii 
Sub a stelelor azur! 

Helios (Hyperion): Theog. 134, 371; Il. VII, 422; 
'Odys. III, 1; XI, 16: XII, 260 urm.—Sou (PnoBus): Me- 
tam. II, 1-18 (palatul S6relui), 22-30 (portretul S6relui). 
— Paazrox: Metam. II, 34 urm. 

Emin, 156: Hyperion, ce din genuni răsai 60 întregă lume... 

Selene (Lama): Theog. 371.—Expimrox: Apollod. ], 
T, 5. 

Emin. 11: Când pe bolta brună tremură Selene... 
144 («Diana»): Sa desprimăvărat pădurea, 

E-o nouă viață 'n ori-ce svoi, 
Şi numai tu gândesci aiurea 
La tînărul Endymion? 

Eos: Theog. 372; Il. IL, 4S.—Avnona: Ba. IV, 585 
(«Aurora lăsându-și în pat de şotran pe Tithonus»); Me- 
tam. II, 149. — Timaoxus: Hymn. homer. la Aprodita 
218-238; Fasti IV, 473.—Meunox: Metam. XIII, 3. 

Phosphoros: Theog. 381; II. XXIII, 226; Odys. 
XIII,- 93.-—Oarox: Odys. V, 121; XI, 572; fn. I, 535; 
Hygin. 192 (nascerea-i minunată). — Prurape: Il. XVIII, 
486; Odys. V, 272.—Hwvane: En. 1, 744; Fasti IV, 678; 
V, 164.—Cauursro: Metam. II. 502 urm. 
Boveas : Theog. 379; Ain. XII, 365.—Onyraera: Me- 

tam. VI, 7.—Zeenyvnos: II. II, 147.—Eorus: Odys. X, 1 
arm.; En, ], 50-101. 

Emin. 20: Ca Zephirsi ce adie cânturi dulei ca un fior... 
12: Eol pe-a sa harpă biând răsunătâre 

Cânta nopții dulce, mistică cântare... 

Aselepios (Aiseulapius): LI. IV, 194; Metam. II,
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535 urm.-— ama: Theog. 922; Il. XI, 270.—Lvonia 
Fasti II, 449. 

AMoive: Theog. 217, 904; 1. XX, 127; Odys. UI, 
236. — Pancg: Virgil. Eclog. IV, 46.—Neuesrs : Theog.. 
223 (necunoscută lui Homer).—'Tycar: Pindar, Olynt. XII, 
1 urm.—FoRrona: An. VIII, 334. | 
Okeanos: 'Theog. 337 urm.; II. XIV, 246; XXI, 

196.--Trmays: Il. XIV, 202; Metam. LX, 499.— Acnerous:. 
Metam. VIII, 547 urm.—-Areneus: En, III, 694; Metam. 
V, 599 urm.—Nyuvar: II. XX, 8; Odys. XIII, 102 urm.. 
—NaraDE: Odys. X, 350 urm.; En. |; Metam. L.—Hyras: 

„Theoerit, idila XIII, 45; Argonautice 1, 1207-1240.—Ecno. : 
(Nancrs): Metam. III, 346 urn.— DnYanE: Hymn. homer.. 
IV, 257.— Eee: Fasti II, 258 urm. 

Emin. 90: Okeanos se plânge pe canaluzi, 
EI numa 'n veci e 'n fl6rea tinereții. 

8: lar Feho și vide de blândele plângeri... 
127: Şi Narcis, vegându-şi faţa în oglinda sa, izvorul, 

Singur fuse îndrăgitul, singur el îndrăgitorui.. 

Pontos: Theog. 233-336. — Nenevs: An. II, 419.— 
NeneinE: Theog. 250-259; II. XVIII, 36 urm.; Metam. 
UI, 12-14; XI, 361. — Tuns: II. 1, 351; XVIII, 35 urm.;. 
Metam. XI, 221 urm.--Anernusa : Metam. V, 573 urm.— 
Taaumas: Theog. 235. — Hanvve: Theog. 267; En. TI, 
212, 245.— Pnoraus: Odys. IV, 365, 385 urm. (imitat de. 
Virgil. Georg. IV, 429 urm); Metam. VIII, 730 urm. 
—Gravcus: Metam. XIV, 904-968.—Sovra (CaARYBDA): 
Odys. XII, 104 urm.; Apollodor III, 15, 81; En. 1, 200; 
TI, 420; Metam. XIII, 730 urm. . 
Posidon: Theog. 15; Il. XIII, 10-38 (căl&toria-i 

pe mare); XX, 56 urm. (puterea-i impetu6să).. —Nneruxus,: 
En. Î, 125 urm. (potolesce furtuna seornită de Juno în 
contra Troienilor).—Agrox: Herodot I, 24. 
Amphitvita: Theog. 243; Metam. I, 14.—Taymmon: 

Theog. 931; Am. 1, 144; X, 209; Metam. IL, 8; V, 335. 
urm.—lxo (Lgvcornea): Theog. 976; Odys. V, 333; Me- 
tam. IV, 481 urm. — MeraeRre (Pauzmon): Metam. IV, 
533 urm. — Smexe: Odys. XII, 39 urm.; 158 urm; Me- 
tam. V, 555 urm. 

Gea: Theog. 138 urm.; Hymn. homer. XXX.— Tr



us: An. IV, 166; Metam. |, 80.—Rnea: Theog. 453; 
Fasti IV, 201.—Cyere: Il. XV, 186; An. III, 111; XI, 
168.—Arus: Metam. X, 2. 
Demeter: Odys. V, 152.—Oenes: Virgil. Georg. I, 7, 

96; Metam. X, 431; Fasti IV, 393 urm.—PERSEPHOXE: 
Theog. 914; Hymn. homer. la Demeter (răpirea deiţei).— 
PnoseRPrvA : Metam. V, 385 urm.; Fasti IV, 417—618. 
Dionysos: Hymn. homer. la Dionysos (răpirea-ă de 

pirați); cf. Aristophane, Brosce 324 (urm. și Euripide, Ba- 
chante (despre cultul deului). -- Bacouus: AEn. IL, 474; 
Metam. II, 317; IV, 2 urm. — Sem: Il. XIV, 323; 
Metam. II, 260 urm. — Lcvaoos: Il. VI, 130—140.— 
Pexravs: An. 1V, 469; Metam. III, 513.—Misveines: 
Metam. IV, 32 urm.—Earâoxa: Apollodor III, 14, 7. — 
ARIaDNA: Pausan. [, 2, 2; Hygin. XLII. 

Satyri: Virgil. Belog. V, 73; Pasti III, 737.—Sienr: 
Pausan. I, 23, 5.— Mas: Metam. XI, 3 şi 4. — Pax: 
Hymn. homer. XIX; Metam. 1, 699 im. —Srnux: Me- 
tam. ], 9.— Anrsratus: Virgil. Georg. IV, 317 urm. ; Fasti 
I, 363 urm. 
Silvanaus : Virgil. Eclog. X, 24; Metam. XIV, 639. 

—Picus: Metam. XIV, 3.—Favnus: Horaţiii, Ode III, 18. 
— VeRrounvs: Metam. XIV, 642 urm.—Pomoxa: Metam. 
XIV, 623 urm.—-FroRa (Caconrs): Fasti V, 195.— Pass: 
Fasti 1V, 722 urm. -- Teniuxus: Fasti, II 

Emin. 6: Şi Ohloris din rose 'și pune la salbe, 
Pe fruntea-i de crin. 

Hades: Theog. 914; II. passim.— Puzo: Virgil. Georg. 
1V, 467.—Ds: An. VI.—INFERNUL (Hanzs): Theog. 767- 
174; 1. XV, 188, 191; Odys. X, 508 urm.; An. VI, 
268—664 (după trad. Coșbuc); Mera. IV, 432 urm. — 
Cocyrus: Ain, VI, 297, 323. Pyneareeuraox: En. VI, 
551; Metam. V, 544.—Acnenox: Odys. X, 513; En. VI, 
295. — Sryx: Theog. 785 urm.; Il. XIV, 271; Oays. X, 
513; Metam. III, 76.—Lerae: An. VI, 705, 714.—Caa- 
RON: Ain. VI, 298 («Luntrașul sbîrlit în vestminte mur- 
dare>).—OenBen: Theog. 311, 769 urm.; Metam. IV. 449; 
IX, 185. — Errsrum: Muncile și Dilele, 170; Odys. IV, 
561; Ain. VI, 637 urm. —— TaRraRus: Theog. 121-745;
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"Odys. XI; An. VI, 577.—Mixos: II. XIII, 450; Am. VI, 
432; Metam. VIII, 6 urm.— RHADAMANT : Odys. IV, 563 
(«blondul Rhadamant»). — ZBacos: II. XXI, 189; Me- 
tam. VII, 471 urm.—Tirvos: Odys. XI, 575. — Tanar: 
Odys. XI, 582.—Sisyen: Il. VI, 153; Odys. XI, 593 urm; 
Metam. IV, 460.—Ixiox: Pindar, Pyth. ÎL.—Danama: A- 
pollodor II, 1, 5; Hygin. 168-—170. — Exnre: Theog. 
185; Îl. IX, 569 urm. (Eschyl, Bumenide 72, 409).—Fr- 
RIE: Ain. IL, 337, 573; IV, 469; VII, 447; Metam. I, 
241; IV, 490; XI, 14.—Tnaxanos (Hexos): Theog. 785 
urm.; Îl. XVI, 671.—Vise: II. I (Onyros trimis de Zeus 
lui Agamemnon); Odys. XIX, 560-568 (porţile viselor); 
Metam. XI, 635 urm. (palatul Somnului). 

Evoi: Theog. 964-1022; Muncile 156 urm. ; Il II, 
110; Odys. 1V, 561 urm.-NasceeeA omuLui: ÎI. VII, 99 
(din pămînt); En. VIII, 315 (din arbori). —Diuvri: A- 
pollodor III, 8, 12; Metam. 1, 260-415. — Paoaereii (ne- 
cunoscut lui Homer): Theog. 521 urm.; Muncile, 47 urm, 
(Pr. pyrophoros saii aducător-de-foc) ; Apollodor I, 7, 1 
şi Metam. I, 82 urm. (Pr. creator de ființe). — Pannon : 
Theog. 535-612; Muncile, 59-104. 
Heracle : |. XIX, 103 urm.: Odys. XI, 601 urm; 

Scutul lui Heracle (lupta-i cu Cyenos); Apollodor II, 5; 
1-12 (muneile eroului); ef, Xenophon, Memorabil. II, 
1. 21 (apologul lui Prodicos); Sophocle, Trachiniile (mâr- 
tea eroului). —Hencurgs: Ain. VI, 801 urm.; Metam. IX, 
1—4 (Achelous, Nessus, Apoteosa). — Hypna: An. VI, 
287; Metam. IX, 69 urm..—GeRvox: Theog. 287 urm. 
An. VI, 662; VIII, 202. — Heseeeipe: An, IV, 483 
urm.: Metam. IV, 637 urm.; Argonautice IV, 1396. — 
Aruas : Theog. 215, 275, 746 urm.; Odys. I, 52; An. IV, 
451; Metam. IV, 632 urm. (schimbat în munte).— Axezus: 
Metam. IX, 183.—Omehara: Fasti Ii, 305 urm. 

Emin. 162: Jalnie ard de vii chinuit ca Nessus, 
Ori ca Hercul înveninat de haina-i,.. 

104 : Precum Atlas în vechime sprijinia cerul pe umăr... 

Theseă : Apollod. III, 16, 1; Hygin. 38; Metam. VII, 
404 urm. — Minorava: An. VI, 25; Metam. VIII, 152 arm.—AmAzoxe: Ain. 1, 490; V, 311; XI, 648 urm. 
—HiePoryr: An. VII, 761 urm. (Euripide, Hippolyt).
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Cecrops : Metam. II, 555. — Eauonmueus: Virgil. 
Georg. II, 113.— Pnocais: Apollodor III, 15, 1; Metam. 
VII, 8. —- Pnoexe (PEILomELA): Apollodor III, 4, 8; Me- 
tam. VI, 6. 
Cadmus: Metam. III, 1, 2 (Sparti), IV, 3 (Cadmus, și 

Harmonia schimbaţi în lei). — AxPRION (feres): Apol- 
lodor III, 5, 5; Metam. VI, 271. — Dice: Hygin. VII. 
— AEDON: Odys. XIX, 518 urm. — Nope: ÎI, XXIV, 
602—617; Apollodor III, 5, 6; Metam. VI, 155 urm, 
„Edip (0idipus): Odys. XI, 271 (Sophocle, Edip Re- 

gele, Edip la Colon, Antigona). — Cei ştere: Hygin. 
67-73 (Eschyl, Cei şâpte în contra Tebei). 
Meleagru : 1. IX, 543 urm.; Metam. VIII, 270 urm. 

—ArraRA: Metam. VIII, 446 urm.—AzarANTA : Metam. 
X, 565 urm. 

Centauri: Scutul lui Heracle, 178 urm.; Au. X, 
195 urm.; Metam. XII, 210 urm. — Lari: Metam. XII, 
250 urm.— Prarraoos: Il. 1, 263; XIV, 317; Metam. XII, 
218.—-Hreeonanra : Metam. XII, 210 urm.—-OaIRox : Apol- 
lodor I, 2, 3. 

Alcesta (Admet): Apollod. 1, 9, 15; Hygin L-LI (Eu- 
ripide, Alcesta). — Pers: Apollodor III, 13, 1; Metam. 
XI, 6 (Catul, Epithalam). 
Phwixos (Helle): Argonautice IV, 120-128; Fasti 

III, 852 urm.— Beres: Metam. VII, 9; Hygin. X, XIL.— 
Iasox : Apollodor I, 9, 16; Metam. VII, 5 urm.—Peraas: 
Metam. VII, 298 urm. -—Aneo (ARGONAUŢI): Argonautice ; 
Hygin. XIV-XXI.— Perseus: Metam. V, 8 urm.; Hygin. 
XIX. — Swupuecane: Odys. XII; Apollodor I, 9, 22: Ar- 
gonautice II, 310, 616; Metam. XV, 36.—Meoea: Argo- 
nautice TIT, IV ; Apollod. [, 9; Metam. VII, 11 urm.; Hygin. 
35-37 (Buripide, Medea).— Esox: Metam. VII, 162 urm. ; 

O':pheus (Euvydice): Virgil. Georg. IV, 454; Me- 
tam. X, 3 urm. XI, 22 urm. 
Sisyphus : Pindar, Olymp. I, 97 (Eschyl, dramă sa- 

tirică).— Arcvox (Cevx): Metam. XI, 411 urm. — BELLE- 
RoPROX : ÎI. VI, 150-211. .— Peeasus: Metam. 1V, 786. — 
Camezaa : Îl. VI, 179; En. VI, 288; Metam. IX, 647. 

Io (Argus): Apollodor II, 1, 3; En. VII, 791; Me- 
tam. I, 582-750.—Beaenes: Metam, 1; 748. — Danavs:
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Apollodor II, 1, 5; Hygin. 168-170. — Pareros: Apollo- 
dor II, 2, 2. 

Perseii: Theog. 270 urm.; Scutul lui Heracle, 216 
urm.; Îl. XIV, 319; Metam. 1V, 610 urm.; V, 16 urm.— 
Daxae: Apolodor II, 4; An. VII, 410; Metam. IV, 611. 
—Gaee : Theog. 270.— GonooxE: En. VI, 289; Meta. 
IV, 618.—Menvsa: Apollodor II, 4, 2. — AnxpRomEnA: A- 
polod. II, 4, 3. Metam. IV, 757 urm.; Hygin. 64. 

Pelops: Metam. VI, 403 urm.; Hygin. 83, 86-88. — 
Oexomaus (Hieeobaura): Hygin. 84.—Tnyxste: Hygin. 86. 
Dioscuri (Castor şi Polluax) : Odys. XI, 298-305; 

Hymo. homer XXĂIV:; Fasti V, 709 urm.—lLpa: Me- 
tam. VI, 109; Hygin. 77—Ioas: Il. LX, 558. 

Busvopa: Metam. II, 843 urm.— Misos (V. Hapes). 
—- Minoraua (V. Lueseti).—Pornrnos: Apollodor III, 3, 1.— 
Nisos: Virgil. Georg. I, 404-409; Metam. VIII, 1- 154. — 
Deva (lea): Metam. VIII, 183-230. 
Aganemnon : |. XI (isprăvile sale); Metam. XV, 

855 (Esehyl, Agamemnon ; Sophocle, Electra).— MexeLaos : 
II. passim ; An. VI, 525.—Iearebnra : Metam. XII, 31 (Eu- 
ripide, Iphigenia în Tauris, Iphigenia în Aulis).—OnesrE: 
Hygin. 119 (Euripide, Oreste).—Henmroxe: Odys. 1V, 14. 
— Parocrer: Metam. XIII, 329 (Sophoele, Philoctet). 

Achile: |. passim (în special XVII—XXIV); Apol- 
lodor III, 13, 6 (nascerea sa); III, 13, 7 (străvestirea la 
Skyros) ; Statius, Achilleis.—Dromeve : Il. IV și V: Metam. 
XIII, 100 urm.— Parocru: Il. XV, 419-691 (lupta-i cu 
Sarpedon) ; XVI.—Arax (fiul lui Pelamon): Il. II; Metam. 
XIII, 2 (Sophocle, Aiax).—Nesmon: Il. I şi passim; Odys. 
III, passim ; Metam. XIII, 63. 
Pais : Il. passim; An. I, 27.— Herena: II. passim : 

Odys. 1V, passim (Euripide, Helena).—Heocroa : II. |, VI 
(Hector şi Andromacha) ; XXII (mârtea sa); Metam. XII, 
XIII; Ain. 1, Il (Euripide, Andromacha). — Parau: Ii. 
XXII; XXIV (răscumpărarea cadavrului); Ain. |, II; Me- 
tam. XIII, 470 urm.— AExeas: Îl. II; An. |; Metam. XIII, 
665.—Laocooxs: En. II, 199 urm. 

Ulzsse: ||. 11; Odys. passim; XXI, 57 urm. 343 urm.; 
Am. IL; Metam. Xa, 124 urm. — PENRLOPE : Odys. |, 
328-367 (în mijlocul peţitorilor). —'Teuamaca: Odys. I-1V; 
NVI. — Loronasi: Odys. IX. —Poryenem: Odys. |, 69 

Şâineanu,— Mitologie clasică, 16
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urm. LX, 177-566; An. III, 588 urm.; Metam. XIII, 
165 urm. (Acis şi Galathea).—Crce: Odys. X, 136 urm.; 
An. VII, 20, 282; Metam. XIV, 10 urm.— Haas (Nekyia 
saii sacrificiul morţilor): Odys. XI, 152-224 (întrevede- 
rea cu mama sa), 564-—626 (pedepsele în Hades). — Sr- 
RENE (V. AxmParTRiTa). — Soy (V. OLaucos). — QaLyeso : 
Odys. IL, 14; V, 77 urm.; VII, 245. — Aukroos: Odys. 
VI, 12; VII (Pheacieni); VIII, 62—95 (Demodocos). — . 
Eumeos :.0dys. XIV.—Larare: Odys. 1, 430; XXIV; Me- 
tam. XIII, 144. 

Adăogăm aici și lista operelor mitologice moderne, de 
cari ne am folosit în elaborarea acestei cărți. 

Miller (Karl Ottfried), Prolegomena zu einer avissen- 
schafthchen Mythologie. Gâttingen, 1825. 

Preller, Griechische Muythologie, 4 ed. Berlin, 1887. 
Preller, Romzsche Mythologie, 3 ed. Berlin, 1881. 
Decharme, Mythologie de la Grice antique, 1886. 

Sub raportul artistic şi literar : 
Overbeck, Griechische Kunstmythologie. Leipzig, 1871. 
Mânard, La sculpture antique et moderne, 1882. 
Ramorino, Mitologia classica illustrata. Milano, 1897. 

Sub raportul comparativ : 
Miiller (Max), Essais sur la Mythologie comparee, 1859. 
Tylor (Rdw.), Cvilisation primătive, 2 vol. Paris, 1876-78. 
Lang (Andrew), La Myihologie. Paris, 1886. 
Șăineanu (L.), Basmele române în comparațiune cu le- 

gendele antice clasice... Bucuresci, 1895. 
Sub raportul izrorelor: 

Roscher, Ausfiihrhches Lericon der griechischen und 
romischen Mythologie. Leipzig, 1884 urm. 

Hawington și Tolman, Greek and roman Mythology. 
New-York, 1897.
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Cifra compactă, indică pasajul principal, cea cursivă se referă la Izvâre. 

Abstracţiuni personificate 3,'78, 78. 
Absyrt, fratele Medeei 160, 223. 
Acastos, rege din Iolcos 156. 
Acheloos, fluviă divinizat 75, 130, 

143, 237, 239. 
Acheron, fluviă în Infern 110, 238, 
Achile, eroă grec 21, 42, 65, 75, 

153, 156, 157, 160, 181 urm. 
> 104, 192, 194, 195, 196, 197, 

1198, 199, 255, 232, 247. 
Acis, păstor din Sicilia, 185, 242, 
Acrisios, tatăl Danaci 167, 168, 170. 
Acteon, vinător 80,34, 104, 212,235. 
Admet, soţul Alcestei 26, 149, 155, 

240. 
Admeta, fiica lui Eurystheă 126. 
Adonis, îndrăgit de Aphrodita 45, 

88, 229, 235. 
Adrast, rege din Argos 147, 148. 
Adrastea, nimfă (confundată cu Ne- 

mesis) 14. 
Aedon, fiica lui Pandareii 142, 240. 
Aelio, Harpie 79. 
Aetes, V. Eetes. 
Ageon, V. Egeon. 
Bela, fiica lui Asclepios 70, 
AEneas, V. Eneas. 
Aer, V. Aether. 
Aeropa, soția lui Atrei 172, 
Aesculapius, V. Asclepios. 
AEson, V. Eson. 
Aither, aerul înfocat 5. 
Agamemnon, fiul lui Atreă 32, 40, 

47, 172, 179, 180, 181, 182, 
197, 198, 200, 247. 

agathodemon, geniă bun 73, 

  

  

Agava, mama lui Pentheus 95, 
Agenor, rege fenician 141. 
Agesaudra, sculptor 201, 
Aglaia, una din Charite 42, 56. 
Aiax, fiul lui Oileă 183; fiul lui 

Telamon 183, 197, 199, 2417, 
Aides, sai Aidoneus, V, Hades. 
Aisa, V. Moira, 
Albunea, oracol din 108. 
Alcamene, sculptor 153, 
Acesta, soţia lui Admet 155,221,240. 
Alceă, străbunul lui Heracle 121, 
Alcid, supranumele lui Heracle 121. 
aletonă, paseri de mare 163. 
Alcithoe, fiica lui Minyas 95. 
Alemena, mama lui Heracle 14,121. 
Alcmeon, fiul lui Ampbhiaraos 148, 
Aleyon, soția lui Ceyx 163, 240. 
Aleyoneus, uriaș învins de Hera- 

cle 129. 
Alecto, una din Erinii 113. 
Alegoria în explicarea miturilor 

204, 205. 
Alexandros, V. Paris, 
Alkinoos, regele Pheacienilor 43, 

192, 226, 242, 
Aloadi, uriași 36, 235. 
Alpheios, deii-fluviii 75, 78, 2387. 
altarul patriei 229. 
Althea, mama lui Meleagru 189, 

150, 240. 
Amalthea, capra 12, 14. 
Amathunt, cetatea 52, - 
amazonă 231. 
Amazone, femei războinice 23, 24, 

126, 136, 137, 164, 199, 240.
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ambrosie, hrana deilor 14, 57, 62, 
65, 90, 104, 182, 211, 228. 

Amor, fiul Venerei 38, 50, 213, 
229; V. Cupido şi Eros, 

Amor şi Psyche 50, 213. 
Amphiaraos, ghicitor 147, 148, 149, 

162. 
Amphion,rege din Teba 142,143, 240. 
Ampbhitrita, soţia lui Posidon 78, 

54, 237. 
Amphitryon, soțul Alomeney 14, 121, 

122. 
Anadyomene (Venus) 47, 54. 
Analhes, Dioscurii 174. 
Ananghe,necesitatea, personificată 72. 
Anceus, eroii 149, 150. 
Anchise, tatăl lui Eneas 49, 73, 196. 
Androgeiă, fiul lui Minos 135, 175, 

176. 
Andromacha, soţia lui Hector 194, 

- 199, 200, 201, 283, 241. 
Andromeda, mântuită de 

169, 170, 241. 
Anteia, soţia lui Pretos 164, 167. 
Anteros, Amorul reciproc 50. 
Anteii, uriaş 81, 129, 135, 231, 239. 
Anthesteriă. serbări dionysiace 97. 
antropomorfism 2; V. abstracţiuui 

și personificaţiuni 
Anticleia, mama lui Ulysse 184,188, 
Antigona, fiica lui Edip 147, 231, 

240; fiica lui Eurytion 155, 156. 
Antilochos, fiul lui Nestor. 199. 
Antiopa, mama lui Amphion 142; 

regina Amazonelor 136. 
Anul, personificat 60. 
Ape, dei de ape 6, 74: V. fluvii; 

nimfe de 76. 
Apelles, pictor 54. 
Aphareă, fratele lui Tyndarei 173. 
Aphrodita, deița frumuseţii 27, 35, 

43, 47 urm 56, 60, 66, 75, 76, 
S5 93, 95, 120, 135, 151, 178, 

Perseu 

179, 183, 192, 194, 196, 197,- 
207, 229, 235. 

Apolinare, jocuri 28. 
Apollo, deul sârelui 26 urm. 31, 

39, 56, 58, 63, 70, 76, 77, %, 
102, 103, 104, 121, 138, 143, 
148, 155, 156, 179, 197, 198, 205, 
206, 212, 228, 234.   

Apollodor, gramatic grec 233. 
Apollonios din Rhodos, poet grec 

233, 
Apuleius, seriitor roman 50. 
aquila, V. vultur, 
Aquilo, V. Boreas. 
Arachne, schimbată în păiajin 21, 

234. 
Ara Maxima 132. 
arbori, cultul lor 77; nimfe de 76. 
Axcadia 30, 31, 39, 103. 
Avotos, Ursa mare 67, 229. 
Areopag 21, 36. 
Ares, deul războiului 3, 21, 33 urm., 

48, 60, 141, 160, 163, 179. 18, 
192, 198, 235. 

Arethusa, îndrăgită de Alpheios 78, 
237. 

Arges, Cyelop 5. 
Argiphonte (Hermes) 39. 
Argo, corabia 159, 191, 222, 240. 
Axgonauţi, expediţiunea lor 159 

urm, 173, 183, 221, 231, 240. 
Argos, câinele lui Ulysse 193. 
Argus, paznicul nimici lo 18, 39, 

40, 166, 230, 241. 
Ariana, fiica lui Minos 95, 99, 135, 

175, 292, 238. 
Arion, cântăreţul 81, 237; calul lui 

Adrast 147. | 
Aristeos, păstor divinizat 76, 104, 

238. 
Aristophane, poet comic grec 96. 
Axtemis, deița lunei 30 urm.. 64, 

67, 70, 75, 139, 143, 149, 150, 
180, 181, 188, 194, 195, 287. 

Asclepios, deul sănătăţii 70.153.236. 
ascolză, joc pe burduşe 97. 
Asopos, deii-fiuvii 75, 163. 
asphodel (livedea, de) 40, 110 
Astarte, deiță feniciană 48. 
Asterios, rege din Creta 175. 
Astre, personificate 66 urm. 
Astrea, justiţia personificată 9, 55. 
Astreos, soțul deiţei Eos 66, 68. 
Astyanax, fiul lui Hector 194, 200, 
Astydameia, soția lui Acastos 156. 
Atalanta, vînătâre din Arcadia 149, 

150, 151, 240. 
Athamas, rege din Teba, 85, 158, 163. 
Atheneii, templul Athenei 228.
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Athena, (Pallas), qeiţa, înţelepciunii | 
4, 20 urm., 35, 43, 49, 81, 8%, 
83, 87, 118, 120, 125, 138, 141, 
162, 164, 168, 169, 179, 183, 193, 
224: 

Athenodor, sculptor grec 201. 
Atlantide 67; V. Pleiade. 
Atlas, fratele lui Piometeii 39, 40, 

66, 127, 169, 191, 231, 239. 
Atrei, fiul lu Pelops 172, 180. 
Atridi, fiii lui Atrei (Agamemnon 

și Menelaos) 172,. 201, 231. 
Atropos, una din Moire 72, 149. 
Attis, îndrăgit de Oybela 88, 238. 
Augias, rege din Elida 195. 
Aul:s, port în Beoţia 32, 180. 
Aurora, zorile personificate 62, 65, 

236. 
Austra, vînt de miaqă-gi 68, 229. 
autochtoni 118, 138. 
Autolycos, fiul lui Hermes 129, 184. 
Antomedon, vizitiul lui Achile 184, 

232. 
Autonoe, fiica lui Cadmos 104. 
Avernus, lacul 110. 

Bachanalii, misterele lui Bachus 98, 
230, 

Bachante, preotese ale lui Bachus 
95, 96, 99, 100, 161, 230, 238. 

DBachos (Dionysos) 96, 97, 
Bachus, eul vinulu 59, 75, 9s, 

102, 110, 139, 162, 238. 
Balaurul, lui Ares 140; Hesperide- 

lor 127; Lânei de aur 158, 
Balios, cal năsdrăvan 156. 
bassara, tunică 99. 

* Baucis, V. Philemon. 
Bellerophon, eroi din Corint 164 

urm. 209, 223, 231, 241. 
Bellona, sora lui Mars 36, 235. 
Berbece, cu lâna de aur. 158. 
Bilele; personificate 111. 
Bona Dea (Maia) 106. 
Boreagi, fiii lui Boreas 159. 
Boreas, vîntul de Nord 6$, 81, 
„103, 138, 159, 214, 229, 236, 
Briarei, uriaș(nu mitşi Egeon) 5, 234. 
Briseis, sclava lui Achile 181, 197. 
Bromios (Dionysos) 90, 9. 
Brontes, Cyclop 5.   

burniana vieţii 70, 79, 176, 215. 
Busiris, rege egiptân 127, 
butoiul Danaidelor 113, 230. 

Cabin, genii ai focului 43. 
Cacus, uriaș 132. 
Cadmos, eroii teban 85, 141, 175, 

240. 
caduceul lui Hermes 40, 41, 212. 
cai lui Posidon 80, 171; lui Helios 

20, 61, 62; lui Hades 90; lui A- 
chile 182, 225. 

câinii lui Alkinoos 192, 212, 256. 
Calais, fiul lui Boreas 138, 159. 
Calchas, ghicitor 180, 182, 197. 
Calea, lactee 122. 
Callicrat, architect 23, 
Calliopa, una din Muse 58, 59, 161. 
Callivrhoe, oceanidă 127. 
Callisto, fiica lui Lycaon 67, 236. 
calul, creat de Posidon 21, 22, 82. 
Calul de lemn 192, 
Calydon, mistrețul din 34, 149. 
Calypso, gină 39, 74, 191, 226,242. 
Camene, Muse la Romani 58. 
câmp, qei de 101 urm, 
Câmpii durerii 112. 
Câmpiile Elysee 110, 160. 
Câmpul lui Mars 36, 56. 
cap de Medusă 231. 
Capaneus, unul din cei şepte în con- 

tra Tebei 147, 148. 
căpriora din Ceryneia, 125, 
carul lui Posidon 80, 171; Srelui 

61; 62; Selenei 64; Aurorei 64 
- Medeei 160. 
Carul cu boi, V. Arctos. 
Cassandra, fiica lui Priam 178, 181, 

200, 232. 
Cassiopeia, mama Andromedei 169. 
Castala, fintîna la pâlele Parnasu- 

lui 58. 
Castor şi Pollux, fraţi gemeni 149, 

173, 931, 241. 
Catul, poet roman 32, 50. 
Cecrops, rege din Atica 138, 141, 

240. 

Cei șâpte în contra Tebei 147, 183, 
240. 

Centauri 23, 84, 85, 128, 136, 
137, 150, 152, 156, 240.
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Centauromachia, 153. 
Cephalos, soţul nimfei Procris 65, 

139. 
Cepheus, rege din Etiopia 169. 
Cephisodot, sculptor 56. 
cerb, Acteon schimbat în 30, 
Cerber, păzitorul Infernului 82, 109, 

110, 111, 128, 219, 220, 230, 
238. 

cerbâica din Ceryneia 125, 220. 
Cereyon, uriaș 135. 
Cerealia, serbările geiței Ceres 92, 

229 
Ceres, deiţa xdelor la Romani 92, 

8 
Cerul, deii cerului 10; V. Uranos, 
Cezyneia, muntele 195. 
Ceyx, rege din Trachis 130, 163, 

240. 
Chalciopa, fiica lui Eetes 158. 
Chaos 5, 7, 234. 
chaos 227, 230. 
Chares, architect 64. 
Charite, Graţiile 18, 27, 31, 43, 48, 

55, 56, 93, 120, 235. 
Charon, luntraşul Infernului 110, 

111, 219, 238. 
Charybda, prăpastie şi monstru 79, 

190, 191, 237. 
chimeră 231. 
Chimera, monstru r&pus de Pezseii 

82, 164, 223, 241. 
Chiron, Centaur 70, 134, 153, 156, 

158, 182, 240. 
Chloris, V. Flora, 
Ohryeaor, fiul lui Posidon 82, 126, 

169. - 
Chryseis, selava lui Agamemnon 197. 
Chryses, preotul lui Apollo 181, 197. 
Chrysip, fratele lui Atrei 172, 
Ciconi, popor mitice 184. _ 
Cimerieni, popor imitic 74, 115, 188. 
ciugătârea, Aphroditei 48, 229; Hip- 

polytei 126, 220. 
Cipru, insula 47, 52. 
Circe, fiica lui Helios 79, 105, 188, 

190, 209, 226, 242, 
ciris, pasere de mare 176. 
Citaredlul (Apollo) 29. 
Citeron, munte în Beoţia 95. 97, 

132, 142, 146.   

Claros, oraș în Ionia 26. 
Cleopatra, soţia lui Meleagru 150. 
Clio, Musa istoriei 58. 
Cloşca cu pui, V. Pleiade. 
Clotho, una din Moire 72, 149. 
Clymena, mama lui Phaeton GI, 

TA 127, 
Clytemnestra, soţia lui Agamemnon 

172, 173, 180, 181. 
Clytia, adoratorea lui Helios 74, 216. 

„.coboriră în Infern, a Psychei 52; 
a lui Eneas 110;a lui These 136; 
alui Orphei 161; alui Ulysse 188. 

Cocalos, rege din Sicilia 177. 
cocoș, jertfit lui Asclepios 71. 
Cocyt, flaviă în Infern 110, LII, 

238. 
Colchida, ţeră lângă Marea-Nâg:ă 

158, 159. 
Colânele lui Hercule 129, 230. 
colos, uriaş 227, 
Colosul de la Rhodos 32, 207. 
comedia 98, 230. 
Concordia, unirea personificată 73. 
Consus, deii italic 82, 
Cora, V. Persephona. 
Comul îmbelşugării 14, 73, 75, 130, 

228. 
Coronis, mama, lui Asclepios 70. 
Corybanţi, preoţii Cybelei 88. 
cosmogonia hesiodică 5, 234. 
Creon, rege din Teba 124, 147, 160. 
Creusa, fiica lui Erechthei 138, 178, 
Criv&ţul, personificat 68. : 
Cromyon, muntele 135. 
Cronigi, fiii lui Cronos 6, 7, 87. 
Cronwon (Zeus) 14, 143. . 
Cronos, titan 3, 6; 9, 118, 153, 

205, 234, 
cultul apelor, V. fluvii; arborilor, 

V. dryade. 
Cupidon 50, 51, 235; V. Amor. 
Curcubeul, V. Iris. 
Cureţi, preoţii Rheei 14, 88; popor 

din Pleuron 150; 
cutia Pandorei 120, 230. 
Cybela, mama deilor (confundată cu 

Rhea) 87, 238. 
Cyclop, uriaş 227. 
Cyclopi, fiii lui Uranos, 5, 6, 42, 

43, 70, 155, 184, 234, 2%5.
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Cycnus, fiul lui Ares 35, 130, 235, 
239. 

Cyrena, mama lui Aristeos 76, 104, 
Cythera, insala 48, 52. 
Cuytherea (Aphrodita) 417, 48. 

Dafin, Daphne schimbată în 27. 
Damastes, uriaş 135. 
Danae, mama lui Persei 14, 16$, 

10, 209, 241. 
Danaide, fiicele lui Danaos 112, 143, 

166, 230, 239. 
Danaos, rege din Argos 113, 166, 

241. 

Daphne, nimfă 26, 206, 234, 
daruri minunate, V. talismane. 
Dedal, constructorul Labirintului 

176, 177, 224, 243. 
dedal 231. 
-Dejanira, soția lui Heracle 130, 
delfin, trimis de Posidon 51, 83, 85. 

" Delios (Apollo) 26. 
Delos, uua din Ciclade 26, 31, 89. 
Delphi, oracolul de la 26, 28, 31, 

45, 124, 130, 138, 141, 146, 
158, 181. 

Demetra, deița secerișului 14, 60, 
87, 89 urm., 171, 182, 217, '238, 

Demodocos, cântăreţ 192, 242. 
Demoni 3, 73, 229. 
Demophon, crescut de Demetra 90, 

182. 
Desfrînarea, personificată 122, 123, 
Destin, ursita personificată 12, 72 

229, 
Deucalion şi Pyrrha 13, 118; fiul 

Îui Minos 175, 183. 
Diana, geiţa vînătorii 82, 234, 
Diana din Ephes 32. 
Dictys, rege din Seriphos 168, 169, 

170. 
Dido, regina Cartaginei 196. 
Dike, Dreptatea divină 3; una din 

Hore 56. 
Diluviă 13, 128, 233. 

Dimos, fiul lui Ares 35, 
Dindym, muntele 88. 
Diomede, rege din Tracia 34, 126; 

fiu lui Tydeă 21, 183, 19%, 
199, 241. 

Dione, oceanidă 14, 74, 234, 

    

  

Dionşsiace, serbările lui Dionysos 
95, 97, 9%, 101. 

Dionysos, deul viței 41, 93 urm, 
101, 128, 136, 15, 207, 229, 238. 

Dioscuri (Castor şi Pollux) 136, 159, 
173 urm, 178, 241. 

Dirce, soţia lui Lyycos 142, 240. 
Dis (Pater) 10$, 110, 11 » 238, 
Discordia, personifioată 34, "178. 
ditiramb 96, 97, 98, 229, 
Dithayrambos (Dionysos) 93. 
Diua personificată 60; V. Hemera. 
Dius Pius (Jupiter) 13. 
Dodona, oracol din 15. 
Dorinţe 14, 102, 218. 
Doris, mama Nercidelor 61,75, 78,84. 
Dryas, tatăl lui Lycurgos 95. 
Dryade, nimfe de păduri 76, 118, 

216, 287. 
Dryopi, popor mitice 130 
Dryops, tatăl nimfei Penelopa 103. 

Eacigi (Peleii, Achile, Neoptolem) 
201. 

Eacos, judecător în Infera 110, 177, 
239. 

Echidna, monstru 82. 
Echo, nimfă 2, 76, 237. 

Edip, rege dia” Teba 146 urm., 168, 
188, 221, 231, 240. 

Eetes, tatăl Medeei 158, 159, 160, 
222, 240. 

Eeetion, tată! Andromachei 195. 
Egeon 51, 234; V. Briarei. 
Egeria, nimfă 58, 77, 729, 237. 
Egei, tatăl lui 'Theseă 136, 160. 
egida, scutul lui Zeus 12, 42, 228; al 

Athenei Pallas 20,21, 04, 169, 228, 
Egina, fiica lui Asopos 163. 
Egist, fiul lui Thyeste 40, 180, 181. 
Egyptos, fiul lui Epaphos 166. 
Eia saii Colchida 158, 188. 
Electra, oceanidă 75, 78; 

Oreste 181, 24. 
Electryon, tatăl Alemenei 121. 
Eleusine, misterele 89, 90, 91. 
Eleusis, templul din 90, %, 
eliotrop, Ciştia schimbată i în 216. 
Elysiii 109, 110, 112, 116, 238. 
Endymioa, îndrăgit de Selena 64, 

114, 229, 236, 

sora lui
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Eneas, fiul lui Anchise 40, 49, 33, 
73, 106, 110, 111, 183, 196,200, 
241, 

Eneida 49, 53, 132, 194, 201, 233. 
Eneus, tatăl Dejanivei 130; tatăl lui 

Meleagru 149. 
enigme 146. 
Enomaos, rege din Elida 171, 247. 
Enona, soţia lui Paris 194. 
Enyo, sora lui Ares 35, 36, 235. 
Eolia, insulă 608, 187. 
Folus, geul vintarilor 68, 157, 229, 

236. 
Eos, Aurora 6, 60, 64, 68, 139, 

199, 214, 236. 
Rous, calul S6relui 62, 
Epaphos, fiul nimfei lo 166, 247. 
Epeios, constructorul Calului de lemn 

199. 
Ephes, templul din 32. 
Epicasta, nume homeric al Locastei 

146. 
Epictet, filosoful 17. 
Epidaur, oracolul din 70, 
Epigoni 148, 231. 
Epimethei, fratele lui Prometheii 120. 
Epoca de aur 8, 55, 298. 
Epoce, ele patru 8, 118, 234. 
Epopeus, rege din Sicyon 142, 
epopi, în misterele eleusine 91. 
Erato, Musa poesiei lirice 58, 39. 
Erebos, Intunericul 5; parte a In- 

fernului 188. 
Ewvechtheion, templul 23, 138. 
Erechtheus, rege din Atica 138, 240. 
Ergane (Athena) 21. 
Eichthonios, rege din Atica 138. 
Fridan, fluvii 61, 63, 75, L2r. 
Erigona, fiica lar. Icarios 95, 238. 
Eninie, deiţele r&sbunării 118, 114, 

136, 150, 172, 181, 239. 
Eriphyla, soția lui Amphiaraos 148. 
Eris, Discordia 35, 48, 15%. 
Erisichton, rege din Tesalia 89. 
Erix, tâlhar 129, 
Erymaot, muntele 125, 128, 135. 
Erythia, insulă 127. 
Foi 11, 75, 116, 239. 
Eros, deul iubirii 5, 40, 114, 235. 
Esehy tragic grec 113, 119, 201, 

23. 

71, 134. 

  

Esculap 54, 229; V. Aseclepios. 
Eson, tatăl luk Iason 158, 160, 240. 
Eteocle, fiul lui Edip 147, 149. 
Ethon, calul S6relui 62. 
Ethra, mama lui Theseii 134. 
Etiopieni, popor mitic 65. 
Etna, muntele 7, 42, 43, 74, 199. 
Rumenide, Furiile 113, 114, 147, 239. 
Eumeos, servitorul lui Ulysse 193, 

242. 
Fumolpos, cântăreț mitic 162. 
Eunomia, una din Hore 56. 
Euphorion, fiul Helenei 181. 
Eupbrosina, uua din Charite 56. 
Euripide, tragic grec 101, 201, 205. 
Europa, răpită de Zeus 14, 141, 

175. 241. 
Euros, vintul de răsărit 67, SI. 
Fuvyala, una din Gorgone 169, 
Euxycleia, dâica lui Ulysse 193. 
Eurydice, soția lui Orpheii 161, 

162, 240. 
Eurynome, mama Charitelor 56. 
Euryphaesa, titanidă 60. 
Eurystheii, rege din Micen 121, 124 

urm., 172. 
Eurytion, păstor uriaş 127; Cen- 

taur 152; rege din Phtia 155. 
Eurytos, rege din Echalia 129, 130. 
Euterpe, Musa musicei 58, 59. 
Evadna, soția lui Capaneus 14. 
Evandru, rege din Roma 132. 
Evhemer, scriitor greu 204. 
Eos (Dionysos) 96, 97. 
Expunere de feci6re 129, 169, 224; 

de copii 138, 142, 146, 168, 223, 

Fa... V. Pha.. 
Fata, Uxsitâre 7». 
Fatalitate, V. Moira. 
Fatua, geiţă profetesă 106. 
Fatum, Destinul 72, 229, 
Fauna, geiţa vitelor 106, 229. 
Fauni 106. 
Faunus, eul vitelor 105, 235. 
Favonius, V. Zephyros. 
Fe... V. Phe... 
Fericirea, personificată 123. 
Feţiali, pristavi romani 41. 
firul Ariadnei 135, 231. 
Fluvii, cultul lor 74, 75.
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Flora (Chloris), geița florilor 106, 
148, 229, 236. 

Floraka, serbătârea florilor 106. 
Foc, dea de; V. Hephestos și Hestia. 
foe sacru 46, 229. 
Fortuna, deiţa norâcelor 73, 227. 
Fulger, atributul lui Zeus 10, 17. 
Frica, pessonificată 35. 
Furii 111, 114, 230, 239; V. Erinie. 

Gialathea, nimfă 78, 185, 212. 
Ganymed, paharnicul deilor 55, 57, 

129, 129, 235. 
Gea, soţia lui Uranos 5, 6, S7, 103, 

127, 138, 237. 
Gemeni, constelațiune 174, 224. 
Genii, dei tutelari 78, 229. 
Genitriz (Venus) 53. 
Geryon, uriaş 126, 132, 169, 229. 
gheonâie, Picus schimbatîn 105,218. 
giiiocel, Narcis schimbat în 76. 
gigant, uriaș 227, 
Guganţi 9. 
Gigantomachia 7, 9, 24, 65, 237. 
Giauce, a doua soţie a lui Iason 160. 
Glaucos, qeul marinarilor 79, 164, 

237; tatăl lui Sisyph 175. 
Glycon, sculptor 132. 
Gorgona Medusa 168. 
Gorgone, fecidre monstrudse 79. 
Grădina Hesperidelor 127, 230. 
Gradisus (Mars) 36. _ 
Grajdurile lui Augias 125, 169, 241. 
Graţii, cele trei 56, 229. 
Gree, Babele mării 79, 168, 247. 
greere, Tithonus schimbat în 65. 
Grija, personificată 32, 110. 
“Gyes, Hecatonchir 5. 

Hades, qeul Infornului 7, 39, 80, 
„89, 90, 91, 108 urm., 168, 217; 

238; locașul morţilor 7, 48, 74, 
109, 114, 128, 134, 136, 161, 
163, 175, 185, 194, 218, 230, 
238, 242. 

Hamadryade, nimfe de păduri 76, 77. 
Harmonia, soția lui Cadmos 27, 141, 

148. 

Harpie, nimfe de vîrtejuri 78, 159, 
217, 299, 230, 287. 

Hebe, geița tinereţelor 27, 55, 57, 
131, 235.   

Hecate, deița lunei 81, 64, 90, 217 
235. 

Hecatonchiri, fiii lui Uranos 5, 6, 
234. 

Hector, fiul iui Priam 178, 182, 
183, 194, 19, 241. 

Hecuba, soția lui Priam 178, 194, 
195, 196, 198, 199, 200, 201. 

Helena, fiica Ledei 49, 72, 136, 
173, 174, 178, 180, 181, 194, 199, 
931, 241. 

Helenus, fiul lui Priam 178. 
Heliade, fiicele lui Helios 61, 63. 
Helicon, munte consacrat Muselor 58. 
Helios, qeul sârelui 2, 6, 42, 56, 

60 urm., 65, 74, 90. 158, 175, 
188, 190, 191,206, 213, 217,286. 

Helle, fiica lui Athamas 158, 209, 
240. 

Hemera, diua personificată 5. 
Hephestos, deul focului 35, 42 urm., 

48, 60, 87, 119, 134, 142, 156, 
182, 185, 192, 235. | 

Hera, soția lui Zeus 14, 18 urm, 
42, 49, 57, 70, 84, 93, 97, 113, 
121, 196, 127, 131, 163, 166, 
179, 191, 234. 

Heracle, eroi divinizat 35, 36, 42, 
57, 75, 76, 81, 109, 110, 116, 
117, 119, 134, 136, 137, 153, 
155, 159, 160, 163, 164, 170, 180, 
194,207, 209, 218, 219, 220, 239. 

Heracle, serbările lui Heracle 121 
urm. 

Hercule 59, 129, 182, 230, 239. 
Hermaphrodit, fiul lui Hermes şi 

al Aphroditei 229, 235. 
herme, statuele lu Hermes 40. 
Hermes, vestitorul deilor 13, 18, 

36, 39 -urm., 57, 66, 67, 91, %, 
103, 108, 120, 130, 138, 154, 
163, 166, 168, 169, 171, 12, 
184, 188, 192, 226, 235. 

Hermiona, fiica lui Menelaos 181, 
241. 

Herodot, istorie grec 73. . 
Hesiod, poet grec 2,5, 6, 7,8, 45, 

49, 56, 58, 61, 89, 109, 116, 
122, 161, 185, 205, 219, 233. 

Hesiona, fiica lui Laomedon 129. 
Hesperia, nimfă 63.
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Hesperide, nimfe 66, 79, 127, 151, 
168, 239, 

Hesperos, tatăl Hesperidelor 65, 
127. 

Hestia, deița vetrei 45 urm., 235. 
hiacint, V. zaanbilă. 
Hilaira, fiica lui Leucip 173. 
Hippia (Athena) 20. 
Hippocentauri, centauri călăi 152, 
Hippocrena, fintină sacră 78, 82. 
Hippodamia, fiica lui Peneios 152, 

240 ; fiica lui Bnomaos 171, 247. 
Hippolyt, fiul lui Theseii 31, 81, 

136, 240. 
Hippolyta, regina Amazonelor 126. 
Hippomedon, unul din cei şâpte în 

contra Tebei 147. 
Hippomenes, soțul Atalantei 151. 
Homer, poet grec 2, 15, 40, 45, 

47, 52, 60, 72, 80, 84, 89, 114, 
116, 141, 143, 146, 152, 161, 
163, 182, 184, 205,219, 2%6, 233. 

Horaţii, poet roman 174, 234. 
Hore, 18, 27, 47, 48, 55, 60, 62, 

72, 120, 235. 
Hyaeinthus, iubit de Apollo 26, 234. 
Hyade, nimfe şi constelaţiune 67, 

236 
Hyas, fratele Hyadelor 67. 
Hydra de la Lerna 124, 220, 231, 

239. 
Hygieia, fiica lui Asclepios 70, 71. 
Hylas, tovarășul lui Heracle 76, 

159, 287. ” 
Hyllos, fiul lui Heracle 130, 
Hymenaeus, eul căsătoriei 50. 
Hyperiov, Titan 6, 20, 60, 191, 206, 

236. - 
Hypermnestra, una din Danaide 166. 
Hypnos, Somnul personificat 114, 

239 ze 

Hyrieus, tatăl lui Orion 66, 

Zacehos (Dionysos) 96. 
Iadul 230; V. Infern. 
Tanuarie, luna 8. 228. 
lapetos, Titan 119, 127. 
Iarna, personificată 61. 
Iason, căpetenia Argonauţilor 149, 

153, 158, 160, 222, 240. 
Jasos, tatăl Atalantei 150,   

Icar, fiul lui Dedal 176, 177, 224, 
229, 241, 

Icarios, tatăl Erigonei 95; tatăl Pe- 
nelopei 184. 

Icelon, fiul Somnului 115. 
Ietinos, architect 23. 
Ida, muntele 26, 87, 178, 194, 196. 
Idamant, fiul lui Idomeneă 183. 
Idas, frate gâmăn cu Lynceus 149, 

173, 174, 241. 
Idomeneii, rege din Creta 175, 225, 

109, 110, 183, 201, 233. 
iepele, lui Diomede 126, 164, 220; 

lui Enomaos 171. 
terofant, în misterele eleusine 91. 
Miada 21, 61, 70, 75, 109, 110,158, 

201, 233. 
Ilion, V. Troia. 
Ilithyia, deiţa nascerilor 18, 70, 

287. ” 
Inachos, deii-fluviă 166. 
incubațiune |. 
Infern, deii din 108 urm.; deserie- 

rea Infernului 109, 188, 196, 238. 
Imo (Leucothea), fiica lui Cadmos 

85, 93, 141, 158, 192, 237. 
Insula fericiţilor, locașul eroilor după 

mârte 10$, 116. 
Interdicere de a deschide cutia 52, 

120, 121; lada 138, 221; deu 
se uita înapoi II, 211. 

lutinerire 160, 223. 
Iutunericul, V. Erebos. 
Inviere, V. buruiana vieții. 
lo, fiica lui Inachos 18, 39, 120, 

166, 241. 
Iobate, rege din Licia 167. 
Iocasta, mama lui Edip 146, 147. 
Iola, sclava lui Heracle 129, 131. 
Iolaos, nepotul lui Heracle 124, 149. 
Ton, fiul .Creusei 138. 
Iphicles, frate gâmân cu Heracle 

121, 149. 
Iphigenia, fiica lu! Agamemnon 82, 

172, 180, 181, 201, 218, 247. 
Iphitos, fiul lui Eurytos 129. 
Irene, una din Hore 3, 56, 235. 
Iris, vestitârea deilor 55, 36, 78, 

91, 235. 
istmice, Jocuri 82. 
Itaca, insula 184, 191.



  

Itys, fiul Proenei -139, 140; fiul; 
Aedonei 142. 

Ixion, pedâpsa-i în Infern 40, 113, 
152, 239. 

Janus, rege divinizat 8, 32, 228. 
Jocuri, olympice 15; istmice 82: 

pythice 28. 
Joi, diua 228 
Joie, V. Jupiter. 
Judecata, sufletelor 110; lui Paris 48. 
Juno, soţia lui Jupiter 18, 70, 228, 

234. 
Jupiter, geul suprem la Romani 7, 

8, 12, 15, 52, 57, 69, 87, 228, 
234. 

Justiţia, divină: V. Dike: umană, 
V. Themis; primitivă, V. Astrea; 
răsbunătâre, V. Nemesis. 

Juventas, juneţea personificată 57. 

Keleno, una din Harpii 79. 
Keleos, rege din Eleusis 90, 92. 
Kephalos, V. Cephalos. 
Kere, deiţele morţii 114. 
Keto, soția lui Phorkys 78, 79. 
Klytos, iubitul Aurorei 65. 
Kottos, Hecatonchir 5. 
Kypris (Aphrodita) 52. 

Labdacos, nepotul Îui Cadmos 146. 
labirint 231. 
Labirintul, construit de Dedal 95, 

135, 176. 
Lachesis, una din Moire 72, 149. 
Ladon, balaur-păzitor al merelor de 

aur 197. 
Laezte, tatăl lui Ulysse 184, 188, 

193, 242. 
Laios, tatăl lui Edip 146, 168. 
Lampetia, fiica lui Helios 63, 191. 
Lâna de aur 43, 158, £59. 

Laocoon, preot al lui Neptun 199, 
200, 201, 203, 247. 

Laodamia, soţia lui Protesilaos 181. 
Laomedon, rege troian 26,129, 178. 
Lapiţi, popor din Tesalia 23, 152, 

240. 
Lari, suflete divinizate 73, 
Latmus, rege din Laţii 106, 196. 
Latona, V. Leto. 

Lavinia, -fiica lui Latinus 196. 
Learehos, fiul lui Athamas 85. 
lebădă, Cyenus schimbat în 35. 
Leda, mama Dioscurilor şi a Hele- 

nei 173, 24]. 
Legea, V. Themis. 
lei, Atalante și Hippomenes schim- 

baţi în 151. 
Lemnos, insulă în marea Egee 40, 

42, 43, 
Lene, bachante 96. 
Lenee, serbări dionysiace 97. 
Lerna, smircul din 124. 
Lestrygoni, popor mitic 187. 
Lethe, fluviii în Infern 110, 145, 

230, 238. 
Leto, mama, lui Apollon şi a Arte- 

midei 14, 26, 27, 31, 112,143,234. 
Leucip, tatăl Hilairei 173. 
Leucippa, fiica lui Minyas 95. 
Leucothea, V. Ino. 
Leul din Nemeia 124. 
Liber, Bachus la Romani 98. 
Libera, Proserpina la Romani 98. 
Inberalia, serbările lui Liber 98 
Libertas, libertatea personificată 73, 
Libutina (Venus) 53.. 
Lichas, sclavul lui Heracle 131. 
lilieci, fiicele lui Minyas schimbate 

în 95. 
Linos, fiul lui Apollo 122, 162 
Lira lui Amphion 142, 221; lui 

Orpheă 166, 221. 
Lotophagi, popor mitic 184, 226,242, 
lotos, plantă 184, 226. 
Lucefărul 62; de dimin&ță 62, 65; 

de seră 65. 
Lucian, seriitor grec 153. 
Lucifer, steua dimineţii 65. 
Lucina, deița facerilor 70, 237. 
Lucretius, poet roman 47, 53. 
Ludi romani 13. 
Luna 63, 236; (de dile) personifi- 

cată 60. 
Luni, Qiua 228. 
Luntrea lui Charon 110, 230. 
Laperealii, serbările lui Faunus 106. 
Iapercus (Faunus) 106. 
Iajaeos (Dionysos) 196. 
Lyeaov, rege schimbat în lup 43, 

234.  



Lycomede, rege din Skyros 137. 
Lycos, fratele lui Nycteus 142, 
Lycurgos, rege din Tracia 95, 238. 
Iqykios A(pollo) 26. 
iymphaticus "116, 216. 
Lynceus, Argonaut 149, 159, 173, 

174,222 ;sbțul Hypermnestrei 167. 
Lysip, sculptor 132. 

Machaon, fiul lui Asclepios '97. 
Magna Mater 88. 
Maia, mama lui Hermes 14, 44, 67, 

106, 228, 
Mani, luna 44, 228. 
Mani, sufletele morților 3, 73. 
Mare, qei de 74 urm. 
Marea, V. Pontos. 
Mass, deul războiului 3, 86, 228, 

235. 
Marsyas, Satyr 27, 102, 103, 205. 
Mante, V. Mas. 
Marţi, giua 228. 
Mantie, luna 228, 
măslinul, creat de Athena 21,22, 93. 
Mater Moluta,. deița dimineţii 65. 
Matronaka, serbările Junonei 18. 
Medea, vrăjitâre 49, 135, 160, 176, 

188, 222, 240. 
Medusa, una din Gorgone 12, 20, 

24, 79, 128, 168, 169, 224, 241. 
Megalesii, serbările Cybelei 88. 
Megara; prima soţie a lui Heracle 

154 
„ Megera, una din Erinye 113, 230. 
Melampus, ghicitor 147, 162, 167. 
Melanion, soţul Ataiantei 151. 
meleagride, bibilice 150. 
Meleagru, eroii .34, 130, 149 urm,, 

222, 240, 
Melia, oceanidă 166, 
Meliade, nimte de frasini 76. 
Melikerte, fiu! Leucothoei 85, 237. 
Melkarth, dei fenician 85, 131. 
Melpomena, Musa tragediei 58, 59. 
Memnon, fiul Aurorei 65, 199, 236 
Memoria 119; V. Mnemosyna. 
Menade, Bachante 96, 101, 230. 
Menelaos, frate cu Agamemnon 49, 

178, 179, 180, 181, 197, 247. 
Mentor, amicul lui Ulysse 232, 
Mera, căţea şi constelaţiune 95. 

59
 

9
 

merearaii, metal licid 228. 
Mercurius, deii roman identificat cu 

Hermes 41, 229, 235. 
Mere de aur, ale Hesperidelor 127, 

151, 220. 
Metanira, mama lui Demophon 90. 
Mevopa, una din Pleiade 67, 146. 
metamorfose 207, Zi1, 216. 
Metis, soţia lui. Zeus 14, 5. 
Midas, rege din Frigia 102, 
_230, 238. 

Miercuri, diua 228, 
Milet, oracol din 51. 
Minerva 2, 3, 24, 234. 
minerval 24, 
Minos, rege din Creta, 110, 1Il, 

126, 135, 175, 239. 
Minotaur, monstru 95, 185, 176, 

231, 239. 
Minuni, cele șepte 32, 64, 176. 
Miu yas, fiicele lui 95, 235. 
măst, primul grad de iniţiare 91. 
mistere 96, 102; V. Eleusine. 
Mistreţul, din Calydon 149; din Cro- 

myon 135; din Erymant 125, 
220. 

Mithra, deul s6relui la Perşi 63. 
mitologie comparativă 207. 
mituri, interpretarea lor 204 urm.; 

elementul anormal în 205, 20%, 
208; omonimie și polionomie în 
206. 

Mnemosyna, memoria personificată, 
mama Muselor 6, 14, 58, 59. 

Moira, Fatalitatea 72, 150, 196. 
Moire, Ussitorele 55, 72, 113, 149, 

155, 156, 237. 
moyl, plantă 188, 226. 
Moneta (Juno) 19, 228. 
monetă, metal bătut 228, 

171, 

„ Morpheus, deul viselor 115, 230.       Mârtea, personificată 111, 114, 155, 
221, 223; V. Thanatos. 

Auleaber (Vuloanus) 44. 
Muncile lu. Heracle 124 urm. 
munţi, nimfe de 76. * 
Musagetul (Apollo) 27, 29. 
Muse 24, 31, 55, 58 urm., 85, 156, 

162, 228, 235. 
Museos, cântăreţ mitic 162. 
Museii, templul Muselor 228,
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myrmidon, pitic 228. 
Myrmidom, popor de pitici 155, 157, 

197, 214, 228. 
Myrtilos, rindaşul iui Enomaos 171, 

172. 

Naiade, nimfe de ape 76, 77, 229, 

23. 
Narcis, îndrăgit de sine-însuși 3, 

76, 229, 237. 
narcis, Narcis schimbat în 76, 
Nascerea omului 118, 239. 
Nausicaa, fiica lui Alkinoos 192. 
nebrida, piele de mistreţ 99. 
nectar, băutura deilor 57, 90, 228. 
Neera, soţia lui Hyperion 191. 
nekyia, sacrificiul morţilor 242. 
Neleus, tatăl lui Nestor 183. 
Nemeia, valea 124. 
Nemesis, justiţia universală 72, 237. 
Nemorensis (Diana) 32. 
Neoptolem, fiul iui Achile 182, 200. 
Nephele, mama lui Phrixos 152, 

158. 
Neptunus, geul mării 52, 200, 237. 
Nereide, fiicele lui Mereus 75, 78, 

84, 85, 169, 182, 199, 229, 237. 
Nereus, deul vechiă al mării 78, 

127, 237. 
Nessos, Centaur 130, 131, 160, 231, 

239. 
Nestor, rege din Pylos 153, 184, 

199, 232, 241. - 
Nike, victoria personificată 3, 20, 

57, 234. 
Nilul, geii-fluviă 75. 
Nimeni, numele lui Uysse 184, 225. 
Nimfe 61, 75 urm., 93, 101, 103, 

216, 229, 227. 
Niobe, fiica, lui Tantal 34, 143, 209, 

231, 240. 
Niobide, copiii Niobei 143. 
Nisos, tatăl Soylei 176, 247. 
Nâptea, personificată 114; V. Nyx. 
Norocul, personificat 73, 215; V. 

Fortuna, şi Tyche, 
Notos, Austrul 6$, 81. 
Nyoteus, soțul Antiopei 142. 
Nymphe, YV. Nimfe. 
nampholeptos 16. | 
Nyx, Nâptea personificată 5. 

  

  

Obol mortuar 110, 219, 
Ocean 60, 61; V. Okeanos. 
Oceanide, nimfe de ocean 6, 61, 

74, 78, 119. 
Odyssea 109, 184, 185, 201. 
Odysseii, nume grec al lui Ulysse 

184, 189, 190, 233. 
Oenomaos, V. Enomaos. ” 
Ugygia, insulă locuită de Calypso 

191 
Oidipus, V. Edip. 
Oileu, Argonaut 153. 
Okeanos, “Titan. părintele fluviilor 6, 

72, "74, 15, 79, 119, 120, 237. 
Okypete, Harpie 79. 
Olymp, locuința deilor 7, 12, 20, 

21, 27, 35, 43, 47, 56, 58, 89, 
103, 116, 131, 156, 165, 169, 
174, 298. i 

Olympia, templul din 15, 16, 153. 
" olympiadă 15, 23. 

olympice, Jocuri 15, 63. 
Olimpios (Zeus) 15, 64. . 
Omphala, regina Lidiei 130, 239. 
Oniros, Visul personificat 239. 
Ops, soţia lui Saturn 88. 
Optimus Maximus (Jupiter) 15. 
oracole 28, 228. 
Orcus, qeul morții 114. 
Oreade, nimfe de munţi 76. 
Oreste, fiul lui Agâmemasn 32, 172, 

181, 241. 
Oreste și Pylade 201, 234. 
orgii, serbările lui Bachus 96, 230. 
Orion, uriaş și constelaţiune 30, 65, 

66, 214, 236. 
Orithya, nereidă 68, 236. 
Orpheă, poet mitic 110, 159, 161, 

240. 
Orphici, filosofi 97, 161. 
Orihia (Astemis) 31, 32. 
Orthros, câine cu două capete 127. 
Ossa, muntele 7, 36. 
Othrys,- muntele 6, 104. 
Ovidiii, poet roman 8, 13, 21, 26, 

60, 61, 76, 92, 106, 114, 140, 
201, 293. 

pacea, V. Irene, - , 
Pactol, fluvii în Lidia 102, 230. 
păiajin, Arachne schimbată în 22.
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paladiii, 24. 
Paladiul, Athenei 24, 228 ; din Troia 

183, 196, 199. 
Palatul, Sârelui 61; Somnului 114. 
Palemon (Melikerte) 85. 
Pales, deiţa păstorilor 106, 238. 
Paliha, serbătârea qeiței Pales 107. 
Pallantidi, verii lui Thesei 136. 
Pallas (Athena) 20, 22, 200, 224. 
Pămîntul, qeii pămîntului 10, 87 

urm, 
Panaceia, fiica luu Aselepios 70. 
Pan, deul păşunilor 101, 102, 103, 

104, 105, 230, 288, 
Panathenee, serbările Athenei 22, 

93, 89, 135, 136. 
Pandarei, tatăl Aedonei 142, 197. 
Pandemos (Aphrogita) 49, 53. 
Pandion, rege din Atica 139. 
Pandora, prima femee 24, 43, 120, 

219, 239. 
- vanică (frică) 103. 
Paphos, oraș în Cipru 82. 
Parce, cele trei 72, 237. 
Parerga, isprăvile secundare ale lui 

Heracle 128. 
Paris, fiul lui Priam 40, 45, 157, 

178, 180, 182, 194, 197, 199, 
229, 231, 241. 

Parnas, muntele 58, 118, 
Parthenon, templul 20, 22 urm, 

25, 63. G4, 83, 92, 137, 153, 
Parthenopeus, unul din cei şâpte 

în contra Tebei 147. 
Parthenos (Athena) 22, 24, 137, 
paserile din Stymphal 125. 
Pasiphae, soţia lui Minos 49, 175, 

176. 
Patroclu, amicul lui 

194, 197, 198, 247, 
patul lui Procuste 135, 231. 
Pausanias, istoric gree 15, 233. 
Pax, Pacea personiticată 3, 56. 
Pegas, cal înaripat 82, 164, 165, 

169, 231, 247 
Peleă, tatăl lui Achile 126, 149, 

155, 157, 181, 182, 221, 240. 
Pelias, unchiul lur Iason 155, 158, 

160, 164, 222, 240. 
Pelion, muntele 70, 136, 132, 153, 

156; V. Ossa 

Achile 182, 

  

Pelopidi, urmașii:lui Pelops 172,201. 
Pelops, fiul lui Tantal 113, 143, 

171, 247. 
Penaţi, deii casei 44, 78, 229. 
Peneios, fluviii divinizat 26. 
Penelopa, nimfă, mama lui Pan 103; 

soția lui Ulysse 184, 189, 193. 
232, 242. 

Pentesilea, regina Amazonelor 199. 
Pentheus, rege din 'Teba 95, 238. 
peplos 93. 
Periphete, uriaş 134. 
Persephona, fiica Demetrei şi soția 

lui Hades 39, 48, 60, s9, 97, 
208, 128, 155, 163, 175, 188, 
190, 217, 238. 

Perseii, eroă 121, 168 urm., 209, 
209, 231, 241. 

personificațiune 2, 6, 207. 
peţire, condițiuni de 151, 155, 220, 
Phaeton, fiul lui Helios 61, 74, 165, 

229, 236. 
Phaetusa, fiica lui Helios 63, 191. 
Phantasos, fiul Somnului 115, 
Pheacieni, popor mitic 192. 
Phebe, fiica lui Leucip 173. 
Phedra, soţia lui 'Theseii 31, 49, 

136, 175, 221. 
Phidias, sculptor grec 15, 17, 22, 

24, 25, 32, 64, 133. 
Philemon şi Baucis 43, 228, 237. 
Phileus, fiul lui Augias 126. 
Philoctet, amicul lui Heracle 1890, 

194, 241, 
Philoinela, sora Procnei 139, 231. 
Philyra, oceanidă 153. 
Phineus, rege din Bitinia 159, 240. 
Phlegeton 112; V. Pyriphlegethon 
Phlegias, rege din Tesalia 70, 
Phlegon, calul Sârelui 61. 
Phobetor, fiul Somnului 115. 
Phobos, sai Spaima, fiul lui Ares 35, 
Phocos, fratele lui Peleă 155. 
Phoebus (Apollo) 26, 27, 31, 60, 

62, 206, 236. 
Pholos, Centaur 128. 
Phorkys, dei monstruos al mării 

75, 79, 168. 
Phoroneus, fiul lui Inachos 166. 
Phosphoros, Lucâfărul de dimineţă 

65, 66, 214, 236.



  

Phrixos, fiul lui Athamas 138, 209, 
222, 240. 

Picus, rege din Laţiă 105, 238. 
Pietatea, personificată 9, 73. 
pin, Pitys schimbată în 103. 
Pind, munte consacrat Muselor 58. 
Pindar, poet grec 56. 201, 233. 
Pirithoos, regele Lapiţilor şi amicul 

lui Theseui 23, 110, 128, 136, 
149, 152, 240. 

Pitho, qeița, înduplecării 48. 
Pittheus, rege din Trezen 134. 
ptionisă, ghicitâre 228. 
Pitys, nimfă 103. 
Platon, filosof grec 204. 
Pleiade, fiicele lui Atlas 67, 236. 
plopi, Heliadele schimbate în 61. 
Plutarch, istorie grec 104. 
Pluton, eul Infernului 52, 108, 

136, 161, 238. 
Plutos, fiul Demetrei 89. 
Podarkes, porecla lui Priam 178. 
Pohas (Athena) 21, 23. 
Pollux, V. Castor. 
Polybos, rege din Corint 146. - 
Polyelet, sculptor 18, 19. 
Polydektes (Hades) 108. 
Polydectes, rege din Seriphos 168, 

169. 
Polydor, fiul lui Priam 196; sculp- 

tor grec 201. 
Polyidos, ghicitor 175, 241. 
Polymestor, rege din Tracia 196. 
Polymnia, Musa imuurilor 38, 59. 
Polynice, fiul lui Edip 147, 148. 
Polyphem, Oyclopul 78, 81, 185 

urm., 190, 225, 242. 
Polyxena, fiica lui Priam 178, 183, 
Pomona, deiţa pâmelor 106, 238. 
Pontos, Marea personificată 5, 78, 

237, 
Portunus, deul porturilor 85. 
porumbiţe, aducând ambrosie 14, 

191. 
Posidon, deul mării la Greci 7, 21, 

22, 23, 36, 79, 80 urm,, 84, 
126, 134, 136, 156, 159, 160, 
164, 269, 176, 179, 183, 186, 
187, 190, 192, 200, 237. 

Praxitele 29, 4, 50, 53, 54, 98, 
143, 169. 

N
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Pretide, fiicele lui Pretos 167. 
Pretos, rege din Argos 164, 167, 

24]. 
Priam, rege din Troia 49, 178, 182: 

194, 195, 196, 198, 247. 
Priapus, eul grădinilor 50, 235. 
Primăvara, personificată 60. 
Priveghetâre, Philomela schimbată, 

în 140; Aedon schimbată în 143. 
Procne, fiica lui Pandion 139, 140, 

240. 
Procris, soţia lui Cephalos 139, 240. 
Procruste, tălhar ucis de Theseii 135. 
Prodicos, apologul lui 122, 230, 239. 
Profeţie fatală 146, 169, 171. 
Promachos (Athena) 20, 24. 
Prometbei, fiul Lu! Iapetos 40, 119, 

119, 127, 166, 207, 230, 239, 
Proserpina, numele roman al Per- 

sephonei 52, 92, 238. 
Protesilaos, Grec care desbarcă în- 

tâi la Troia, 181. 
Proteus, deă de mare 61, 79, 136, 

216, 229, 237. 
Providența, prevederea deilor '73. 
Psyche, soția lui Amor 50 urm, 

110, V. Amor. 
Psyehoponmpos (Hewmes) 40. 
pupeză, Tereus schimbat în 140 
Pyemei, popor pitic din Libia 74, 

215, 228. 
pygmeii, pitic 228. 
Pylade, amicul lui Oreste 181. 
Pyriphlegeton, riii de foc în Infern 

110, 238, 
Pyroeis, calul S6relui 62. 
pyrophoros epitetul lui Prometheii 

239. 
Pyrrha, V. Deucalion. 
Pyrrhos, V. Neoptolem. 
Pythia, preotâsa lui Apollo 26, 139, 

228, 
Pythianul (Apollo) 26. 
pythice, Jocuri 28. 
Python, șerpele 26, 29, 234. 
Pytioeamptes (Sinis) 134. 

Quinquatrus 24, 234. 
Quintus de Smirna 201. 
Quirinalia, serbările luă Quirinust 36. 
Quirinus, dei sabin 36.
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Raliţă, V. Sirius, 
Războiul troian 178 urm. 
Religiunea şi mitologia 3, 45, 117. 
Răsăritul, personificat 62, 64. 
Reutatea, personificată 192, 
Rhadamant, judecător în Infern 110, 

122, 175, 176, 239. 
Rhea, soţia lui Cronos 6, 9, 87, 

238; mama lui Romulus 293. 
Rhodos, insuia 13, 63; V. Colos. 
rindunică, Procue schimbată în 140, 

221. 
Riphei, munţii 68. 
vodie 54, 91. 
Romulus 36; şi Remus 293, 224, 
râtă, simbolul Norocului 73, 229. 

Sabazius, Dionysos trac 97. 
Salacia, deiţa mării 82. 
Salii, preoți. lui Mars 36. 
Salus, saii Sănătatea 70. 
sandalele lui Hermes 39, 40, 168, 

212. 
Sarpedon, fiul Europei 175; eroă 
"troian 197, 247. 

Saturn, dei roman identificat cu 
Cronos 3, 7, 234. 

Saturnalii, serbările lui Satum 7, 
228, 230. 

Satyri, genii de păduri 85, 93, 99, 
101, 102, 106, 152, 230, 238. 

satyrică (dramă) 98, 101. 
Sauroctonul (Apollo): 29. 
Scamandru, deă-fluviă 75,178. 
Sciron, tâlhar ucis de Thesei 135. 
Soopas, sculptor 100, 143, 131. 
Seyila, monstru şi prăpastie 79, 

190, 191, 224, 237; fiica lui Ni- 
sos 176. 

Selena 6, 60, 63; 64, 213, 236. 
Semela, mama lui Dionysos 85, 98, 

141, 218, 238. 
semi-qei 116; V. eroi. 
Septemtriones 67. 
şexpe, atributul lui Asclepios 67.: 
sfinz 24, 231. 
Sfinx, femee-pasere 146, 147, 217, 

22]. 
Sibyla, preotesa lui Apollo 110, 

228, 234. 
sibyline (oracole) 28.   

Silen, Satyr bâtrân 101, 
Sileni 93, 102, 152, 238. 
Silvanus, eul pădurilor 105, 238. 
simbolismul, în explicarea miturilor 

204. 

Sinis, tălhar ucis de Theseii 134, 
221. 

Sinon, spion grec 199. 
Sipylos, muntele 143, 171. 

Sirene, femei-paseri 85, 190, 217, 
229, 237, 

Sirius, stea 67. 
Sisyph, rege din Corint 163; pedep- 

sit în Infern 112, 118, 230. 239. 
Skee, porţile 178, 199. 
Skyros, insula 137. 
Smintheus (Apollo) 26. 
Sol (inzictus) 63 
Solymi, popor sălbatice 164. 
Somnul, personificat 111, 114, 239; 

V. Hypnos. ” 
Sophocle, tragic grec 49, 201. 
Sorele, personificat 40, 43, 60, 61, 

62, 236; V. Helios. 
Soter (Aselepios) 74. 
Spaima, personificată 35. 
Sparti, Semănaţii 141, 240 
stejar, arbore profetic la Dodona, 

consacrat lui Jupiter 8, 17. 
Stele, V. Astre. 
Stenoboia, soţia lui Pretos 164. 

* Stentor 184, 232. 
Steropes, Cyelop 3. 
Stheno, una din Gorgone 169. 
Strophius, rege din Phocida 182. 
Stymphal, lacul 125. 
Styx, fluvii în Infern 9, 52, 57, 

75, 110, 112, 163, 182, 238. 
Symplegade, stâne. mişcătore 159, 

190, 270. 
Syrinx, nimfă 103, 238. 

'Falismane 169, 212. , 
Panta], rege asiatic 171; pedâpsa-i 

în Infern 112, 113, 143, 230, 239. 
Tartar 7, 8, 81, 109, 110, 111, 

112, 238. 
- tartor 230. 
Taurul, de la Creta 126; trimis de 

Posidon 176; lui Minos, V. Mi- 
notaur.
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Telamon, amicul Îmi Heracle 126, 
149, 155, 183. 

Telchini, genii al focului 43. 
Telemach, fiul lui Ulysse 188, 193, 

242. 
Tellus, dăiţa pămîntului 87, 238. _ 
enar, capul 81, £10. 
Tereus, soțul Procnei 139, 140. 
Terminalia, sevbătârea lui Terminus 

107. 
termini, pietre hotarnice 107, 128. 
Terminus, geul hotarelor 15, 105, 

107, 238. 
'Terpsychoxa, Musa danţulvi 58, 59. 
Texra, Pământul personificat 5, 112, 

„ Tethys, soţia lui Okeanos 6, 62, 74, 
79, 237. 

Teucer, fiul lui Telamon 183, 
Thalassa, saii Marea, soţia lui Pon- 

tos 85. 
Thalia, Musa comediei 58, 59; u- 

na din Charite 5f. 
Thamyris, poet legendar 162. 
Thanatos, Mortea personificată 114, 

163, 219, 239; V. Mortea. 
Thaumas, fiul lui Pontos 175, 237. 
Theia, titanidă 6, 60. 
Themis, Legea personificată, justiţia 

umană, 3, 6, 55, 56, 285. 
Theocrit, poet grec 185. 
Thezsite 184, 232. . 
Theseion, templul lui Theseii 137, 

153. 
'Theseii, eroii 23, 81, 95, 110, 126, 

128, 134 urm., 149, 151, 152, 
159, 164, 173, 176, 208, 209, 
218, 231, 239. 

Thesmophoriă, serbările Demetrei 89. 
'Phetis, mama lui Achile 78, 9, 

156, 157, 181, 182, 196, 199, 
224, 237. 

Thrasymede, sculptor 71. 
Thyade, sâţele lui Dionysos 96. 
thyasus, procesiune dionysiacă 96, 
Thyeste, fiul lui Pelops 172, 180, 

241, 
Tiberinus (Pater) 75, 
Tiresias, ghicitor 162, 188, 189, 190. 
tirs, cracă cu viţă şi iederă 96, 99. 
Tisiphona, una din Erinii 113. 
Titan 60, 62, 119. 

Săineanu,—Mitologie clasică, 

  

Tfitană, fii lui Uranos 5, 6, 14, 21, 
23, 14, 97, 109, 234, 

Titanomachie 6, 234. 
Tithonus, îndrăgit de Ros 65, 236. 
Titu-Liviă, istorie roman 82. 
'Tityos, ped&psa-i în Infern 112, 239. 
Tâmna, personificată 60, 
tragedie. 98, 230. 
tridentul lui Posidon 43, 80, 83, 84. 
Trinacia, insula 63, 191. 
-tripedul delphic 28, 130. 
Triptolem, preotul Demetrei, 89, 92. 
Trasmegistos (Hermes) 40. 
'Priton, fiul lui Posidon 61, 84, 237. 
Tritoni, dei de mare 85. 
Trivia (Hecate) 31. 
Troia 21, 23, 27, 73, 81, 129, 178. 
Troilus, fiul lui Priam 178. 
Tyche, eița norâcelor 73, 237. 
Tydeă, unul din cei șâpte în con- 

tra Tebei 147, 183. 
'Tyndareă, rege din Sparta 173, 180. 
'yphoeus, monstru '7, 82, 234. 

Ulysse, rege din Jtaca 21, 40, 74, 
81, 85, 110, 182, 193, 184 urm., 
194, 196, 197, 199, 200, 201, 
225, 226, 282, 242. 

Vrania (Aphrodita) 49, 53. 
Urania, Musa astronomiei 58, 59, 

162. 
Uranigi, fiii lui Uranos 6. 
Uranos, eul cerului 5, 6, 185, 234. 
Ursa, stea 67. 
Ursita V,. Destin. 
Uxsitârea morții 72, 77. 
Ursitârele 215; V. Parce. 
urs6ică, Callisto schimbată în 67. 

Vacă, Jo schimbată în 18. 
Vacile, lui Apollo 39; lui Helios 

63, 191; lui Geryon 126. 
Vara, personificată 61. 
vates, profet-poet, 28. 
Vecul, personificat 69; V. epocă. 
Venere, V. Venus 
Venus, geița romană confundată cu 

Aphrodita 2, 47, 50, 58, 66, 
229, 235. 

Vertumnus, deul anotimpurilor 106, 
216, 238. 

17
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Vesper, stâua serii 65. 
Vesta, deița focului 24, 

235. _ 
Vestale, preotesele Vestei 46, 229. 
Victoria, personificată 3, 15, 21, 24. 
Vînătârea din Calydon 149, 151, 

155, 173, 183. 
Vineri, diua 228. 
Vînturi personificate 68, 187. 
Virgiliă, poet roman 49. 53, 110, 

132, 162, 196, 200, 233. 
Virsta, V. epocă. 
Virtutea, personificată 122, 123. 
Vise 40, 74, 114, 115, 239. 
Voluptatea, personificată 52. 
Vrajba, personificată 111; V. Dis- 

cordia 
vulcan, munte de foc 229. 
Vulcanalia,. serbările lui Vulcan 44. 
Vulcanus, deul vulcanilor 44, 6], 

62, 229, 239. 
vultur, pasere consacrată lui Zeus 

10, 15, 17, 57. 

46, 229, 

  

Xanthos, calul lui Achile 156. 
Xentos (Zeus) 13. 
Xenophane, filosof grec 205. 
zoanon 23. 
Xuthos, soţul Creusei 139. 

Zagreus, Dionysos frigian 96. 
zambilă, Hyaciathus schimbat în 26. 
Zephyros, vintul de răsărit 47, 51, 

6S, 81, 109, 187, 229, 2376 
Zetes, fiul lui Boreas 138, 159, 240. 
Zethos, rege din Teba 142, 
Zeus, părintele deilor 2, 6, 7, 9, 10, 

12 urm., 18, 21, 27, 35, 43, 8, 
57, GI, '65, 66, 67, 70. 
82 sa, 87, 
109, 
143, 
166, 

? 

72, ? 4, 

90, 93, 95, 97, 108, 
118, 121, 124, 130, 141, 

148, 156, 158, 163, 165, 
168, 171, 174, 175, 179, 

185, 192, 195, 197, 19%, 205, 
208, 211, 284, 

Zeus (ehthonios) 109 
Zeuxis, piotor 153. 

  

Pag. 

13: citesce Dius în loc de Deus 
22: > măslinul > >» smochinul. 
28: > muritorilor > > >» nomuritorilor, 
82: > cu oapele >» » > cu 50 capele. 

207: » a înițiat'o » 3» a îniato. 
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OAMENII DE GENIU 
— Colecţia SAMITCA — 

   
DUPE 

JAMES DARMESTETTER 

PREŢURILE : 

Broşat Lei 1,25. Legat Lei 2,25.     
   

Seria bibliografiilor va fi cea următâre: 

Shakespeare | Moliăre Dante 

Goethe Cervantăs Homer 

    

      fsdiroto cea 

Cunâscerea, vieţii și operilor fie-căruia, din aceşti mari seriitori este cea maă 
bună întroducere în literatură însă-şi şi cea mai folositâre îndrumare la citirea, 
şi gustarea, scrierilor lor. 

Conduși de acestă idee, ne am propus a oferi publicului, și în special tine- 
ximii scolare, sub titlul de Oamenii de geniu, o serie de biografii ale ma- 
rilor scriitori, care să conţie pe lângă o schiţă asupra vieţii lor, o analisă am&- 
nunţită a activităţii lor literare cu extragerea, pasajelor celor mai frumâse din 
scrierile lor, pasaje traduse românesce după textele originale. Fie-care din aceste 
biografii, prelucrate după studiile cele mai recente, va da portretul autorului și 
la sfîrșit o notiță bibliografică despre traducerile românescă (şi cele mai bune 
traduceri străine) ale scrierilor sale. -



DICȚIONAR 

“BOMANO-FBANCE 
1. VocABULARUL COMPLET AL LIMBEI ROMÂNE VOR- 

BITE ŞI 1 

COPRINDEND; 

"ITERARE, PRECUM ȘI ARCHAISMELE 
CULTURALE, 

2, NUANȚELE CUVINTELOR CLASIFICATE ȘI LĂMURITE 
PRIN EXEMPLE, 

3. EXPRESIUNI IDIOMATICE ȘI PROVERBE, 
E aaa 

DE 

- MARIU ȘĂINEANU 
DOCTOR IN LITERE 

ai PE Urtogratia Academiei pentru partea românescă anna AN titi 

Un volum de Peste 550 pagini pe 2 colone 

„A PREȚUL 
Broşat Lei 4.50 Legat Lei 5.50 

— E 2 

INSTITUTUL DB EDITURĂ 

RALIAN şi IGNAT SAMITPO4 
CRAIOVA.



DICȚIONAR UNIVERSAL 
A 

LIMBElI ROMÂNE 

LAZĂR ŞĂINEANU 
DOCTOR ÎN LITERE 

Laureat al Universităţii şi al Academiei Române, Profesor la Şedla Normală superidră 
  

Ortografia Academiei Române 
  

Un volum de aprope 1000 de pagini pe 2 colne. 

Aprobat ca operă didactică pentru şcolele secundare din eră prin 
«Monitorul Oficial» din 13 Septembre 1896. ” 

Preţui broșat Lei 6,50.—Legat elegant 7,50. 

De vîndare la t6te librăriile din ţâră, 

Dr. A. Suluţ-Carpenișanu. în foiletonul diarului «Tribuna» din Iulie 1896: 
Cu plăcere am vădut aparițiunea Dieţionarului Universal al limbei române de 

Lazăr Șăineanu, eminentul autor al Semasiologiei limbei române. Acest Dicţio- 
nar este aprope o completă nomenclatură de cuvinte, cari se pot întrebuința în- 
tr'o bună scriere şi e urmat de un vocabular terminologic de sciinţe, arte şi meserii, 
de note biografice, istorice şi geografice, totul luat din izvore sigure şi controlate. 
In oră-ce cas, acâstă carte va umplea un gol simţitor în biblioteca literaților noștri, 
până când Academia Română cu competinţa-i indiscutabilă ne va spune ultimul 
cuvint în ac6stă materie. - 

D. Stoicăneseu în «Convorbiri didactice», organ al institutorilor, din 1896: 
Acest Dicţionar este o lucrare din cele mai meritose şi are o valâre de netă- 

găduit pentru literatura n6stră națională. Cu o sciință şi aptitudine lăndabilă au- . 
torul a concentrat în 881 pagini aprope tâte cuvinteie adi în us și pe cele ce după 
timpuri ati fost întrebuințate în trecutul poporului nostru. | 

Acest Dicţionar urmăresce de aprope graiul românesc în trecut şi în present,f 
în tote direcțiunile spiritalui ea: dafini, credințe, 2resuri, sărbători bisericesci, ne- 
ologisme, nomen tura teologică, militară şi sciinţifică, cum şi terminologia agri-. 
colă, juridică ;i u„.nercială, Istoria, Geogratia şi Biografia română sunt observate 
cu îngrijire. 'Tâte aceste calități îndreptăţese titlul de Dicţionar Universal. 

Materialul acestei lucrări a fust adunat de aator din viul graiii şi din operele 
poeţilor şi prosatorilor celor mai distinși ai noştri, Explicarea cuvintelor se face în 
terrini ușor înțeleşi şi pe lângă aceste explicaţiuni autorul se servesce şi de cita- 
ţiuni din scriitori distinși spre a lămuri şi mai bine sensul. 

Acest Dicţionar a fost alcătuit pentru usul șcâlelor. Prin caracterul său enci- 
clopedic însă, el pâte fi întrebuințat de ori-ce om de carte: profesor, medic, ingi- 
ner, comerciant, militar, advocat. £ 

Din parte-ne felicităm pe d-nu Şăineanu pentru buna reușită a acestui op, pe 
care '] recomandăm fără cea mai mică esitare cititorilor Revistei nostre. 

Dr, i. U. Jaruik în «Tribuna» din Februarie 1897: 
Cartea aşa cum este făcută ni se pare bine făcută, materialul admis de autor, 

bine prelucrat și lucrarea fără îndoială are să aducă folos mare, Definiţiunile cu- 
vintelor, atât celor populare cât și celor savante, măduvâse şi clare. Dacă vr'n 
cuvînt are mai multe sensuri, autorul îngrijesce ca să urmeze unul după celă-lalt 
„conform desvoltării lor logice.


