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„MYITO OGIA) 

PARTEA 1 

DESPRE ZE I 

Hesidos?) î in Theognia3) sa vorbind des- 
„pre creaţiune, zice: «Mai întâii s'a născut, 
«Chaos, apol Gaia. cea cu pieptul, lat, lo- 
«cuință pururea sigură” a tuturor nemurito-— - 
«rilor, cari ţinu creştetele zăpădosulul O- 
<limp, şi Tartărul întunecos în interiorul 
«pămentului nemărginit. Şi Eros (amorul) 
«cel mai frumos dintre toți deil care, des- 
«fătător, stăpânesce gândul şi voinţa în piep- 

1) Mytologia este istoria divinităţilor religiunilor polite- . 
iste, 

2) Theogonia este istoria nascerii deilor în religiunile pă, 
gâne, precum şi a relaţiunilor dintre dânşii. - ” 

.3) Poetul Epic născut la Ascra în Beoţia, a trăit prin se- 
colul al VII în. Chr, 

 Paseicula 1



"«turile tuturor deilor şi tuturor emenilor.» 

„Trei sunt. deci după Hesiodos, primele 
2 

; elemente, primele forţe universale, din care 
Şl-au luat nascere feluritele manifestări ale 

existenţii. Aceste trei forțe nu lucreză de 
la început una, alăturea de cea-l-altă ; ci se 
nasc "succesiv: întei Chaos, apol Gaia şi în 
urmă Eros (amorul). _ 

Chaos a lui Hesiodos nu este masa de 
materie necioplită, ne rinduită, cum o crede 
poetul roman Ovidius, dupt cum vom vedea ; 
ci este o altă numire a spațiului, a deşcr- 
tului, a nemărginitului gol; este ceva ase- 
menea nuoruluii) care, după credinţele cos- 
mogonice ale Indienilor, separă cerul de pă- 
mânt, 

  

":1) «Când (D-dei) acela pe care numai spiritul singur pote 
asă-l concâpă, pe care nimeni nu pâte să-l înțelâeă, hotări 
asă creeze din propria-Y substanţă, diferite fiinţe ; creă maj 
«întâiii apele în care depuse un germene. Acest germene se 
«făcu un ou strălucitor ca aurul ; tot așa de scînteetor ca 
«astrul cu mii de raze, în-care se născu Fiinţa prea înallă 
«ea însă-şi, sub torma lut Brahma, strămoșul tuturor. fiin- 

„«ţelor. Iară după ce a stat în acest ou un an, Stăpânul nu- 
«mai cu rațiunea despărți oul în două. Din aceste două părţi «făcu cerul și pământul ; în mijloc puse norul, cele opt «regiuni ceresci și reservoriul permanent a! apelor. Legile sui Mani,
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- Gaia care s'a „născut după Chaos ; nu 
este încă pământul în desăverşita lui for- : 
maţiune, ci aluatul fără formă, din care s'a: 

“închegat pămentul; adecă, materia pămen- 
tescă în formațiunea el. 

Eros în fine, nu este copilul înaripat şi 
sburdalnic, purtend tolbă şi arc cu care să- 
geteză inimile muritorilor şi nemuritorilor:; 

„căci nici o putere încă nu îngrijise să smulgă 
_pe dei din «negrul oii» -al nehotărâtului 

Spaţiu, şi nici 6meni nu există, asupra îni-: 
milor cărora să domnescă neîntrecutul tiran, 

în forma sub care îl' represintă Praxitele!); 
Eros al Cosmogoniei. are un înţeles şi o 

idee abstractă ; el represintă acea putere na- 
turală, care unind cele d'intei părticele ale 
materiei, a format “diferitele corpuri şi în 
acelaş timp, le ţine unite prin neînvinsa-l 

putere de atracţiune. Acest primordial Eros 
nu are el însuşi putere creatrice, nici nu 

pote să creeze singur, ci, prin acţiunea a- 
cestel prea puternice divinităţi, Chaos şi Gaia 
fecundate, dau nascere la tot ce esistă. 

1) Atemian, sculptor celehiu, a trăit în ' timpurile lui A- 

Jexândru cel mare;
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Ovidius în «Metamorfosele» sale, vorbind 
despre - creaţiunea universului, -se exprimă 

. ast-fel: «Inaintet), de _mare, pământ şi de 
«cer care acoperă tote, - un singur aspect 

„era în tot universul, pe. care Pau. numit 
«Chaos,: masă de .matărie necioplită şi con- 
«fusă, și nu era alt-ceva, de cât greutate 
«sterpă şi seminţele tuturor lucrurilor încă 
«nu bine închegate, grămădite: la - un loc, 
«în neorânduială. Nici un sâre nu procura 
«încă lumină lumii, nici luna nu-şi rapara, 
«crescând, noile ei corne ; nici pământul nu. 
atârna, echilibrat de propriele-l puteri, în 
«atmosfera care-l înconjoră; nici Oceanul 
«nu-şi întinsese braţele pe lunga margine a 
«pământurilor; şi acolo unde - era păment, 
«era şi mare şi aer: ast-fel pămentul nu. 
«era solid, apa nu era navigabilă, aerul era 
«lipsit de lumină, nimeni nu-şi avea forma 
„«sa desăvârşită, şi un element. se opunea 
«la constituirea celui-Valt; fiind-că, întrun.” 
singur corp, luptati elementele reci,. cu cele 

_«calde ; cele umede, cu cele uscate ;. cele. - 
————— 

  

- 2) Ovi. Met, Cart. 1 vers 5, = 
=
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«moi, cu cele: tari; cele fără greutate, cu 
„«cele: cu greutate». 

Poetul roman. deci, înțelege prin Chaos, 
materia însă-şi în care se află germenii tu- 
turor formațiunilor din univers ; aceşti ger- 
meni sunt într'o luptă continui, înfricoşată, 
spre a ajunge la forma lor definitivă : «D-zeu 
şi o natura mat bună» continuă Ovidiu, «puse 
«capăt acestei lupte dintre elemente ; fiind- 
«că a despărţit pământul, de cer, şi de pă- 
«imânt, apele; despărţi şi limpedele cer, de 
"aerul cel des». . de 

. După Homeros, principiul, origina şi tatal 
tuturor "lucrurilor precum şi al zeilor, este 
Oceanos -(Oceanul) care imbrăţişeză  tâte, 
care pătrunde tâte; Hera vorbind către A- 
frodita dice: «M& duc!) la. marginea Pă- 
amentulul a tote hrănitor, ca să vEd pe 
«Oceanos tatăl deilor şi: pe mama Tethys 
«care. mt îngrijiră în casa lor, şi mau - 
«crescut „luându-m& .de la -Rhea».. | 

Prin “ urmare, 'dup& Hemeros, Oceanos 
este” prima formaţiune 'din lupta. elemen- 

| 1) Hom. II. raps. XIV vers 201.
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telor ale vechiului Chaos ; el este şi. tatal 
deilor, Tethys este mama fecundă, născă- 

„tre de copil şi nutricea lume! primordiale. 
Care!) au fost: primele creaţiuni: ale acestei 

„perechi? Cum depinde de densa întrega serie 
de ființe? Iată cea .ce:nu ştim, Modul însă 
cum Grecii îşi inchipuesc Oceanul, ne ex- 
plică cum aă putut să caute întrinsul ori- 
gina lumii. Un ri imens al cărul întins curent, 
revenind asupră sa, acoperă în acelaş tinap 
şi pământul şi marea. Oceanul este limita 
tuturor lucrurilor ce se pot vedea. Au putut 
deci crede, că tot ce inconjoră şi conţine a 
eşit o dată. din sânul lui. Mai. multe tra- 
diţiuni greceşti sunt echoul acestei. idei. cos- 
mogonice. Ogyges, al cărui nume, este, sub 
o altă formă, acela al Oceanului, era con- 
siderat, în Attica: şi în Beoţia :ca un au- 
tochton, ca un prim rege, ca. un “părinte 
al umanităţii ; deii treceau de asemenea drept 
strămoşii a mai “multor rase elenice. Prin 

„urmare, riurile, riuleţele, izvârele, marea ea 
însă-şi, se nasce din Ocean; de la dânsul 

1) Descharmes Mythologie,



  

    
    

ZE
II
 

IN
 
O
L
I
M
P



au puterea generatrice şi fecundantă. Ocenul, 

de unde vin tote apele, însemneză încă şi 
apa însă-şi, element nemuritor, care dă viaţă 

intregel: naturi la început, şi care nu înce- 

teză de a o însufleţi.. Primii Greci, pentru 

care Ocânul era tațal zeilor, apucaseră îna- 
intea teoriilor lui 'Thales!) după cum ob- 
servă Aristoteles.2) | 

| - 

CAP. IL. 

Chaos nasce pe Erebos şi pe Nyx (N6ptea) 
adecă întunerecul de sub pământ representat 
prin Erebos şi întunericul periodic de dea- 
supra pământului, representat prin Nyx. Din 
unirea acestor dout noţiuni cari.personifică 
Erebos, principiul mascul, iar Nys princi- 
piul femel, se nasce prin acţiunea lut Eros.. 

  

1) Thales din Milet, unul din cei şapte inţelepţi ai Hel- 
ladei, a trăit între anii G39—546 îv. de Chr. Se spune că el. 
ar fi pus primele base ale geometriei şi a filosofiei, Stabilea. 
ca principiii pentru tote lucrurile apa; credea că pămentul plu-. 
tesce pe apa primordială care umple jumătate din sfera ce-- 
râscă, după, cum albuşul umple c6ja oului. îi 

2) Unul dintre cel mal mari filosofi at Helladei, “a născut. 
„a Stagira în Macedonia, a trăit în secolăl IV în. de Chr.



Eterul şi Diua adecă Eterul represintănd 
strălucirea regiunilor înalte, iar Diua lumina 
pământescă ; “din intuneric decise nasce. 
lumina. Se 

După cum în cosmogonia feniciană a lui 
Sanckoniathon, începutul creaţiunii este Do- 
rința, tot. aşa : în . cosmogonia 'hellenică- 

„ creaţiunea se desvoltă, după 'nascerea -lu- 
minii şi a întunericului, prin acţiunea a 
tot puternică a lui Eros. a De 

Gaia sub influenţa vecinicului de, se 
fecundeză şi nasce.pe Uranos (cerul) bolta -- 
plină de stele, care o inconjâră din tote 
părțile; apoi rend pe rend nasce. munţii şi 
în fine Pontos naprasnicul basin în -care 
sunt coprinse apele. Si 

Strălucitul fii însă al "Gaiei, instelatul 
Uranos se înnamoreză de propria-i mamă. 
Şi acestă primă căsătorie este isvorul ne- 

„secat al. vieţii. universale. Dintr'insul s'a 
născut întâi Oceanos şi în urmă. multe şi 

felurite. divinităţi. din care se compune totul. 
Din acestă supralumescă căsătorie, - s'au 

născut Hyperion şi Iheia (aurora), a cărei 
strălucire inundă bolta cerescă. Phoibe adică



strălucirea lunei saă a sorelui, Crios, “Themis- 
Memosinia, Tethys şi în fine Cronos ; apoi 
Gaia a născut pe Cilopii cu inima cum- : 
«plită Brontes, Steropes, Arges cârl au dat 
«lui Zeus tunetul şi trăsnetull». Aceste fan- 

tastice creaţiuni sunt personificarea unor 
"fenomene ale naturii, şi-şi trag numele de 
la însă-şi numirea acelor fenomene,” ast-fel 
Brontes represintă sgomotul tunetului; Ste- 
ropes este personificarea fulgerului, iar Arges 
este lumina alburie a -radelor. ceresci. 

Monstruosul amor dintre mama şi copil, 
între Gaia şi Uranos, trebuea să dea nascere 
şi la procreaţiuni monstrudse: apar fiinţe 
cu cinci-zeci de capete Şi cu o sută de 
braţe: ast-fel este furiosul Cotos, prea pu- 
ternicul Briareus, imonstruosul Gyas, fiinţe 
îngrozitore care de la început au jurat duş- 
mănia neîmblândită tatălui lor Uranos. _ 

Inspăimântat Uranos de înmulţirea gi- 
ganticilor- şi a neimpăcaţilor sti fii; se hotă- 
resce ca să curme înmulţirea numtrului lor 
în viitor. Îndătă ce se. născcui deci, îi cu- 

  

1) Iles. Theog. vers. 138,
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funda în înfricoşatul şi întunecosul Tartar - 
„Gaia însă mama: lor, îşi iubea firesce copil, 

„Şi mâniată din cauza cruzimii fiului şi a 
soțului stu, aţiţă în contra lui pe. Titani. 
Dar “Titanii se tem.de .neînvinsa putere. a 
tatălui lor. Singur Cronos. (Saturn), vârtos 
şi îndrăzneţ cum era, ascultă de îndemnu- 
rile mamei sale, ca să pedepsescă pe U- 
ranos. Se înarmeză deci, cu o c6să pe care 

"i-o oferă Gaia, şi când Uranus imboldit de 
dragoste vine să înconjore pe Gaia afectuos, - 

“mintosul Cronos îi 'reteză organele virili- - 
tăţei lui şi le aruncă în mare. Picăturile de 
sânge căzute pe păment din râna eului au 
dat naşcere : Erinyilor; iar divinel€ resturi 
bătute de valurile mării, atraseră. în jurul 

“lor alba spumă a Mării şi crează pe acea. 

ce represintă idealul frumuseţii, pe Aphrodita îi 

(Venus). _.- 

Ast-fel ien de de până aci, înfri- 

coşatul Uranos,. cade din înălțimea puterel 

lui, - şi-ia' pedepsa proprielor sale crimt," 

sdrobit de puterea lui Cronos care ia locul - 

în domia Universului. ..-. . - -



CRONOS (Saturn) 

Avenirea lui Cronos, cel mai tânăr dintre 
fii lui Uranos, la domnia Universului, este 
menită să stabilescă o nous epocă în des- 
voltarea creaţiunii. Fraţii lui incătuşaţi în 
lanţurile Tartarului de Uranos, sunt liberaţi 
şi adaogă noul generaţiuni în Theogonie. 
Pontos ia de soţie:pe Gaia şi dă nascere: 
la tote-divinităţile mărilor. Nyx prima fiică - 
a lui Chaos nasce Mortea, Sonmul, Visele, 
Parcele CUrsitorile,) „pe Nemesis, Iuşelă- 

„ciunea, Dragostea, Bătrînețea şi Cerla care 
la. rândul ci, nasce Durerea, Luptele şi. în 
fine Jurământul. Intregă acestă progenitură 
Tepresintă personificarea de ide morale care 
fac,—ca să zicem aşa,—prologul al deja 
zămislitei omeniri. | 

Cronos ia în căsătorie pe soră-sa Rhea: 
dar întocmai ca şi Uranos, începe şi: dânsul 
să se temă de. progenitura sa, cu atit mai 
mult, cu cât, un oracol predisese că. va fi 
răsturnat de unul dintre fii să. Neputând 
să-şi -ucidă copiii, fiind-că erau nemuritori
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ca şi densul, găsi mijlocul de a se scăpa 
de dânşii inghiţindu-I ; Cum se nășcea deci 
vre-un . copil, îl înghițea. Intât. a înghiţit 
pe Hestia (Vestea) apoi pe Demeter ( (Ceres) 
Hera (lunona):pe Pluton şi. -pe Poseidon 
(Neptun). | Î Lp 

Rhea neputend. să - indăre monstriiGsa 
„purtare a sălbaticului sâă soţ, se refugiază 
„în Creta şi nasce acolo pe Zeus (Jupiter) 
„fără ştirea soţului el. Cronos însă simte vi- 
„clenia Rheel şi cere stăruitor să-l se aducă 

copilul. Atunci Rhea, femee dibace, înfaşe 

0, piatră. şi o oferă lui. Cronos în locul co- 
| pilulul. Cronos” inghite piatra fără să simţă 

„amăgirea. si ape asta o îm aetiae [ia cab 

„ Neinduplecatul destin însă, căruia se supun 
si deil. ca: şi Omenii, destinase lut Cronos 

- aceia-şi : sârtă, pe care o avusese şi tatăl 
“ Uranos. Îndată 'ce Zeus s'a făcut bărbat, , 
restârnă. pe tatăl seu din prea. înaltul lui 

tron şi universul incepe o nouă eră în pro- 
- gresiva-i, desvoltare. 

După cum în societăţile omeneşci buna 
înţelegere şi ordinea, fatalminte urmeză a-
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marilor sgudu- 
1 iri, turburări şi 

lungi desordini, 
tot aşa Mytho- 
logia hellenică, 
când este vorba 

să stabilâscă o 
„nouă ordine de 
lucruri în uni- 
vers, o precede 
de mari 'şi în- 

fricoşate turbu- 
Tăi. 

Cei cinci fraţi 

ai lui Cronos 
E _ Titan, şi cele 
„Şase surori, Titanidele, nemulțumită de 
răsturnarea fratelui lor din domnia ceruri- 
lor, încep să ridice mâini amenintătore în 
contra fiilor lui Cronos conduși de tună- 

- torul: Zeus. Numai. dout dintre . fiicele lui 
Uranos, anume : Themis şi Mnemosynu, 
care sunt destinate a deveni soțiile lui Zeus, 
nu Se amestecă în complotul pe care fraţii 

“ŞI surorile .lor îl urzesc în contra noulut 
stăpânitor al: Universului. a 

  

  

  

    

  

| CRONOS
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Dece. ani întregi: duredă lupta inverşunată | 
„între Titani, cârt- ocupaseră crescetele. inal- 
tuul munte Othrys, şi fii lut Cronos care 
ocupau crescetele -divinului Olimipos, 'locu- 
inţă de del. :Se luptau cu nespusă dușmănie ; 
Şi: cu atâta încăpățânare, în: cât'nici una din 
cele dout tabere nu da semne de şovăire. 
Pote că lupta ar: fi rămas vecinică, dacă nu 
venea lui Zeus o idee-luminâsă: şi-a adus 
aminte de Giganţii închişi de “tatăl” stu în - 
Tartar. Se repede deci în Tartar,- libereză 
pe teribilul Cotos, pe neinvinsul Briarcus 
şi pe monstruosul Gyas. Cele dout tabere 
se încaeră din nou. Munţii se sdrobesc sub 
grelele- palme ale r&sboinicilor; stânci nă- 

“ prasnice servesc drept arme -acestor supra-. 

1
7
0
.
 

naturali adversari. Sub zgomotul luptei, 
cerul întreg se sguduie, pământul scârţie 
înfricoşat, - şi nu lipsesce putinţa -de:a se 
fărăma sub loviturile - teribililor luptători. 
Marea mugesce şi se umflă; 'Tartarul însu-şi 
“urlă ameninţător. :De o dată Gaia. este în- 
brăţişată: de flacări, pămâă > 4 brăţişată- de flacări, pământul arde, apele 
ocenului clocotesc, „O Astron neinfrănată 
cuprinse intregul Chaosț £ (A cas, risti A vedând ! 

Aug o asi . 
tă tolosia. - —  Fascicu Sea, A+ AO II ă , 

. , Nu Pong
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că, lupta. nu se. decide, hotărăsce să ia parte 
la luptă, în -personă;;: tunetul.. lui, sgudue 

universul.; fulgerile- lui, despică de-pretutin- 

deni spaţiul şi:înnccă cu foc curgător. golul . 
imens; trăsnetul lui neînfrânat, teribil, -dis- 
trugător, trăsnesce necontenit, până când în 

fine, cei trei Giganţi, luptând împreună cu 
Zeus, câştigă. o desăverşită victorie. în contra 

adversarilor lor. Ii sdrobesc sub greutatea 

a trel sute: de năprasnice stânci, pe care le- 
au aruncat asupra. lor, şi]. precipită pentru 

vecie în Tartar.. | 
Acestă înfricoşată. luptă a: Titanilor pâte 

că S'a născocit în imaginaţiunea vie a Hel- 

lenilor, din vre-o vechiă şi întunecâsă a- 
mintire a niscal-va transformări .fisice în 
solul, fie a Helladei fie a Thessaliei, după 
cum. vom vedea mat la vale, vorbind despre 
potopul lui Deucalion. 

Titanil învinşi au fost aruncaţi în Tartar. 
Dar ce era Tartarul. acesta aşa de. îngro- 
zitor? După vechia credință.a Hellenilor, 
universul era. împărţit în trei zone. distincte: 
sus era cerul şi eterul, Pamântul în centru, 

- ladul şi Tartarul sub pământ. Tartărul. este.
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inchisârea: Iadului, închisâre ingrozităre, 
inipresurată de “un întreit: zid::de: ararcă, cu 
porţi de fier, care nu se'pot dărîma, şi par- 
dosită tot cu'aramă; este Jocul cel mai jos 
şi cel mar''trist: din interiorul pământului. 
N6ptea de tre! ori înconjoră“ închisârea a- - - 
cesta a învinzilor dei; nici-o rază de lu: 
mină nu pote să pătrundă până: la dânsul, 
cu un cuvânt, este antitesa luminatei regiuni 
a divinulu? Olimpos, unde dei: triumfător 
şi-aă' stabilit locuinţele. De dedesuptul “Tar- 
tartarului sunt rădăcinile pămentului şi ale 
mării; iar dasupra lui, sunt isvârele şi 
marginile tuturor lucrurilor. Pe un : turn 
înalt, îmbrăcată cu-o haină de culorea sân- 
elui, priveghiază Tartarul, cruda Tisiphone: 
la portă păzesce cumplita” Magaira, în a- 
fară de artar, priveghiază ca :spioni nea- 
dormiţii Centimani (fiinţe - cu o sută de 
mâinl). - 

“In lăuntrul acestei închisori, .pe care ima- 
Sinaţiunca hellenică o „presintă cât pote mai 

, înfricoşată şi mal misteri6să, sunt aruncaţi 
cel ce au să-şi: ispăşiască vre-un păcat gi grozav. 

7 Era cam cum erâni pedepsiu: i
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Tilanii şi Giganţii dăceau oftând sub nă- 
praznica greutate a muntelui Etna. Tityos 
era întins cu faţa în 'sus, legat de mâini şi 
de picidre, iar vulturii % ciuguleau ficatul 
continuu crescând; Typhon era sdrobit de o 

"mare stâncă de la rădăcinile căreia se ve- 
deai eşind hidâse capete de balauri. Phleghias 
şedea dedesubtul «une pietre care atârna în 

„vEezduh şi care vecinic ameninţa să 'cadă 
peste capul lui. Ixion era legat: cu faţa în 
sus pe o rotă care vecinic se învârtea. 
Sisybhos ridica o piatră năprasnică spre virful 
unul munte, dar îndată ce o apropia de 
verf, piatra se rostogolea din nou, şi ridi- 
carea începea din nou. Salmoneus era întins 
cu faţa în sus lângă! ingrozitorea. Himairă 
şi vedea trăsnetul că cade asupra lui. Tau- 
talos se afla întrun lac până la brâu şi 
pomi încărcaţi cu fructe felurite mişca ra- 

„murile lor încovoiate sub povara fructelor 
d'asupra: capului lui; dar nic ardâtârea 
Sete nu era în stare să- ŞI potolescă, nici: 
cumplita fome să 'şi- o. astâmpere; căci 
dacă se pleca, ca. să bea apă, apa se sco-! 
bora; dacă intindea măinile, „ca. să apuce
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fructele, ramurile se ridicai bătute de vânt, 
până în cer. Ascalaphus era turtit de o nă- 

prasnică' piatră, până ce Hercules a dat la: 
o parte piatra şi "l-a liberat. Aloidii legaţi 
de un stâlp, erau căsniţi de şerpi, pe când 
o bufniţă coborându-se din înălțimea stâl- 
pului venea să le sfişie şi să le ciugulescă 
măruntaele. Danaidele în fine, aduceau -apă 
în urcioare, ca să umple un butoiii fără fund, 
aşa că pedepsa lor era vecinică. Ast-fel era 
Tartarul. 

"Într'o aşa divină închisore au fost închişi 

duşmanii nefericiţi ai deilor din Olimp. 
„Dar natura nu întârdie să producă -un 

nou Titan. Tartarul se înamoră de Gaia, 
şi fructul acestul amor este monstruosul Ty- 

phoeus, r&sbunătorul Gaiel, pentru prăpădirea 
titanilor, monstrul cel mal înfricoşat dintre 

„toți câți Sau născut din Gaia. Acest nou 
gigant declară resboiă neimpăcat lui Zeus; 
dar şi dânsul este sdrobit de puterea ne- 

infrânată a tatălui deilor şi al Gmenilor. 
Probabil că mythul acesta alui Typhoeus 
represintă vre-o erupţiune vulcanică puter- 

nică, pote a muntelui Etna.
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- La Râmani, Saturnus este unul dintre deif 
cei mai vechi at lor; nu are însă,—în afară 
de traducerea numelui "Cronos cum se nu- 
mea la greci prin Saturu,—nimic comun cu: 
deul. Ellenilor. Era considerat, ca deu al 
semănăturilor: se învoca şi în desvoltarea - 
omului din momentul concepţiunii, cât şi în 
acea. a plantelor. Este probabil că a avut un 
altar chiar înainte de fundarea Romei; sub 
Tulu Hostiliu, —dup& unii—sub 'Tarciniă 
Superbul—după alţii,—i sa ridicat în Roma 
un templu. După Titu Liviu în diua de 17 

„ Decembre 497 înainte de Chr., i sa dedicat 
Templul şi atunci s'au instituit în Ondrea 
lui, serbarea numită Saturnalia. Mai terdiu, 
când ceremoniile religise grecesci invadară 
Roma împreună cu civilisațiunea grecă, şi 
cultul lui Saturn, simplu până aci, s'a re- 

“Simţit. In anul 217 înainte de Chr., cu oca- 
siunea serbării Saturnalelor, pe. lângă sacri- 
ficiul obicinuit, Sa ordonat si un lectis= 
ternium.. 

"Ce era acest lectisternium? S'a numit lec- 
tisternium, sacrificiul în care deul, căruia se 
sacrifica, era culcat pe un pat, cu braţul
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stâng rezemat pe o pernă; în faţa lui se 
aşeza o masă pe care se aşedaiui mâncările. 

consacrate cari serveau ca sacrificii. Este 
sigur că în timpul republicei, Saturnalele se 

celebrau timp de şapte dile, dar totu-şi” ca 
serbare religi6să nu era de cât o singură 
di. In acestă di serbarea consista în sacri- 
ficiul public înaintea templului lui Saturn, 
în forum, şi în ospețul public, după - care. 
se -separai în strigăte de lo Saturnalia. In 

„timpurile. din urmă erau şi lupte de gla- 
diatori, fiind-că Saturn se: considera ca 
protector al gladiatorilor. Tribunalele şi 

şcolile. se închideau, râsboiul— dacă era—iîn- 
ceta, şi considerau ca. o- faptă rea „pedep- 

„sirea criminalilor în acea. di. 
Afară de serbarea publică, fie-care ce- 

_lebra la dânsul acasă acestă sărbătore şi 

se dedeai la tot felul de petreceri: se sa- 
crifica un purcel de lapte; se făceau ca- 

douri” care consista în lumânări de: ceră 

Şi păpuşi ; se invitai la. masă şi petreceau 
în fel de fel de jocuri de societate. Cadourile 
în lumânări de câră dau a se înţelege că 

„ Saturnalele erau o serbare pentru solstiţit
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ele representaii reapariţiunea luminii. pă- 

puşile (sigilla. sau sigillaria) se dedei la 

copiil cart încă s& târesc; ele erai de pă- 

mânt şi de făină în chip de prăjituri. Pă- 

puşile acestea (sigillaria) dăduseră nu numa! 
numele unei strade, dar încă şi bâlciului 
“care dura patru dile după Saturnale. 

Cea ce: caracterisa însă serbătorile a- 
cestea, era, că în timpul ospăţului, sclavii 

erau serviţi mai înainte, şi în dilele acestea 

desmoșteniţii se bucurau de deplină libertate, 
rechemând epoca d€-aur, când omenirea: 
«fără nic o autoritate stabilită, fără legi 
«scrise, practicau credinţa şi dreptatea, de 

«buna voie a el. Pedepsa şi frica lipseati, şi 
«nici nu se citeau cuvinte ameninţătâre pe 
«tabla de aramă atârnată în for, nici mul- 
«țimea rugătore nu se temea de faţa ju- 
«decătorului. ei; ci erau în “siguranţă fără 
«judecător 1).» 

In numerul petrecerilor figura jocul cu 
zarurile, cu nuci şi chiar. —cu t6tă interzi- 
cerea autorităţilor,—cu bani. Prin-mijlocul 

  

1) Ovid. Met. cartea 1, vers 90,
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„sorţului sau al zarului, tineri! îşi alegeau 
un rege, cea ce dedea loc la o sumă de 
glume prin poruncile ce regele dedea la 
commesent, care trebuiau să fie executate, 

o "RHEAI 

Rhea în: Creta a avut unul din cele mal 
vechi temple. Şi fiind-că în acestă insulă 
Sati întâlnit Şi amestecat credinţele reli- 
gise ale Helladei cu cele asiatice. Mama 
deilor : Sa identificat cu asiatica Cybebe, 
«marea mamă», şi a fost supranumită Cybele 
care, în multe părţi ale Asiei, se adora cu orgil. 
Rhea s'a mal identificat şi cu Gaia şi cu 
Demeter şi cu tracianca Cotys sau Bentidis 
Şi chiar cu. divinitatea egiptiană Isis. . 

Asiatica Cybele era adorată mat ales în 
Galatia a Asiei, Minre şi în deosebi în 
Pessinunte unde se găsea un forte vechii 
templu al deiţei şi unde se conserva statua 
ei de lemn căzută din cer. Se mai numea 
aci şi Agdistis după un gigant -care voia 
să-i răpescă pe iubitul ei preot şi amant,



  „Alys ful nimfei 

Nana, fiica riu- 
lui Sagariu şi a 

lui Calaos. 

“După dogmele” 
frigiene, Atys 

„cra un păstor 

: de o frumuseţe 

răpitore ; dar 
ne observând. 

cuminţenia ce 

promisese, a 
înnebunit şi s'a. 
sinucis. 

— În afară de 

„ Pessinunte era. 
un munte care se numea a Dindymos, după. 
care deița: s'a nuinit Dindymene. In Frigia 
era adorată sgomotos, carul ei era preum- 
blat de preoți, care se numeati Corybanţi, şi 

„de o mulţime de bărbaţi care. purtau acest 
nume; cu strigăte sălbatice, cu danţuri şi cu 

cântece sgomotâse. din trimbiţi, cornurl, 
flaute, cimbale. In ast-fel de cortegiu stră- 
băteau, urmând pe deiţa, munţi şi păduri. 

    

  

  

RHEA
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In Troia 'era: adorată sub numele. de 

«mama Idaia» pe muntele Ida; iar preoții 
ei se numeaii Dactyli. idaii. In Grecia şi 
în Creta, ţinuturi unde a fost adorată mai 
mult ca aiurea, preoţii ci se numeau Cureți 
care, mai în urmă; Sau identificat cu asi- 
aticii Corybanţi. - : 

In Roma cultul deiţei Cybele s'a adus pe 
timpul invasiunii lui Anibale. La 204 inainte 
de Chr. Romanii 'trimeseră soli la 'Attalos 
regele Pergamului ca să-l atragă în alianţa ! 
lor. Când solii au ajuns la Delfi, au sacri- 
ficat lui Apollon, şi au consultat oracolul, 
dacă vor reuşi în misiunea lor. Li s'a 
respuns afirmativ : «dacă 1) vor transporta 
«în Roma pe o deiţă; numat să privegheze 
«ca acela care o va priimi şi 1 va da ospitali- 
«tate, să fie. cel mai bun bărbat din Roma». 

Regele Attal primi pe soli cu multă cur- 
tenie ; îl duse în Pessinunte şi le dede o sântă : 
piatră, pe care locuitorii o credeati mama 
deilor şi “1 invită să o transporte la Roma.. | 
In diua de 31 Martie a fost aşezată în 
templul Victoriei. pe muntele Palatin. 

  

1 Tit. Liv. XĂLX, cap. 4,
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S'a decretat sărbătorirea. zilei, Jectister- 

nium şi jocuri 'scenice:; -Serbarea în onorea 

Cybelei se numea Megalesia. 

Megalesiile!) erau celebrate numai de femei 
in casa Consulului sati a pretorului. După 

„ce femeile s'au pregătit în destul, prin ab- 
stinență, - pentru ceremonie, se întruneau în 
casa unuia dintre magistraţii. numiţi, sub 
conducerea Vestalelor. Se înpodoaeau' cu 
tot felul de flori, afară de mirt. 

„Mai întâi făceau un sacrificii pentru er- 

tare de 'păcate,- o. purceluşe. şi vin pe care- Il 
deghisau' sub numele de: lapte. şi-:mhiere; 

făcând alusiune la întâmplările deişei. Victima 
era numită Damium ;: deiţa, ea însă-şi purta 
numele de Daia, iar preotesa'et Damiatrix. 

Nici o. dată însă matrânele romane nu ati 
dat serbărilor Megalesiene caracterul de orgii 

pe care-l aveai în Asia, pentru aceea luau 
cu acestă ocasiune Gall: din Frigia ca 

preoți, care, cu gălăgi6sa musică frigiană 
străbăteau ulițele Romei şi cerşeau în numele 

deiţii, Sub. Antonini, se introdu-se obiceul 

D Morasen. Ant, Rom. Yol, XIIl, pag. 34, |
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de-a se sacrifica Cybelei şi. lui Atys: tauri, 
miei Şi capre: . - : 
Preotul, îşi înmuia haina în sângele tau- 

rului sacrificat,-cea. ce se considera ca O a 
doua nascere... -. .  - i 

Rhea: avea supranumele” de Pandora, în 
Creta ;-se mai. numea: și. deița Frigiana, 
deitța Ideana, Cumaea, Pessinunlia, Sipylene, 
Berecynihia 1)... - e 

Era representată, şedend pe un scaun ca 
O.regină,-pe cap-pârtă o corână în formă 
de. zid de cetate şi cu zăvon care ese de 
sub corână. -De ambele părţi ale scaunului 
CĂ, era aşedat câte un leu; carul era tras 
de un lei şi. o. ledică, | 

„Animalul consacrat Rhect era : leul; din- 
tre plante, 'stejărul şi. bradul. |. 

. ZEUS (Jupiter) 
Multe ţinuturi şi - disputai onorea de a 

fi servit ca” loc de nascere a supremului. 
deu. Frigienii pretindeau că este compatrio- 
tul “lor, fiind-că sa născut pe muntele Ida; 

  

1) Virg. Aen. carţ IX, vers 82,
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Beoţienii arătau localitatea numită Patrachos 
lângă. Cheronea ca trăgăndu-şi numele de: 
la piatra -pe care Cronos..a înghiţit-o” în: 
locul. lui Zeus; Mesenienii se: sileau să în- 
vedereze că tatăl Olimpienilor: a -văzut' lu= 
mină în ţara. lor. Etolienii pretindeau.că s'a 
născut la Olen; Argeenii în Argos,. Arca= 
dienii mai fini asigurati. că în: Arcadia s'a 

refugiat Rhea şi a născut pe Zeus pe mun- 
tele . Lyceion din ţara. lor unde se găsea şi 
o: peşteră numită sanctuarul: Rheci, în care. 
numai preoteselor zeiţei le: era permis să 
intre şi că chiar acolo Cronos. a' înghiţit 
piatra. Fiind-că muntele unde se afla peş- 

„tera Rheet.se numea: Olimpos, iar o-parte 
a'lui, Critea ;: aflară şi un alt motiv ca să 
pretindă şi să asigure că Zeus nu s'a născut 
în Creta ; ci: la dânşii, pofitând de potrivirea 
numirilor. | 

Trebue cu tâte acestea să primim, că 
munţii Cretei, după tote probabilitățile, au 
avut .onorea de a vedea: pe Zeus născen- 
du-se şi crescând; “nu se scie: însă care a- 
nume munte, fiind-că şi asupra acestul punct 
sunt! „neînţelegeri.
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„Aci refugiindu-se Rhea ca să-şi scape 
noul ei născut de stomacul nesăţios a lui 
Cronos, “s'a urcat pe pădurosul munte Psi- 
lorites care este acoperit de zăpezi,—lda al 

„celor vechi,—unde -a întâlnit pe Dactylii 
Idei. Aceşti Dactyli erau divinităile frigiene 

„cele mal vechi, cărora li Sa atribuit des- 
coperirea fierului. şi : că ei cel d'intei au 
lucrat fierul. Mai târzii au fost consideraţi 
ca magi şi ca artişti. Erau legaţi cu. Cori- 
Dbanţii. şi cu Cureţii. şi nu rar şe confundau. 
cu Cabirit din Samothracia şi cu Telechinii. 
Se numiseră Daciyli, adică degete, din causa 
marei. dibăcii: la lucru, a mâinilor lor,. sau 
fiind-că locuiau Dactylii adică creştetele cele 
„mal înalte -ale - muntelui Ida: Numai trei 
numiri.se cunosc de ale acestor divinităţi : 
Damoneus, . Chelmis- şi Acmon de şi ro- 
dianul Apolloniti. dice că sunt. fiii. nimfet 
Anchiale care. a “însoţit pe Cybele.sau Rhea 
în. Creta şi că. sunt în numer de cinci. 
Alţii spun că. erai în număr de dece:: 

“cinci bărbaţi şi. cinci femei; Ferechides dice 
că sunt cinci-deci şi doi;. alţii. o sută. 

Aceşti Dactyli deci, au însoţit pe Rhea. 

    

PD * Tipografia G. A. LAZAREANU, sir. Episcopiei 3,



- într'o “peşteră. 
- “ascunsă şi largă. 

din munţii cre- . 
tani, unde după. 
ce a născut pe 
Zeus, l'a lăsat în - 

„grija Themisci 
- Şi i-a pus ca 
„doici pe nim- 
fele Adrastia şi - 

- Ida, fiicele re- 
gelui Cretei Me- 
lisseus; iar. ca 
păzitor al divi- 
nului” prunc pe 

| "credincioşii sel . 
Cureţi. Fiind-că însă Zeus, îndată ce s'a născut, 

incepu să ridă şi a ris şapte dile întregi, 

numtrul. șapte Sa considerat ca numir 
desăvârşit şi ca cel mâi norocos. Pe lângă 
acestea, cu-ocasiuneă nascerii tatălui deilor 

şi al Gmenilor, pământul atunci pentru prima 
Oră a dat nascere plântei dictam, bună pentru 

lecuire.. Da 
„Intre acestea Nymfele luând pe. Zeus :] 
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“hrăneau cu 'laptele caprei Amal/heia, "1 dau 
apă cu cornul. caprei care este cunoscut:sub 
numele de cornul Amaliheiei. lară din causa 
fricii de Cronos care era gata să'şi înghită 
copilul, Cureţil: strânşi în jurul peşterei dan- 
ţau sgomotos Jovindu-şt scuturile pentru-ca, 

asurdindu-se urechile lui Cronos prin sgo-. 

motul acesta infernal, să nu audă șipetele 
divinului prunc. Din causa unor ast-fel de 

servicii, “Zeus, după 'ce a murit capra A- 
malibeia care născea pe fie-care an doi ecr: 

“a făcut din capră şi. din cei doi edi'o fru- 
-mOsă constelaţiune, “iar cu.pelea ei îşi îm- 

brăcă scutul care, de aci înainte 'se numi 
degidă (de capră); iar el însu-şi se numi 
purlător. de degidă. Mai târzii dărui aigida 
ceiţii Athena; doicelor 'sale nimfele, le-a - 
dăruit Cornul Amaltheici care avea pro- 
prietatea .de-a le procura tot ce ar fi dorit. 
dânsele.: Ia Si 
„O altă tradiţiune dice, că Themis a dat 
copilul ca să-l crescă nimfei Amaltheia 'care 
avea o capră şi care, la rîndul el, lăsă sar- 

- cinea creşceri! copilului, caprei. Acestă capră 
a nimfel Amaltheia era fiica s6relui, cu cău- 

. . ă 
d.



tătura așa. de 'ameninţătore, în cât Titanii: 
rugară Pămentul. să-o "ascundă în: vre-o 
peştere a Cretel ca să nu o mai vadă. După 
sfatul Gaiei, Zeus întrebuinţă pielea: care 
nu se putea răni-a caprei Amaltheia spre . 
distrugerea: Titanilor, iar &sele .caprei le în- 
făşură în pielea altei capre, le inspiră 'o 

„nouă viaţă și o transformă în constelaţiune. 
Alte fabule dai ca educatori ai lut Ju- - 

piter pe Pleiade sau Peliade adică porum- 
biţele şi vulturul. Pleiadele aduceau în peş- 
terea necunoscută unde era ascuns, Am- 

brosie de la Oceanos; iar vulturul, Nectar 
pe carel lua în cioc dintr'un isvor. 'lar 
după ce Zeus repurtă : strălucita“1 victorie, 
“transformă în constelaţiuni” şi vulturul şi 

Pleiadele cărora le-a dat puterea de a pre- 
vesti cele patru anotimpuri ale anului. : 

Multe alte încă tradiţiuni fabulose s'au 
transmis despre nascerea şi crescerea celui 
mai înalt dintre dei. Ast-fel numesc pe doica 
lui şi Arctos (ursa):iar pe îngrijitorul şi pe 
protectorul lui îl numesc Crete regele Cno- 

sului. După altă. fabulă, in: pescerea în care 
Sa. născut Jupiter” erau o mulţime de-albirie .
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care depuneaii mierea spre hrana celui mat 

înalt dintre dei. In anumită epocă a anului 

coincidend cu epoca nasceril lui, sângele ce 

cursese la nascere se încăldea aşa de tare, 

în cât se aprindea, şi când nelegiuiţii mu- 

ritori Laiu, Coleos, Cerberos şi Aigolios 

îmbrăcaţi în haine de aramă, intrară în 
peştere ca să “fure mierea sfântă, hainele 
lor s'au topit din causa flacărilor ŞI Zeus 

Sa înfuriat aşa de tare, în cât ar fi ucis 
cu trăsnetul s&ă” pe aceşti îndrăsneți, dacă 
Parcele şi Themis nu ar fi intervenit şi nu 

ar fi. rugat pe divinul prunc să nu spurce” 

sfântul locaş cu sânge de muritor, atunci 

Zeus 'ia transformat în paseri.: 
“Ori-cum ar fi fost nutrit Zeus, când s a 

„mărit puţin, a luat ca profesor pe Olympos 
bărbat înțelept. şi ştiutor „de multe. După. 
numele profesorului "şi-a luat probabil su- 
prânumele de Olympiu. Când s'a făcut mare 
eşea prin Creta cu îndrăsnclă însoţit de. e- 
ducatoril lul. Intr'una din aceste escursiuni, 
întâlni fără de veste. înaintea sa şi. forte 

aprâpe, pe tatăl. săi Cronos, întrun loc 
forte strâmt, de unde nu mai putea! să scape,
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a fost silit deci, ca sa nu dea bănuială lui 
Cronos, să se transforme pe sine în balaur 
iar. pe însoțitorii lui, în urşi. Spre: aminti- 
rea acestei” întâmplări, spun, că, a înălțat pe 
doicele sale la cer şi le-a transformat în - 
constelaţiunile urselor, ursă | mare Şi ursa 
mică. | 
„Dar Cronoș era viclean ŞI din nisce prea. 

neînsemnate semne bănuia presența lui a- 
colo şi'] căută. Atunci Crete Pa ascuns de 
o cam dată în muntele Dictaiu, apol lau 
luat Cureţii şi intrând într'o clepshydră au 
trecut în Mesenia, unde Pau încredinţat nim- 
felor Itome şi Neda care Pau spălat la un 
isvor numit de atunci Clepshydra. Atunci 
pentru prima Oră Coribanţii au instituit în 
Mesenia jocurile Olimpice spre amintirea 
fericitului eveniment pe care mai târziu le-a -a 

reinoit Heracles. . | 
Ast-fel se scurse copilăria lui Zeus. Când 

insă ajunse în vârstă, începu să cutreere 
lumea “singur, dar sub forme felurite, ca. 
unul care încă se temea de Cronos. Intr'una 
din aceste preumblări, Zeus deja flăcăi avu 
unul din cele d'intei aventuri amorose.



Într'o parte a insulei Samos . curge riul 
" Partheniu. In limpedile lui valuri obicinuia 
să se scalde Hera încă fecioră, sora lui 
Zeus. Acolo Zeus vedând-o desbrăcată, fu 

„cuprins de'o dorinţă neinfrânată şi de atunci 
"o pândea mereu sperând să o întâlnescă o 
dată singură; dar fiind-că bănuia că densa 
îl va refusa amorul, de '6re-ce era frate, 

_S'a transformat întrun Cochix (cuc) şi se 
aşedă pe muntele 'Thronax care de atunci 
Sa numit Cochix (cuc)... - 

„Aci veni şi Hera, de astă dată singură  : 
cucul (Zeus) sbură şi se aşeză pe genuchil 
el, ca şi cum ar fi căutat scăpare în contra! 
cumplitului frig ce era în munte. Herei î 
fu. milă de pasere şi o înfăşură în haina el. 
Dar deja Zeus îşi ia adevărata fire şi, pro- 
miţându-! legitima căsătorie, devine stăpânul 
divine! ei frumuseți. a 

De şi Zeus era Stăpânit de amorul sti, 
nu-şi uita de menirea ce i se încredinţase de destin, de a lua în stăpânire domnia u- niversului. Am vedut cum a -tăsturnat. pe fiorosul Cronos, sdrobind pe al lui sub scutul divinel . qigide. | | |



După victorie domnia universului s'a îim= 

părţit între cei trei, fraţi, fii lui Cronos: 
Zeus, Poseidon (Neptun) şi: Pluton. Zeus 
luă domnia cerurilor; Poseidon, pe a mă- 
rilor, iar Pluton pe a .infernului. Fiind-că 
insă firesca împărţire a Universului, mai 
presenta şi un al patrulea regat, anume re- 

gatul Pământului, s'au învoit fraţii să lase 
regatul Pământului ca o posesiune comună 
tuturor deilor aliaţi. ” 

Fie-care din aceste trei .regate divine se 
guverneză «deosebit -şi cu desâvârşire inde- 

pendent unul de cel-l- alt. Exista însă şi un. 

suprem consiliu care se strângea în Olimp 
sub preşedenţia cea mai înaltă, a lui Zeus. 

De şi cet-l-alți frau, Poseidon şi Pluton, 
erau egalit lui Zeus, totu-şi acesta din urmă 
avea supremaţia şi fraţii lui se pot considera 
ca locoţiitorii lui. Zeus era cel mai puternic 

- dintre dei; este singurul a tot puternic, cel 

mai înalt stăpân al “Universului, care con- 
duce “destinele muritorilor şi ale nemuri- 

torilor. Zeus pe lângă acestea era considerat 
ca tatăl comun care locuiesce în cer; ŞI 
intracâsta are un punct de asemânare-cu



D-deul sântei scripturi. Elenii lui Homeros 
sunt adevtraţii copii ai prea puternicului 
Zeus şi de la densul asceptă tote, căci tote 
sunt ale lui Zeus şi de densul sunt pline. 
lată cum începe Aratus scriereă lui despre 
fenomenele ceresci: «Să începem de la Zeus: 
«pe care nici o dată not muritorii nu trebue 
«să-l uităm; pline de Zeus sunt tâte stra- 
«dele, şi tâte adunările 6menilor; plină este 
«şi. marea şi golfurile. . Pretutindeni, toți 
«de Zeus ne ocupăm, căci neamul lui suntem.» 
Orpheus în imnul lu Aratus exclamă către 
Zeus ast-fel:: «Zeus s'a născut întâi; Zeus | 

- «este cel din urmă cu albul trăsnet, Zeus 
«este capul, Zeus mijlocul şi tâte din Zeus 
«s'au născut». | Aa 

Zeus este cel mai puternic dintre det, 
Ca urmare a acestel puteri erau pedepsele 
pe care, la- ocasiuni, le aplica celor-Palţi. 
nemuritori. Ast-fel este cunoscut din Ho- 
meros exiliul lui Poseidon “care nu mai 
putea, nici în regatul s&u să intre, nici în 
cer să se mal urce; ci rătăcea pribeag pe 
Pământ, comuna proprietate a deilor. 

După ce a orinduit afacerile Universului
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„+ Zeus luă în căsătorie pe sora sa Hera (Ju- 
nona), fără ca acestă. căsătorie să-l împe- 

„dice de a-şi însuşi şi alte femel. Chiar atuncl 
“Sau ridicat în contra lui Giganţii, apol 

Tiphon şi în fine Aloidii: Otos şi Ephialies 
fil. at nimfel Iphimidia şi al lui Aloeus fiul 
lui Poseidon; giganţii cresceau în fie-cere an 
in înălțime, câte dol coţi; iar în lăţime, 

„câte unul. Aceştia aruncând peste muntele 
Olimp, muntele Osa, şi peste Osa muntele 
Pelion, amenințau Cerul. 

Toţi aceştia: însă la urma urmelor au 
fost zdrobiți de puterea' neînvinsă a: lui 
Zeus şi cel 'doi Aloizi aruncaţi în 'Tartar, 
erau pedepsiţi după cum am vedut. 
„Puterea însă nemărginită de cară dispunea - 

Zeus îl semeţi; cei-Palţi dei începură să 
murmure în contra a tot puterniciel lui, şi 
să ascepte o bună ocasiune spre a-şi r&s- 
buna: Hera pe de altă . parte Supărată din 

„Causa traiului destrăbălat pe care] ducea 
divinul stu soţ, cât şi din causa deselor. 
certe conjugale a fugit din Olimp şi s'a 
dus în Beoţia. | . 5 

Fuga geloser Here a ațițat şi mai tare 
>



pe cei-l'alţi del. Zeus însă, ca să preîntâm- 
pine certa care ameninţa, a venit el însu-şi 
in Beoţia şi după sfatul regelui Plateenilor 
Citerone, construi o statue. de lemn repre- 

“sintând o femee, şi imbrăcând-o cu vest=: 
minte, o ridică d'asupra carului sti şi o 

- plimbă imprăştiând vorba că este prea fru- 
mâsa nimfă Platea pe care avea să-o ducă. 
in Olimp ca să înlocuiască pe fugita Hera. 
Când Hera a auzit intenţiunea soțului său, 

se mânie,.şi alergând spre -car, sfişie vest- 

mintele presupusei nimfe, rise de spirituala | 
farsă a lui Zeus, se împăcă: cu dânsul şi 
se întorse în Olimp. 

Dar Zeus nu înţelegea să-şi -schimbe - 
viața de până aci din causa slăbiciunilor şi 
a gelosiei soţiei sale. Ne fiindu-i destule 
atâtea nimfe, pe care i le oferea fie-care 
colţ de pământ, fie-care rii, fie-care riuleţ; 
căci nu era colţ de pământ, nici ii, nici 
riuleţ care să nu-şi aibe divina-l” nimfă, 
hotăresce în ciuda Herei, să-şi aducă în cer 
pe un tînăr: cu funcțiunea de paharnic. V&- 
dând într'o di pe prea frumosul Ganymedes 
păscând turmele tatălui să i pe rhuntele Ida:



din Troia, răpit de frumuseţea ul, se trans- 
formă în vultur, îl răpesce, şi il duce în 

Olimp, unde " încredinţeză slujba mărtu- 
risită, de paharnic în locul depărtatei Febe 
favorita şi protegiata a Herel. 

Hera turbeză de mânie. Conspiră cu Po- 
„seidon, Apollon şi Athena şi hotăresc să-l 
prindă pe Zeus şi să-l lege cu lanţurile. pe 

“care Hephaistos le făurise întradins. Dar 
Thetis cea cu picidrele de argint, aflând 
de la tatăl ei Nereu cele ce sc uneltesc, 
ia ca ajutor pe gigantele Argeon, se repede 
în Olimp şi denunţă. lui Zeus cornplotul 
urzit. Atunci Zeus ca să-şi resbune, exileză 
pe Poseidon şi pe Apollon pe Pământ şi 

“nu icrtă, de cât pe Athena. lar pe Hera 
care persecuta pe Heracles, fiul stu, cu 
Alcmena, o spânzură de: cer. Atunci chemă 
pe toţi cel-Palți dei, pe cel mal înalt cres-. 
cet al Olimpului cu multe! piscuri şi le 
zise cu o voce îngrozitere : 

«Dacăl) voii să ştiţi cât de mai presus - 
«sunt eu, ca toţi nemuritori], atârnați din 

  

1) Hom, II, rap. VIII vers. 17,
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«cer un lanț de-aur şi spânzuraţi- vă de 

«dânsul toţi del şi deiţe. Nu veţi putea să. 

«me târiţi pe păment, ori cât Vaţi căsni,. 
«voi, când însă şi eu aş încerca acela-şi 

“ «lucru, pe toţi pot să ve ridic în înălțime. 
-<împreuuă cu pământul şi cu întrega mare; 
«să leg apoi lanţul de verful Olimpului şi 
tâte vor atârna in aer. _ 

Acestă cuvântare îngrozi pe del şi ati 
tăcut toţi. De atunci lăsat cu. desăverşire 
liber, Sa dat cu totul vieţii destrăbălate. 
„De atunci nimeni nu mai îndrăsnesce să-l N 

observe. Dei “şi Omeni :tremură la vederea 

„lui, ca. şi la învocarea numeluj lui. El este 
care. strânge şi risipesce nuorii pe cer; el, . 

cel ce trimete tunete, furtuni, “fulgere când 

zgudue înfricoşata-i Aegidă ; el singur are. 
puterea să liniştescă elementele şi să poto- - 

lescă furtunile. Copii at lui Zeus cu 'Themis.- 
sunt Horele; lui deci se supun destinele 6- 

„menilor pe care e are în mâini, după cum. 

viitorul este la genuchii lui Zeus: 

Aprope. de dânsul se află dout urne, una. 

cu “daruri frumse şi -alta cu. daruri rele . 

Cu tâte acestea, nici dânsul care este cel ..



mal puternic, cel ce domnesce peste. mu- 
ritorl ca si peste: nemuritori, singurul liber 

„după poetul Aeschil, nici dânsul nu - pote 
să scape de neînvinsa “putere-a destinului 
adică a totalităţii legilor naturale care conduc 

„cu absolută independență mersul Univer-! 
sului. EI care pote tote, nu are .nicl o pu- 

_tere în contra lui. Sc 
Muritorul ori cărei epoci: Şi ori cărei ţări 

„a geificat pururea cea ce în imaginaţiunea 
lui era, omenesce desăvârşit, aşa cun “îşi 

„imagineză densul, căci - alt-cevă mar înalt 
de cât supra omenescul,: nu putea să con- 
cepă. Din câte am vâdut Până acum; şi din - 
cele ce vom mai vedea mal: departe, fan- 
tasia grecă a atribuit deilor vi iața” pe care 
O duceau 6mehii înşile Pe pământ. Insă-şi su- 
punerea lui . voinţii neînduplecate a desti- 

„nului, "1 învedereză “caracterul lui omenesc, lucru de alr-fel deja simţit şi constatat până aci. Cunosce presentul “şi viitorul, întocmai ca şi predicătorii care şi dânşii cunosceau 
Şi prediceat: viitor], ca ŞI dânşii nu era în “stare să schimbe nimic în: hotăririle vecinice şi “înmutabile ale: destinului: Zeus îşi. ma-



AT O 

nifestă voinţa. prin fulgere,. trăsnete, vise, 
vedenii, sbor de paseri, oracule şi vorbind el. 
însuşi prin mijlocirea oraculelor. lui Apollon. 

Ca să se învederezeşi mal clar traiul cu 
desăvârşire omenesc-pe care-l duceaii deil 
în Olimp, voiu cita un pasagit caracteristic 
in acestă privinţă, pe care ni-l dă Homeros : 

«Când!) insă se arâtă a decea auroră, şi 
«dei! nemurițori se înnapoiai în fine spre. 
“«Olimp, toţi la'o-Paltă, cu Zeus în frunte, 

4 

«Thetis nu-şi uită de rugămintele fiului ei; 
«ci se înalță din unda mării, şi dis de di- 

«minţă se îndreptă spre înaltul cer şi spre: - 
«Olimp. Şi găsi- pe fiul lut: Cronos cu pri- 
«virea lată şedând pe vârful cel mai inalt a] 
«Olimpului « cu multe crescete, retras de cei- 
«Pal. dei. Şi se aşedă în faţa lui, şi-i îm- 
«brăţisă. cu mâna stângă. genuchii, iar cu - 

«mâna dreptă apucându-l de bărbie, ast-fel 
«vorbi, rugându- sc, către, Zeus regele, fiul 
«lui Cronos. :: a 

«Zeus | tată, dacă vre-o dată, printre” ne-. 

muritori ţi-am folosit, fie cu vorba, fie cu 

1) Mom. II. rapa. 1 vers 304. 
_
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«fapta, împlinesce-mi acesti dorinţă: Ono- 
«reză pe fiul meu care, mai mult de cât 
«ori-care. altul, este. de 'o. scurtă” viaţă pe 
«păment: Chiar acum, regele bărbaţilor A- 
«gamemnon l-a insultat şii ţine el însu-și 
«resplata, răpindu-i-o. Cel puţin, onoreză-l 
«tu, o Zeus: Olimpiane, prea înţelept; şi dă 
«<Trojenilor victoria atâta timp, până. când 
«Achivi vor onora pe fiul meu şi-l vor în-. 
«destula cu onâre». Sa 

«Ast-fel vorbi; dar Zeus care ridică nuorit 
«nu-l r&spunse, ci tăcut stătu mult timp, 
«ară Thetis, cum "1 apucase genuchil şi-l 
«ținea strâns, întrebă Pentru a doua oră: 

«Promite-mi cu siguranță sau: refusă-mi, 
“«fiind-că tu nu at de ce te teme, ca să ştii 
«cât de neconsiderată deiță sunt, printre 
«tote cele-Palte. a | 

—«Suspinând din băerele inimei, Zeus care 
«ridică noril, respunse acesteia :» 

«Este o faptă” periculosă, când tu mă 
impingi în guta Herei, care me necăjesce 
«cu vorbe insultătâre. Căci ea: şi aşa, fără” 
«să ajut Troenilor, pururea ms certă, între! 
«deii nemuritori şi mă acusă că le ajut în 

Tipograţia G. a. LAZAREANU, str. kpiscopiei 3.
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«resboi. De acea tu, plecă îndată de aici, 
«ca să. nu te simtă Hera; eu "voit avea grijă 

dde acesta, ca să o aduc la îndeplinire; a 

«dacă nu crezi, iată, îşi afirm din cap, c 

«să te convingi. Acesta este semnul: cel 

«mai sigur între nemuritori : căci tot ce 

«voii fi afirmat din cap, nu se pote nici 

crevoca, nu este nici înşelător nici zadarnic». 

“Mytologia. — Fascicula 1 — 10 bani.
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«Zise, şi din negrele-i sprincene promise - 
«fiul lui Cronos, şi pletele nemuritore ale 
«regelui se mişcară pe nemuritoru-l cap, şi 
«sgudui marele Olimp. După ce sau înţeles 
«ast-fel, s'ai despărţit; una, se aruncă din 
«scânteetorul Olimp în marea cea adâncă, 
„«Zeus spre casa sa; toți deil împreună se 
«sculară din scaunele lor,. în faţa tatălui şi 
«nici n'a îndrăsnit. vre-unul să stea când 
«dânsul intră; ci toți “1 eşiră inainte, Se 
caşegă apol pe 'scaunul lui. Dar Hera nu 
cignoră, ştiind că se învoise cu densul Thetis 
«cea cu piciorele de argint, fiica bătrânului 
«din. mare; îndată atacă pe Zeus fiul lui 
«Cronos, cu vorbe. sfişietore: 

«Cine iară-şi, viclene, dintre dei, ţi-a mal 
«umplut capul? tot= d'a-una iți place să lu- 
«crezi fără ştirea mea şi să hotăresci, după 
«ce vel fi întocmit planuri ascunse; nicl o 
«dată nu te-ai 'învrednicit, ca bine-voitor 
«mie, să-ml spui gândul ce gândesci. 

«Acesteia . răspunse: tată] deilor şi al 6- - «menilor:. Hero, nu spera să ştii tote pla- 
«nurile mele; își vor fi grele, . de şi'mi eşti 
«soţie: Cea. ce este permis să -audi, nici



E ŞI _— 

«unul dintre dei, nici dintre Omeni nu. va 

«şti înaintea ta; cea ce însă am voit -eui 
«să concep fără să știe deii,- nici să nai 
«întrebi, nicl să ispitesci.» 

«Prea gloriose fit a lui Cronos, "1 r&s- 
«punse Hera cea cu ochii de bou, respec- 
ctabila, ce vorbă ai mai rostit? Deja de 

«înainte, încă de mult, nici nu te întreb, 
«nici nu 1e ispitesc; ci -prea liber eşti să 
«concepi tot ce doresc; acum însă tare-mi 

«temă să nu te fi ademenit Thetis cea cu 

«picidrele de argint, fata bătrânului din mare, 
«fiind-că a venit cu-nâptea în cap. şi Sa 

caşedat lângă tine;-şi ţi-a apucat genuchil, 
«Şi al fost forte grăbit să-i promiţi ca să 
«onorezi pe Achille şi să prăpădesci mulţi 

«la corăbiile Acheenilor. 
cRăutăcioso, îl dise ripostând Zeus care 

«ridică nuorii, tot-d'a-una. bănuesci, şi nici 
«o dată nu mâ ascund de tine! Cu tote 
cacestea, nimic nu vel piitea folosi alt-ceva 
«de cât să te -faci mat urită sufletului meu, 
«cea ce îți va fi şi mat.amar. De acea 
«taci din gură, ca: nu cum-va câși del sunt - 

«in Olimp. să;:nu-ţi folosescă apropiindu-se .
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«când voiu pune. neînvinsele mele mâini 
«pe tine», - Ma 

«Aşa vorbi şi se temu Hera cea cu ochi 
«de boi, respectdbila, şi tăcu din gură, 
«plecându-şi, fruntea. Suspinară în casa lul 

„„«Zeus, deil locuitori a! cerului. Intre aceştia 
«faimosul: meşter Hephaistos îricepu: să 
«cuventeze spre mângâerea mamel sale Hera 

„„ &cea cu brațele frumose: firesce treburile 
acestea sunt forte urâte şi de nesuferit, 
«dacă vol Ve certaţi ast-fel pentru nisce 
«muritori şi ațițaţi gălăgie printre nemu- 
«ritori; nu mal este nici, poftă măcar pentru 
«o bună mâncare, fiind-că cele mal rele 
«inving. De şi mama este cuminte, et tot «o sfătuesc să dea precădere scumpului tată 
«Zeus, ca să nu o certe din nou tata, și „«să nu ne turbure ospăţul, Căci dacă ar voi «Olympiul trăsnitorul, ne-ar arunca din scau- «nele: nâstre, fiind-că el este cel maj pu- «ternic. Dar tu indulcesce-] prin vorbe blânde «şi numai de cât Olympiul ne va fi-blajin.» „<Ast-fel vorbi, şi ridicându-se, puse un “pahar rotund în mâinile mamei sale şi îl «dise: rabdă, mama mea, şi stăpânesce-te



«de şi necăjită, ca să nu te vtd cu ochii 

«mei—de şi-mi eşti dragă— bătută; atunci 

«nu voiu putea, cu părere de râu, să-ţi ajut 
«căcl este forte greu să se iîmpotrivescă 
«cine-va Olympiulut. Când am voit încă o 
«dată de mult, să-ţi iati partea, m'a apucat 
«de picior şi ma aruncat din pragul divin; 
«şi cădeam o di întregă, şi o dată cu a-. 
«pusul sorelui cădui în Lemnos (şi nu mai 
caveam de cât puţină viaţă). acolo după ce 
cam căzut mă luară îndată bărbaţi Sintieni. 

cÂst-fel vorbi, iar Hera cea cu braţele 
«albe surise ; şi surizărid primi paharul din. 
«mâna fiului ei; Apoi apucând spre drepta 
“turna şi celor-l'alți dei în pahare, dulce 
«nectar luând din crater; un ris nestins 

«sbucni la fericiţii dei când vâdură pe He- 

«aistos slujind prin casă. Aşa,. 10tă diua, 
“până la sfințitul sorelul se ospătară Şi pofta. 

„«hu era lipsită de mâncare alesă, nici os- 
“pățul de prea frumosul. cânt al citarei pe 
«care Apollon o ţinea,- nici de Muse care 
“cântau, r&spundându-şi, cu frumosă voce; 
«lar când strălucita lumină a sârelui sfinţi, 
“aceştia s'au dus să se culce fie-care în



„ «camera sa pe care o construise cu multă 
«pricepere faimosul Hefaistos schiopul; Zeus 
«Olympianul, trăsnitorul se duse la patul 

«sti unde dormea mat înainte când dulcele 
«somn îl apuca. Acolo urcându-se a adormi; 
«iar lângă dânsul Hera cea cu scaunul 
«de aur. | 

Numa! în invocaţiunea Peliadelor adecă 
a preoteselor sanctuarului de la Dodona; 
«Zeus a fost, Zeus este, Zeus va fi, 0 
«mare. Zeus»; Numai într'o inscripțiune 
de la Mantinea, din care reese că deul în 
vechime. era representat ca trăsnet; numal 
în înalta. expresiune a lut. Sofocle. «Zeus 
«Olimpiul tatăl a tâte»; în expresiunea 
lut Acschil: «Zeus este eter, Zeus este pă- 

„ment, Zeus cer»; şi în adoraţiunea lui ca 
Zeus desăvârşilul, ca conducător al desti- 
nului Omenilor, ca iertător şi: pololitor al 
relelor, ca răsbunător, ca mântuitor. Numai 
într'acestea şi încă altele câte-va, Zeus este 
înfăcişat cu particularităţi supra omenesci; 

„Cu particularități de acelea, pe care reli- 
giunile înai luminate ale unei omeniri mai 
desvoltate le-au atribuit supremilorlor dei.
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Prea înțeleptul şi a tote vedător deu, rege 
ale Panteonului elenic mat este încă supus şi 
voinţii “rele a Aici, a divinității adică, a. 
orbirii sub influenţa căreia omul aprope în 
plină consciință este târit spre re, urmând 
pasiunele-i, de şi. cunosce că-se avântă spre 
„prăpastie, şi el era supus acestei ameninţă- 

tre. deiţe care ajunge în.ori-ce ţară vă-. 
tămând pe Omeni. Supunerea lui Zeus către 
Ala. însemneză supunerea. primului dei, 
pasiunilor carl sunt personificate prin acestă 
divinitate femină. Rugăciunile şi penitența 

sunt doctoria pe care deul a prescris-o pentru: 

cel ce păcătuesce sub- influența Atei fiica 
cea mat marea lui Zeus. Zeus mal. este 

supus şi slăbiciunii: curat omeneşci care se 

“numesce fişelăciunea. | 
După cum vedem, supremul dea elenic, 

are slăbiciuni; dar are şi puteri, înfinit de 

"mari, cari zădărnicesc.pe cele dintâi. Zeus 
„este regele suprem ; ori-ce aşedăment public 

Şi politic, dreptul şi legea de dânsul atârnă, 
el este întâiul şi singurul întemeetor al re- 

galităţii, de aceia regii se numeau născuţi 

din Zeus şi apărători ai legilor ca'unii cari



| iz, i te 

au luat puterea de la dânsul; pote şi .ori- 
gina îşi o trag de la densul. Regii erau fiil. 
şi descendenţii Eroilor, iar eroil:aveai destul 
sânge. de a lui Zeus în “inele lor.ca să 
transmită câte-va picături şi descendenților 
lor, de vreme ce amorurile lui Zeus cu fru- 
museţi muritore nu erati nici rare, nici pla- 
tonice negreşit. | NI | 
"Afară de. acestea, Zeus era protector al 

sfinţeniei jurăinentului ; protector al adu- 
nări! poporului, al deliberărilor în care avea 
ca colaborătăre pe 'Themis, Diche şi Ne-: 
mesis. Prin multele lui atribuţiuni a stabilit 
între Omeni multe şi sacre legături, dar cea 
ce legă mal mult pe' om de om, desvoltă 
ŞI întreţine societatea mai solid de cât tâte, 

„este pote datina ospitalităţii. Zeus era pro- 
tectorul ospitalităţii: Era adorat şi cu atri- | 
butul de ploios, fiind-că, se “credea, că el 

„este acela care silesce bine-făcătârea ploac să 
cadă şi să activeze Vegetaţiunea pe pământ. 
Era adorat ca hriinilor, ca dătător de bu- 
nuri, ca agricultor, produclor de tructe, ca 
îndreptător al vânturilor spre a călători o- menirea cu bine pe mare. Cu un cuvent 
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tOte se considerati ca venite de la Zeus: 
«Zeus dă şi bunul şi reu. 

„«Zeusl) regele deilor a luat ca primă 
«soţie pe Afetis cea mal mult ştiutOre: dintre: 
«dei şi dintre menit muritori. Jar când 
ceră să nască 'pe deiţa Athena cea cu ochi: 
«de bufniţă?) amăgindu-i gândul cu viclenie | 
«prin vorbe mângâi6se, Zeus o înghiţi în 
«pântecele stă, după sfaturile Gaiel şi ale 
«înstelatului Uranos. Căci ast-fel ?l-aă sfă- 
«tuit, ca să nu aibe demhitatea regescă 

“caltul dintre veclnicii dei, în locul lui Zeus. 
«Era scris, ca dintr'insa să se nască copii «prea înţelepţi: mai întâi copila cu ochi'de 
«bufniţă 'Tritogeneia care. să aibe tăria şi 
«prevăzătârea' judecată egală cu a tatălui ; “apol avea să iască un copil cu suflet semeţ, 

  

1) Hesiod Theog. vers, 886 şi urm. o 2) Calificativul acesta care se dă deiţei Athena caracterisă cât se pâte da bine deiţa înţelepciunii ; după cum bufaiţa vede nâptea, atunci adecă, când restul ființelor nu văd; tot aşa şi înţelepciunea prin forţa raţiuni), vede acolo, unde restul omenirii nu vede nimic ; unde prin urmare pentru restul omenirii este întuneric. Ep Francudi, curs univer= sitav. ! : - Ă



«rege al deilor şi al Gmenilor. Zeus insă 
«de înainte o înghiţi în: pântecele s&u pen- 
ctru-ca deiţa să-l facă cunoscut şi binele - 

«ŞI reul. Ii 

«A doua Gră a luat in căsătorie pe stră- 
“«lucita Themis care-i născu Horele pe E- 
unomia (buna legislaţiune), Diche (Justiţia), 
«Eirene (Pacea) care tustreile se. îngrijesc 
«de relaţiunile dintre muritori, şi Moirele - 

"«(Ursitorile, Parcele): Clotbo, Lachesis şi A- 

«lropos cărora înțeleptul Zeus le-a dat cea. 

«mai mare onsre de a împărţi Omenilor mu- - 

«ritori şi bunul şi rtul. E E 

„ «Eurinome cea cu chipul ispititor,. fiica 
«lut Oceanos, “i-a născut pe. cele trei Graţii 

«cu.obraji frumoşi: Aglae, Fuphrosyne. şi 

«pe drăguța Thalia; amorul, moleşitorul 

«membrelor -se strecura prin genele lor când 

dpriveaui; căci prea frumos priveau pe sub 

«sprincene. | e 

«Apoi Zeus a venit la patul Denetrei 

«(Ceres) care "1-a născut pe Persephone cea 

«cu braţele frumâse, pe care Aidoneus o răpi 

cde la mama et; şi înțeleptul Zeus 1-a dat-o. 

câpol a iubit pe Mnemosyna cea cu co-
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«sițe frumose. din care i s'au născut nouă 

«Muse cu diademe de aur cărora le plac 
«ospeţele şi petrecea cu cântec. 

«Leto: (Latona) unindu-se cu Zeus, purtă- 
«torul Aegidei a născut pe Apollon şi pe 
«prea drăguța Artemis (Diana) iubitorea de 

«săgeţi,: odrasle mai presus de toți locui- 
«torii cerului. | n 

«In fine a luat în căsătorie pe Hera cea 
_«înfloritere, care din ămorosul pat al re- 
«gelui deilor şi al &menilor născu pr Hebe 
«(Tinereţa),.pe Ares (Marte), pe Fileiibyia 
«Lucina, Lăusia); iar el însu-zi, din capul 
«stu, născu pe Iritogenia “cea cu ochi de 
«bufniţă, teribila, aţiţătârea de r&sboi, condu- 

"«cătorea de oştiri, neinfrânata în luptă, res- 
«pectabila ; căreia i plăcură resbeele şi luptele. 

«Hera mai născu şi pe Hephaistos. fai- 
«mosul,. cel mai talentat. în arte dintre tou 
«locuitorii cerului, dar nu împărtăşind patul 
«soţului. stu, căci se supărase: pe dânsul şi 
«se certase cu el». a 

Pe lângă aceşti copil, tradiţiunea spune că 
Zeus a avut cu numerosele-i amante, copii, 
cât irundele pădurilor şi nuorii cerului,



“Dar care liră va putea să cânte univer- 

'salul amor. ce rodea nemărginitul piept al 
tatălui” muritorilor şi al nemuritorilor?. Ju- 

piter a iubit nimfe şi femei muritore;:nu a. 
„existat nic o frumuseţe către care să'nu 

fi fost atrasă divina-l simţire. Ast-fel prima. 
femee care a, avut onore să dea ospitalitate, 

in sânul-ei, amorului lut Zeus, a fost Niobe 

din care s'a-născut Argos şi. după unii, şi 
Pelasgos; ultima 'femee, amanta lui a tost 
Alcmena care-a născut pe Heracles şi de: 
atunci, se dice, că ar fi încetat drăgăstosele-i. 

relaţiuni cu muritârele. | 

- Afară de mithurile. acestea pe care le-au 

produs veditele relaţiuni. pe. care cerul le 

are cu pământul, :uşurinţa familielor nobile 

care se simțeau onorate de a'şi trage o- 

rigina de la dei,a creat o mulţime de alte: 

poveşti şi. chiar dintre cele mat poetice... 

Aşa, se povestea, ca JEgina fiica riului A- 

sopos care. curge lângă argolica Phlie, fer- 

mecând cu distinsa-l frumuseţe pe sensi- 

bilul tată al nemuritorilor, îl sili să.se trans- 

forme în vultur cu ghiara incovoiată şi să 

„o răpescă de pe geriuchil tatălui et şi să o
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ducă în insula Oenoe saă Oenopea care de 
atunci luă numele de “Aegina. Aegina "1 
născu pe Aeac, Descendenții. lut Aeac (Ae- 
acidii) aşa dar îşi trăgeau origina de la 
Zeus,. 

In Arcadia trăia pe atunci Lycaon care 
avea o fiică deo frumuseţe extra-ordinară, 
nimfă - din suita deiţei Diana care se numea 
Calisto. Pote că povestea voesce să înţelegă 

“Chiar” pe Diana, fiind-că la Arcadieni care 
năzuiau să. se considere ca descendenţi ai 
“deilor, Artemis eră supranumită şi Caliste. 
Intr'o di „tatăl deilor şi al Omenilor, întăl- 
nesce pe Calisto într'o. pădure din Arcadia; 
române uimit de frumuseţea ci şi focul a- 
morului începu să se înfierbânte în sele ul. 

«Când!) copila intră în pădurea pe unde 
«picior de om nici nu călcase, nici nu tă- iase .vre-o dată vre-un. copacii, îşi luă 
«tolba “de pe umir, şi întinse flexibilul arc, «Şi se trânti pe pămentul acoperit cu iarbă, cavend: ca căpătâi tolba, "Jupiter îndată ce <o vedu obosită şi singură, fără nici un 

1) Ovid Met, cart, 1], vers 447,
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«paznic îşi dise: soţia mea de sigur nu va 
«şti şi furtişagul acesta, dar şi dacă ar afla, 

«sunt certuri şi atât. 

«Ma! întâi ia figura şi îmbrăcămintea 
«Dianei, se. îndreptă. către fecidră şi o în- 
cîntrebă: O fecioră, tu care eşti una- din 
«sâţele mele, prin. care culmi ai vânat? 

«Copila se scâlă şi r&spundând ”] dise: sa- 
«lutare o deiţă, tu care, după părerea mea— 
«pâte el însu-şi se mE audă—eşti mat mare 

«chiar şi de cât Jupiter. Jupiter ride şi aude 

«şi se bucură încă, că tot pe dânsul îl.pre- 

«feră lui însuşi, o sărută, şi nu 0. sărută 

«moderat, cum ar fi:sărutat o fecioră ca 

«Artemis, când încercă să "1. spună prin 

„«care. culmi a vânat, îi tae vorba printr'o 

cimbrăcişare şi nu fără” crimă "1 descoperă 

«cine este. Fecidra însă la rândul ei lupta 

«în contra lui. O Hera, dacă al fi vădut-o, al 

«fi fost mai blândă— lupta cât o femee pote 
«lupta, dar care copilă pote să învingă.pe 

„«mândrul Jupiter 2» Din acestă idilă se nasce 

Arcas cea ce măresce furia lunonei care 

o transformă în ursă. . .
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Riul Inachus avea 'o fată de o frumu- 
. seţă răpitâre anume Jo. | 

«Jupiter (Î) o vedu reîntorcându-se la 
«valurile „tatălui er, şi dise: o virgină, 

„«demnă de. Jupiter, nu sciă pe cine al să 
„faci fericit cu mâna ta; ia îndrepteză-te 
„«spre umbra deselor păduri, cât este cald 
«şi sorele trece mijlocul orbitei. Dacă în 
«este frică să -intri Singură în ascunzătorea 
«fiarelor, vei intra -în: locurile retrase ale 
«pădurii, sub protecțiunea: unui. dei, şi un 
«dei nu de 'rând, ci “un dei ca “mine, care «ţin marele sceptru al domnii ceresci, care „arunc: trăsnetele rătăcinde, Nu fugi de «imine! căci copila speriată fugea. Atunci «tatal deilor şi a] Gmenilor ridică un nuor. «des, cu' care acoperă latul păment, şi-i «opri fuga; şi” Tăpi virginitatea. 

«Intre acestea - lunofa işi aruncă privirile <în mijlocul Argosului şi se miră că sbu- «<rătorii nuorl făcură imagina nopții în timpul 
“luminosei dile; simţi că acel nuori nu sunt «din rii, nici nu se ridică din umedul pă- «ment. ÎŞI aruncă privirea în. jur cătând ae ai N 

_ 

1) Ovid Met. cart, 1, vers 585, 
Tipografia” G. A. LAZAREANU, Str. Episcopiei 3.



  
RĂPIREA LUI GANYMEDE 

«unde-i soţul stu, fiind-că deja cunoscea: 

«vicleniile lui, prins de. atâtea ori. După ce 

«nu-l găsi în cer, îşi dise: sau ei me înşel 

«sa sunt trădată. Şi scoborîndu- -se din 

înaltul eter se opri pe pămînt şi ordonă. 

«să. se. risipescă nuorii. - Presimţise - Jupiter 

«sosirea. soţiei şi transformase chipul copilei 

«lui Inachus într'o junică strălucitore: Şi 

«ca vacă tot frumosă este. De şi fără voie, 

Mytolozia, — Fascicula d — 10 bani.
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«copila lul Saturn admiră frumuseţea vacei, 
«şi ca şi cum n'ar fi ştiut adevâtul întrebă - 
«a cui este, şi de unde, şi din care circdă. 
«Jupiter minte. spunând că e „născută. din 
«păment, ca să nu se mai cerceteze autorul. 

«Copila lui Saturn o cere în dar. Ce să 
«facă ? este crud lucru să renunţe la amo- 
«rurile sale; să nu o dea, devine suspect. 
«Ruşinea ar fi fost învinsă de amor. Dar 
«dacă 'ar fi refusat "vaca, un' aşa mic dar 
«SOţei sale şi de. sânge “şi de pat, se putea 
«crede că nu e vacă. Şi când amanta loa 
«fost dăruită, deiţa nu-şi lepădă îndată frica, 

“«ci se temu de Jupiter şi fu 'neliniştită de 
«trădare, până când a încredinţat-o spre 
«paza lui Argus fiul lui Arestore. Argus 
avea: capul încins cu o sută de ochi. La 
«rând, câte doi, luau odihna, cel-Pâlu veghiai 
«şi rămâneau la pândă ; în ori-ce chip ar 
«fi stat, privea la 10;. de şi cu. spatele, Io “i cra înaintea ochilor. În timpul dilei o 
«lasă. să pască; iac când s6rele * este sub «marele păment, so închide şi % înconjoră 
«gâtul cu lanţ nemeritat. Pasce frunde. de <arbori şi iarbă amară. In loc de pat,: ne-
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«norocita se culcă pe pământ care nu are! 
«nici măcar iarbă, şi bea apă mocirlosă. 
«Când voia să întindă rugătorele braţe spre 
«Argus, nu avu ce braţe să întindă; când 
«a încercat să plângă cu gura, scose -un. 

«muget ;. Se infricoşă de. strigătul. stu şi se 

<ingrozi de” propria-i voce. Veni şi la ma- 
«lurile lui Inachus unde prea: adesea obici- 
«nuia să se.joce; când îşi vedu în apă 

«botul şi noile ei cârne, se îngrozi, şi 'sim- 

«ţindu-şi nenorocirea fugi. Naiadele nu o 

«cunosc, chiar tatăl săi Inachus nu o cu- 

«nâsce cine este. Dar ea urmeză pe tata, 

«urmeză şi pe surori, permite să fie atinsă. 

«şi frumuseţea-i admirată. Bătrânul Inachus 

“1 oferise iarbă smulsă, ea "i linge mâinile 

«şi sărută palma părintescă, şi - nici nu-si | 

«stăpânesce lacrămile; şi, dacă ar-putea vorbi, 

«ar cere ajutor, ar pronunţa numele şi ar 

«povesti nenorocirea. In loc de vorbă, Ji- 

«tera 'pe care piciorul o tăcu în pubere, a- 

«nunță trista transformare a corpului ei. 

«Vai mie nenorocitul ! exclamă tatăl Inachus 

catârn&ndu-se de cornele şi de gâtul ju- 

«nicei albe ca neaoa. Vai mie nenorocitul
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«repetă: Tu re eşti, o copilă, pe care te 
cam căutat peste întregul pământ? De nu 

ceral găsită, jalea ar fi fost mal mică, de 

«cât dacă eşti găsită; taci şi nu rtspundi 
«la vorbele nâstre, numa! suspini din a- 
«dencul pieptului şi la vorbele mele mugesci, 

«Singurul lucru: ce poţi. Eu fără să ştiu îşi 
«pregăteam camera nupţială şi măritiş; prima 
«mea speranţă a fost ginerele, apoi nepoți. 
«Bărbatul tăi -este acum din turmă, din 
«turmă vei avea şi “copil, şi nu-ml este 
«permis să stârşesc dureri aşa de mari prin 
«mârte! ci me chinuesc -că sunt dei, şi 
«inchisa portă a morţii întinde jalea nâstră 
«în, veclnicie. Pe când ast-fel de vorbe triste - 
«pronunţa, instelatul Argus în depărteză şi 
«smulge pe copila răpită tatălui, pentru alte 
«<păşiuni. Apol se aşedă pe înaltul crescet a 
«unul munte din depărtare, de unde, şedend 
«Sspion€ză în tâte părţile. . » 

«Dar conducătorul deilor nu: mai păte 
«suferi nenorocirea aşa de mare a copilet 
«lu Phoroneu, şi chiamă pe copilul stu pe 
«care la născut strălucita Pleias, şi în po- 
«iunceste să ucida pe Argus. Numai de cât
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dia pentru piciore aripile, 'şi cu puternica-l 
«mână. varga producătore de somn, şi a- 
«coperământul pentru păr, sări pe păment. 
cĂci îşi depărteză coiful, îşi scâte şi. ari- 
«pile, nu reţinu de cât varga. Şi se înfă- 
«ţişază ca un păstor care, mânănd caprele 
«prin ţarini retrase, cântă din fluer, venind. 
«Păzitorul Iunonian captivat de noua arie, 
«cine. eşti tu—"1 dise Argus, —ai. putea . - 
«să stai cu mine pe acestă stâncă; căcl in 
«nici un loc iarba nu este mai priirici6să 
«pentru turme, mai vedi încă şi umbră ne- 

«merită pentru păstori. Şedu Mercur şi fle- 
«cărind multe îl ţinu cu vorba o-mare parte 
«din di, şi cu trestii împreunate cântând, 
«se. încercă să învingă ochii veghetori. A- 

«cela totuşi se lupta ca să învingă mola- 
_atecul somn. şi; de şi somnul este primit 

«de o parte: de ochi, ! cu cea-l'altă parte 

«încă veghiază; întrebă încă, în ce chip s'a 
«inventat naiul—fiind-că de curând se in- 
«ventase.— Atunci deul respunse :. În munţii 
«îngheţaţi ai Arcadie, între dryadele din 
«pădurile nonacrine, a fost o naiadă, pe 
«care, nimfele o numea Syringa (Nail).
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«Nu o dată ea amăgise pe. Satyril car o | 
curmăreau şi încă, şi pe deil:pe care um- 
«brosa pădure şi roditorea țarină îi are. 
„«Imita în apucături şi chiar prin virginitate 
«pe deița Ortygiana. (Diana) şi se incingea 
«intocmai ca Diana. Ar putea filuată drept 
«Diana, dacă dânsa n'ar fi avut arcul de 
«corn, pe când cea-Valtă, de aur; „dar şi 
«aşa făcea pe lume să se înșele. Pano 
«vede reîntorcendu-se de pe colina Lyceană 
«şi cu “capul încins cu. ascuţită frundă de 
«brad, ast-fel de vorbe îi vorbesce: 
«Remânea să povestescă vorbele luj Pan, 

«cum nimfa despreţuind rugăciunile lui a 
«fugit prin poteci neumblate ; cum a ajuns - 
«la liniştitele. ape ale nisiposului Ladone; 
«cum străvediile ei surori, ar fi rugat-o 
«să se transforme, fiind-că apele riului îi. 
cîmpedicau fuga; cum Pan când socotea 
«că o. ţine. prinsă, imbriicisă în locde cor- 
«pul nimfel trestie de baltă; cum, pe când 
«Pan suspină, trestia bătută de vEnt a produs 
cun sunet lin şi asemenea unul suspin, şi 
«că a dis: acestă. înţelegere "mi-va remârica 
«cu tine; şi cum din trestii necgale u-.



— ŢI — 

-_«nite între dânsele prin legături de ccră a 

«făcut naiul care pârtă numele-nimfei. Ast- 
" «fel. de vorbe avea să dică, când Cyllenius 
«vede că toţi ochil au fost învinşi şi că 
«luminile sunt acoperite de somn. Îndată 

-cîşi curmă vosba şi "1 întăresce somnul, 

„«mângâindu-i laguroşii ochi cu varga. fer- 

«mecată. Fără întârziere, cu sabia-l inco- 

«voiată rănesce pe adormit acolo unde capul 

„este vecin cu gâtul, îl îmbrâncesce sângerat 

«de “pe culme. şi. pătsză cu sânge prăpăs- 
«tiosa stâncă. O Argus, tu zaci, şi lumina 

«pe care o aveal în atâţia ochi, sa stins, 

«şi singura nopte ocupă cel o sută de ochi 
cal. tăi. Copila lul Saturn"i luă şit aşegă 
«pe penele paserei sale şi umple coda pă- 

«unului cu giuvaeruri scânteetore». | 

Dar nu-şi potolesce cumplita-l turbare în 

contra nenorocitel -lo; ordonă unei Furii 

să o gonescă peste tot pamântul. Ajunsă 

la Nil cădu în genuchi şi ridicându-şi gâtul 

spre cer cu gemăt, lacrimi şi mugete se 

părea că rogă pe Jupiter ca să pună capăt 

nesfârşitelor el nenorociri. Jupiter îmbrățişă 

cu braţele-i divine gâtul soţiel sale şi o
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rOgă ca să pună capăt pedepse: «N'aibi 
«frică 11 dise—în viitor nui va ma fî 
«pricină de durere» ordonă încă ca apele 
Stigelui să. audă vorbele lui, încredinţând 
ast-fel pe soţia sa despre sinceritatea pro- 
misiunilor lui. Indată ce deiţa Junona cea 
cu braţele albe îşi potoli ura, Io reia figura 
de mal înainte, se face cum a fost: fuge 
perul de pe corp, cârnele îi descresc, orbita 
ochiului devine mai mică, gura: se strâm- 
1€ză, “1 revin mâinile şi umerii, lepădân- 
du-se copita; revin cele câte cinci unghii. 
Nimic nu mai rămâne din vacă, afară de 
albeță. Nimfa se ridică slujindu-se de cele 
dou& picidre, şi se teme a vorbi, ca să .nu 
mugcscă ca pe timpul când era vacă, şi cu 
frică scose cuvinte întretăete.. lo-a născut 
din Jupiter, pe Epaphos. | 

Transformet în plâie de aur, Jupiter a- 
măgi pe admirabila copilă a. lut Acrisiu 
Danae şi avu dintr'insa pe faimosul Perseu 
ale cărul isprăvi minunate le vom povesti 
la Ssemi-de. Sa 

Transformat în taur Jupiter răpi pe E- 
uropa fiica lui Agenor. regele Sidonulul.



 
 

STATUA LUI ZEUS DE PHIDIAS
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Orbit de frumuseţea copilei Sidoniane, chiamă 

pe fiul stu Mercur!) şi "1 ordonă să se 
cobore în Sidon şi să facă ca ciredile re- 
gale să:se apropie de ţărmul marii, la or- 
dinul lui, juncii se cobâră din munţi „şi 
pasc pe malul mării; unde fiica regelui 
Agenor avta obicei. să se jece cu copile 
Tiriene. "Dar _majestatea : şi cu amorul nu 
prea se împacă şi nici nu pot Sta la o Paltă; 
lepădând deci gravitatea regescă, tatăl şi 
conducătorul deilor, a Cărul 'dreptă este 
înarmată cu focul fulgerului, care, cu o 
miscare. din cap zguduie universul, 'ia as- 
pectul unul taur. şi amestecându-se printre 
cei-l'alţi junci, -mugesce şi alergă prin iarbă 
Culorea "1 era albă ca neoa, pe care nu o 
călcaseră nici aspre piciore, nici ploiosul a- 
ustru nu o pătasc, peile gâtului 1 atârna până 

la piept; cornele îi erau mici, al-fi putut pre- 
tinde că sunt lucrate de mână; şi-mai transpa 
rente de cât curatul diamant. Pe fiuntea-4 nu 
era nimic ameninţător, nici: ochiul nu'i era 
infricoşător; chipul lui arată pace. Copila 

Ovid. Met. cart. II vers 436,
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lui Agenor se miră că taurul este aşa de 

frumos că-nu “ameninţă. să atace; dar deşi 
blând, se temu la început să-l atingă. Indată 

însă intinde şi flori la“ alba: lui gură. “A- 
mantul se bucură şi, până să vie “fericirea. 

sperată, sărută “mâinile ei, căci abia, abia 

mai amână cele-Palte. Acum se jocă şi sare - 

prin verdea iarbă; acum îşi întinde alba lui 

câstă pe galbenul nisip. Puțin câte puţin, 

inlăturând. frica, oferă, când pieptul lui 

mângâierilor copilei, când c&rnele ca să fie 

impodobite cu noi ghirlande; ba încă fe-. 

cidra regâscă, nesciind pe cine îşi lasă greu-. 

tatea, indrăsni să se aşeze pe spatele tau- 

rului. Când deul de pe ţ&rmul uscat înce- 

tinel îşi duse primi paşi în apele. mării, şi 
de aci, îşi duce prada pe costa de diricolo.. 

Europa se înfricoşeză: şi-şi aruncă privirea 

spre țermul ce se -depărta, cu drepta îl 

ţinea de- corn, cea-Paltă este aşedată pe 

spinarea taurului; hainele-1 fluturânde se 

cutati la suflarea vintului. Ajuns în Creta. 

Jupiter îşi reia figura sa. Are cu Europa: pe 

"Minos, Sarpedonte şi Rbadamante. 

Dintre cele mai poetice pământesci a-
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“moruri a: lui Jupiter. era.acela cu Leda cea | 
su picidrele frumese;, -copila lui . esti şi 
soţia lu 'Tindar. Innamorându-se nebun de 

„densa, regele &menilor şi al deilor, caută o 
transformare din cele mai frumose ca să | 

„1.se facă mal plăcut. Se transformă deci 
în lebădă şi urmăresce pe: divina nim&. 
Fructul accstul amor a fost frumosa Elena 

„iar după unil şi Poluce; pe când cu Tindar 
soţul ei, Leda a născut pe Timandra, pe 
Filonoe, pe Clitemnestra şi pe Castor, 

Mai există, relativ la acestă poveste şi o 
altă versiune; Nemesis deiţa dreptăţii era 
o divinitate drăguță; aşa că nu eta cu pu- 
tință ca să nu atragă atenţiunea celui mai 
înalt dintre. del. Jupiter deci 'o urmărea. 
Nemesis temându-se, se transformă intr'o 
gâscă ca se scape de urmăririle încăpăţâ- 
nate ale divinului ei amant. Jupiter insă se 
transformă şi densul într'o lebădă. Di oferă 
dragostea în Râmnunta!) din Atica. Fiind- 
că pastrile- nasc ouă, Nemesis născu și ea 
n —— 

1) Ramaunta astă-di Stavno-castro. Aci se găsesce un 
templu a lui Ampharaus şi o statue a deiţii Nemesis înaltă . 
de 10 coţi. : - ”



ca gâscă, cum era când a primit divina... 
dragoste, un ou, pe care; după unii Mercur, 
Pa încredinţat Ledei; după alţii, Nemesis. 
Pa lăsat într'o pădure; câţi-va păstori a- 
flându-l, Pau dus la Leda. Leda conservă 
preţiosul ou într'o ladă şi când se împlini 
timpul gestaţiunii, a eşit din oi prea fru- 
mosa Elena. . 
Dupt o altă pove este, din acela-şi ou S'ait 

născut şi fraţii Elenei Castor şi Poluce— 

- Dioscurii—De acea Elena se numea copila 
lui „Jupiter şi a deiţei Nemesis, iar pe Leda 
o considera ca pe o simplă doică. După. 
altă - versiune, Leda a născut dout ouă: 

dintr'unul a eşit Elena, din cel-Palt Dioscurit: 

fraţii ei. Leda se consideră ca representarea. 
divinității “nocturne. 

Multă analogie cu poveştile mitologice 
laconiene asupra Dioscurilor presinta poveş- 

tile beotiene relative la nascerea lui Amphon.. 

şi a lui Zethus. Jupiter înnamorat «de fru- 

mâsa Anliope fiica riului „Asobus, se trans-— 

formă în Satir. Aflându-se vina Antiopei, . 

tatal ei, pe carel măi numesc şi Nicteil o 

gonesce din casă.



„Alte amante a lui Jupiter sunt: Tebana 
Semele fiica lui Cadmus. lunona ofensată de 
necredinţa soţului ci, renunță de a se mai 
certa cu densul, hotăresce. să-şi răsbună 'pe 
Semele, cu atât mai mult, cu. cât amanta 
zămislise. Se transformă deci într'o babă 
cu chipul doicei: Semelei Beroe; intră în: 
vorbă cu densa, şi din vorbă în vorbă a- 
junseră să pomenescă despre Jupiter şi de 
legătura: ce are cu densul. «Aş vreal) să 
«fie Jupiter,—dise prefăcuta Junonă suspi- 
«nend—tOtuşi me tem de tote; mulţi sub 
«numele de dei urca paturi neprihănite. 
«Nu este destul şă dică că este Jupiter, să 
«dea şi dovadă de dragoste ; dacă intr'adever 
ceste densul, cere-i să-şi ia semnele şi să 
«te îmbrăciseze aşa cum. este, când „urcă 
«patul Junonei.» Ast-fel poveţuesce Junona . 
pe fata lut Cadmus. Când Jupiter vine să 
o vadă, "i cere un dar, fără să spună, care. 
Jupiter galant cum era "1 respunde să ceră,. 
mare să-i refuze nimic şi,. ca s'o încre-. 
dințeze mai bine, ia martore apele Stygelui 

  

1) Ovid Met. Cart, IIL vers. 980,
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mărturie, pe. care deii nu au putinţă să o 
ia în zadar, nici să o înşele. | 

Semele cere propia-i peire, să vie la. 
dânsa, să o îmbtăcişeze aşa cum este când - 
închee pactul Venere cu Junona.. In zadar 
bietul Jupiter voesce să-l reţină gura cu 

mâna, în zadar se: căesce că a jurat pe a- 
pele Sygelul Vine. impodobit, cu t6tă mă- 

reția-i cerâscă: cu tunete, fulgere” şi trăs- 

nete, şi arde pe nenorocita Samete: : un corp 

muritor nu este în stare să rabde sgomotul 

eterian. Fiind-că copilul—am dis mal sus 

că Semele era însărcinată— nu era încă deplin, 

| Jupiter P smulge din măruntâele mamei sale 

şi "1 adăpostesce în copsa sa,.până să se 

implinescă timpu de nascere. “Acest copil; 

de două ori născut, este Bacchus. (Dionysos). 

Taigeta fiica lui Atlas din care-s'a născut 

Locedemon. Maia altă fată a lui Atlas din 

“care s'a născut deul Mercur. Elecira soră 

“a Maiel, din care s'a născut Dardanus arca- 

dianul fundatorul Dardaniei, strămoșul Tro- 

"enilor. Elare fiica lut Orchonen) i-a născut 

  

4) Era fiul luă Licaone din Arudia fundatorul Orchonenci - 

şi a Methydrului. :
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pe năprasnicul Tilios care avea înălţimea 

de nouă pletre,1) era unul din cel mal în- 
fricoşaţi giganţi. Fiind- -că â supărat pe 
Latona, când acesta trecea dela . Panopeu2) 
la Delfi, Diana sau dupe alţi, Apoline l-a 

săgetat; iar Jupiter Pa trăsnit şi Pa prăvălit 
"în negrul tartar unde este condamnat să 
zacă vecinic întins şi - vulturii să-i râdă fi- 
catul. Pluto sau -Plotis ninăta Berecinthiană?) 
sau ma! bine fiica ocenului şi al Tethidet, 
însoțitorea. Proserpinel, din care s'â născut 
faimosul Tantal. Dia fiica lui Dioneus, din 
care s'a născut ilustrul Piritous regele La= 
pițilori) Spre amăgirea.. acestei nimfe cu 
frumâse piciore 1 atăl deilor şi al Gmenilor. 
Sa tramsformat întrun cal. forte frumos 

„care se: învârtea în jurul “ci. - Protogemia 
„fiica lui Deucalione şi.a Pirei,. din care s'a 

născut Aetliu şi Opunte. 

"1) Pletedra avea 31 metri aprpe. 
2) Oraş forte vechi, inseronat în timpurile Omerice, din 

Focida s'a numit mai tirdiu Fausten.. a 
3) Născută în Berecyuthos, munte în partea, apusană : a 

Cretei. 

4) Lapiţii, un popor care locuia în iucul muntelui Oeta 
pe care'l ocupară după gonirea Centaurilor. 

  Tipografia G. A. LAZAREANU, str: Episcopiei 3,
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Afară de copil 
“până aci enumt- 
raţi, Zeus a mal. 

avut, dupe alte mi- 
turi, din nimfa I- 

-bris pe Pan, din 
Aex pe /Egipan 
din Selene pe Pan- 
dione; din Musa 

Talia, pe Palicus; 

din nimfa Hora pe 
- Colaxas; din Gra- 
mantida pe Lar- 
bas; din Sthenida 
de Megar ; din 
Carme . fiica lui 
Eubul pe Brito- 

marte; din alte, 

“alți. Tatal dei- 

„TRIPOD. „ . lor şi al 6rme- 
nilor îşi realisa diferitele afaceri - amo- 

r&se .luârid. diferite forme. Ast-fel urmărind 

pe Asterea se transformă în vultur; iubind 

“pe Proserpina -se transformă în şarpe; do- 

rind să ademenescă pe frumosa 'Tesâlianca 

  

  

        

    
Mytologia. — Fascieula 6 — 10 bani. -
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Clitoria; se preface în furnică. Ajunge spre 

a arăta principalele-i transformări, să notăm 

“epigrama lui Apolodor... 
«Zeus, Lebăda, Taur, - Sati, Aur pentru 

dragostea Ledei, Europei, Antiopei, Danael.» 

-- Dupt atâtea intrigi amorese—de alt-fe] 

tote alegorice—fantasia mytologică ma în- 

tărziat de a atribui lui: Zeus şi monstruose 

relaţiuni de dragoste către propria-i. mamă 

Rhea sau Cybele. Din fericire graţie maă- 

relui respect de care era înconjurat Zeus 

„cel cu vederea largă, s'au găsit şi apărători 

în acestă. chestiune, care să afirme . că pe 

nedrept a fost împovărat;cu asemeneâ ponos 
tatal deilor şi al &menilor: ». 

De alt-mintrelea este învederat că lu- 
mihata. antiquitate nu punea: nici un' temei 
serios pe poveştile poetice, pe care o fan- 
tasțe fecundă le ţesuse în jurul vieţii şi a- 
tributelor lui Zeus; de acea: nu le consi-. 

dera. ca  articoie de credinţă şi nici o dată 
din causa lor nu sa micşorat adoraţiunea 

Sau pietatea către dânsul. 

Adoraţiunea ce se dedea lui Zeus. sub 
supranumele de Zeus Olimpicul, se pare
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că-şi are origina de la muntele tesaloma- 
cedonic, ca unul care: era cel' mat măreț 
şi cel mat inalt din munţii acelui ţinut şi 
deci, putea prea bine 'să se' fi găsit „vrednic. 

„de a “ţine locuinţele: lui Zeus. Serbau în 
valea Tempe din apropriere, "Pyloriile în 
onorea lui. Zeus Pyloriul adecă a aceluia, a: 
cărui năprasnice' braţe, în timpul înfrico- 
şatei lupte cu gigantii au sfărămat munţii 

şi a desfăcut grosimea - ne-învinsă în dous, 

ca să dea loc liber apelor rîului: Peneu*) 
Incă din timpurile Pelasgilor?) era în 

“Tesproţiă un templu celebru a. lui Zeus, la 
Dodona, care îşi-a luat numele de la Dodon 
fiul lui Zeus şi al Europei, sau de la nimfa 
Dodona fiica Oceanului. Acolo se afla un 
isvor şi un rii celebru în apa "căruia, dacă - 
se puneati luminări aprinse, se stingeau; 

dacă se puneau stinse, se aprindeaii. La 
Dodona era şi: Oracol renumit în anti- 
chitate.. | 

4) Astă-di riul Gastuiei; iar aprâpe . de isvor riul "Der- 

veniuluj. ....:: - . | 

2) Populaţiunea cea. mai veche din „Peninsula Balcanică, 

„considerată ca autoctonă.
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Istoria fundării oracolului de la Dodona 
este curiosă şi merită să fie cunoscută. 
Herodotos 1) povestesce că din 'Teba din | 
Egipt au sburat dout negre prombiţe ; .că una 
din ele s'a dus în Libia, iar cea-Valtă a 

“sburat la dânşii (în 'Thesprotia 2); că acesta 
din urmă s'ar fi urcat în vârful unul stejar, 

„că ar. fi articulat nisce cuvinte cu voce de: 
om: că destinul voia ca să stabilescă - aci 
un oracol, că Dodoneenii considerând acesta 
ca.un ordin ceresc, s'au supus. «Mai po- 
«vestesc incă—urmeză Erodot—că porum- 
biţa negră care a apucat spre Libia, ordonă 
«Libienilor să stabilescă oracolul lui Amon 
«care este tot oracol a lui Zeus.» Erodot 
explică basmul de mal sus, ca Fenicienii 
ar“ fi furat din Teba din Egipt dout femei 
servitore ale altarelor pe care le au adus 
în Thesproţia. Pe una dintraceste femei 
ai vendut-o aci, iar pe cea-Paltă, au vin- 
dut-o în Libia. In timpul captivităţii lor, 

  

- : 4) Cart, II par. 55 şi urm. a 
2) Partea Epirului din faţa iasulii Corfu întindendu-se 

spre răsărit până la Pind, iar spre .sud, până -la golful am- - 
bracic, - ”
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aceste femei aducndu-şi aminte de vechia 
lor ocupaţiune ar fi fundat un templu sub 
„un stejar, mai târzii şi un oracol. Impre- 
jurarea că aceste femei erai striine şi că 
nu cunosceav limba locului, a făcut pe Do- 

donieni să le numescă porumbiţe, de ore-ce: 

"cuventarea lor neînțelesă pentru pămenteni. 
"le părea că semănă ă limbă păsărescă. In- 
suşirea de negre, arată în destul origina lor. 
egipţiană. Când însă au început să, înveţe 
limba locului şi să o vorbescă, au făcut să 
se. adaoge la mitul de mai sus că porum- 
bita arlicula vorbe cu -voce omentscă, şi că 

au predicat ca Zeus voesce să se: insti- 
tuâscă aci un oracol. După Strabone?) geo- 
graful şi dup& mulţi alţi, oracolul de la 
Dodona este o instituțiune. pelasgică, şi a- 

nume a. Pelasgilor numiţi de Homeros Hel; 

sau Seli care dedeâu oracole; după cum 

se învedereză în rugăciunea adresată lui 

Zeus de Achile în momentul când îşi pornea 

oştirea în contra 'Troenilor sub comanda - 
amicului 'stu Patroclu?). La tînceput ora- 

1) Cart. 1X cap. II par. 4. 
2) Iliada raps. XVI vers. 233,
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colele se dedeaui :de- bărbaţi numai, mai 
târdii însă s'aii orinduit pentru acesta trel 

femel în. vârstă cari serveau ca preotese. 
Herodotos visitând Dodona a găsit pe preo- 
tesele Promenia, Limareta, Nicandra 1); păte 
că din causa vârstei lor le-ă venit numele 
de Peliade (porumbiţe), cum se mai numeau: 

cu un nume, fiind-că la Moloşi numele Pelie . 
disigna bătrână; pe de altă parte şi pe 
preotese le desemnau ca porumbiţe în semn 
de candore. - . 

Dulcea ghindă a: strejarului se considera 
în- Epir şi aiurea ca primă hrană a locui- 
torilor; din acesta pote a resultat sfințenia 
stejarului, prin făşiitul căruia manifesta sânta 
lui voinţă tatal deilor şi al Gmenilor, cel 
care era de față mai cu seamă la Dodona. 
Pe lângă acesta s'a observat în Grecia că 
în genere trăsnetul cade asupra stejarilor, 
şi acesta s'a interpretat de cel vechi ca 
„semn de iubire.ce Zeus nutresce către a- 
-cest copacii care face împreuna cu fagul 
pădure nepătrunsă în jurul oracolului, în 

1) Ier. cart. U cap. 55.
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in care locuiesc nimfele Driade şi Satyril. 

Pe aceşti copaci îşi făceau cuiburile porum- 

biţele cari aduceau ambrosie tatălui Zeus; 

acestea probabil represintă albinda lumină 

a tulgerilor cari aduc din nuori apa cerescă 

pe pământ. Dar fişiitul frundelor nu era 

înțeles, de acea s'au orinduit ca talmaci Seli. 

Intrio epocă nehotărâtă, Zeus lua în tem-” 

plul Dodonei o consortă, o: divinitate ana- 

los cu Hera, un fel de Zeus femel după 

nume. Acesta era Dione fiica Oceanului şi 

a 'Thetidei, o diviniiate adecă a elementului 

__umed şi dupe Homeros mama Aphroditei 

(Venus). Dione se considera câte o dată şi 

ca mama lui Bacchus: | 

De trei feluri Crai oracolele ce se con 

sultau la Dodona. După fişiitul frundelor 

sacrului ştejar ; dupe mişcarea apelor sântului 

iisvor; şi în fine după sunetul unui instru- 

ment de aramă. Templul nu avea diduri 

pe care le înlocuiau tripode de: aramă. a- 

şezate unul lângă altul, de 'jur împrejur. 

După alţii, se construiseră unul lângă altul 

dou& columne ; lângă una se afla un clopot 

de aramă, iar lângă cea-altă era un chip
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de copil care. ţinea un bici. de aramă cu 

curele de aramă. Când deci sufla vântu, biciul 

„cra ast-fel făcut că se punea în mişcare şi lovea 
clopotul din faţă şi, cât timp dura suflarea . 
vintului, sgomotul asurditor şi misterios ce 

se făcea umplea de mirare şi respect su: 
fletele visitatorilor.. Există şi altă descrip- 
țiune a templului de la. Dodona, după care 
tote tripodele 1)- erai clopote aşedate de jur 
imprejur şi legate între .dânsele ast-fel, în 
cât dacă unul era lovit o dată, sgomotul! 
se comunica de la unu. la cel-V'alt mult timp. 

In alte părţi ale Greciei Zeus .era adorat 
ca representani: a anume forţe naturale. În 
Atica se serbaua Maimacteriile în onorea 

„lui Zeus al furtunelor de pe mare. Îndată 
„după -ce trecea iarna, se: celebrau sârbăto- 

rile numite Diasia în onorea lui Zeus pro- 
ductivul; pe vară se: serbat: Dipoliele sau 
boufoniile în cari sacrifica lui Zeus unbou, 
cerând ajutorul lui în contra căldurilor oari 
in Atica era—ca şi astă-di— insuportabile. 

“In Pelopones, Zeus avea aprope aceiaşi, 

1) O speţă de pirosttii. x



  
HERA SAU JUNONA -.
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situațiune ca şi Sf. Ilie 1) din timpurile nostre 
fiind adorat pe crescetele cele mai înalte 
ale munţilor; pe Apesante al văi! Nemea?2), 
pe Cilene5), pe Taigett), pe ltome5), şi mai 
ales pe muntele Licen6) unde Zeus se şi 
numea Licednul. . - a Mei 
„Antichitatea ca şi “multe popore contim- 

“porane, mai ales În unele părţi ale Ame- 
ricel, socotea că adorațiunea făcută pe înăl- 
ţimi este mai bine primită, fiind mai apro- 
piată de cer, ca orl-care alta. Acestă idee 
iŞI are rădăcina în faptul că sârele resărind 
lumineză mai întâi creştetele munţilor şi 

„apoi văile?).. | 
Elenicul Zeus avea şi în Olimpia un o- 

racol care nu a avut tocmai o mare cele- 
 britate, In Creta exista un oracol forte vechii 

a lui Zeus, Cretagene şi Ideanul. Prin acest 

  

1) Tote bisericele sati mănăstirile cu hramul Sf. [lie, în - peninsula Balcanică sunt aședate pe munţi. 
2) In Argolida. | ; , 3) Munte în Arcadia; : . 1) Munte în Laconia. 
5) Munte în Mesenia. 
6) Munte în Arcadia, ! 7) Idea acesta o găsim şi la locuitorii Perului din Ame= vica înainte de cucerirea lui de Spanioli. Peruvienii erai a- doratori ai s6relui, iar regii lor, Incașii, fii sorelui. .
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oracol Minos!) reuşi să întărcscă legisla- 
„ţiunea lui presentându-o ca dorită şi 'apro- 
bată de cer. Aci se dedeau oracole prin 
vise. Lângă oracoi era şi o pestere adâncă 
care începând. de pe muntele Ida sau -Dicte 
după alţi, se isprăvea în oraşul Gnosos unde 

avea. eşirea. Aci, se spune, în peştere ar fi 

dormit $7 de ani faimosul Epimenide că- 

rula % se atribuiau .calităţi de mag, când 

tatal seu Va trimes în căutarea unui. miel. 

Dupt oracolul de la Dodona cel mai ce- 

lebru dintre tote oracolele lui Zeus, este. 

acela din Libia a lut Zeus Ammon. Acest deu. . 

se pare că, este acela-şi cu Aman sau A- 

mun-ra una dintre divinităţile solare ale ă 

Tebaidei, care îşi a tras numele de la e- 

braicul Namab sau persanul Ahbaman cari 

insemneză Sorele. 'Aci curgeau din tote. . 

părţile credincioşi cu tote, nenumeratele rele 

ce aveau să îndure prin nisiposul, şi lipsitul 

"de apă deşert al Libiel. În templul lui Zeus 

Amon, preotul dedea oracole afirmând, la 

intrebarea .consultatorului, numai din sprin- 

cene, cum $e povestesce - că făcea insu- -ŞI 
o 

  

1; Minos rege şi legislator mitic al Crete,.



deul.  «Dise, şi cu negrele-i sprincene afirmă: 
fiul lui Saturn 1). Statua deului şi ea era: 

"aşa artistic lucrată, în cât. şi ea afirma din 
Sprincene; Zeus Amon era representat ca 
purtător de corne, sub figura unui miel. 

" “Oracolul se part că a fost fundat prin se- . 
colul al 2-a înainte. de Chr. Sub domnia 
Etiopanului Teharca când. sta. colonisat şi 

“-oasa lui Amon. | N 
Diodor şi Strabone?) povestesc că sta- 

'tuea făcătâre de minuni a deului, aşedată 
într'o corabie: lucrată în aur ŞI purtată pe 
"umeri a opt-zeci de preoţi, era plimbată 
prin multe părți; pe unde sprincenele divine 

"-aprobau, întracolo se întârce cârma; în 
„Urma Statuei urmau numerose femei mă- 
 ritate şi nemăritate cântând diferite imnuri. 
Prin ast-fel de -ceremonii se anunţai ora- 
«colele lui Zeus Amon. . o 

Formele sub care cra representat în tem-. 
plele şi în oracolele dupe pământ erau forte 
multe şi variate după ţinuturi. La. inceput 
tatal deilor şi al omenilor nu avea nici 

  

1) II raps. 1. vers 598, 
2) Cart. XVII cap. 43.
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temple nici statul;, era adorat pe înălțimi: 
ridicate cu mâna sau pe altare tăiate în. 
piatră, pe înălțimile munţilor. În ceruri stătea. 
după tradițiunile mitologice, pe un scaun 
măreț purtend purpura şi o coronă scân-: 
teetore;. ţinea în mâini sceptrul şi trăsnetul 

„iar în piciore avea crepide 1), Chipul lui. 
unea frumuseţea cu expresiunea severităţii: 

şi a măreţii. Ochii îl erau scânteetori, şi 

mari, umbriţi de sprincene dese şi o stufosă. 

chică acoporea divinul lui cap. Când pornea 
în expediţiune lua altă figură selbatecă, su-: 
părăci6să şi înfricoşătore ; în loc de lance;, 

avea trăsnetul, în loc de pieptar şi scut,. 

purta greznica "egidă—furtuna cu care clă-: 
tina pământul şi cerul. 

În tablourile şi statuele lui se aşeză la 
picidre un vultur ţinând în. unghii un prea. 

frumos copil—pe Ganymede—care ţine în 

mână o cupă în semn de paharnic al deilor 

Altă dată era representat cu trei. feţe, ca 

să vâdi ce se întemplă şi în cer, şi pe pă=—. 

mânt şi în iad sau ca să ni-l represinte' câ: 

Ey) Incălţăminte fârte asemănată cu opiucile.
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cunoscător al trecutului, al presentelui ŞI 
al viitorului. Zeus Epopsius Sau Triopas 

era representat cu trei ochi tot cu aceia-şi 

însemnare. În Creta s'a găsit statue a deului 
fără. urechi; cea ce s'a: interpretat, că re- 
gele nu trebue să audă vocile linguşito- 
rilor. La: Laconieni,: din contra, era repre- 
sentat. cu mai multe urechi, ca să audă pe 
mai mulți spre lămurirea. adevărului. 
„Cel dintâi dintre artiştii, cunoscuţi nout 
care s'a gândit să represinte pe Zeus în 
statue, a fost spartanul Dontas!), dar acela 

„care, prin neperitârea-i arta, l-a represintat 

ca un adevărat dei, este marele Fidias 2). 

autorul lui * Zeus Olimpicul pentru care 
„vechia poesie dise: 

<A venit deul pe pământ, din cer, o Fidia 

«Ori tu te-ai înălțat acolo, ca să măsori din privire 

[pe den». 

1) Sculptor care a trăit prin secolul al G-u inainte de 
Chr. Pansanias dice că în tesaurul corintienilor se găsea o 
admirabilă composiţiune a lui lucrată în lemn de cedru şi aur. 

2) Cel mat celebru' sculptor al Eladei, era Atenian de o- 
rigine, fiul lui Harmides a trăit în secolul al 5-lea înainte 
de Christos.



“Intradevăr totă antichitatea este de. a- 

“cord, că statuea Zeus Olimpiul este capo- 

Woperă a lui Fidias şi. pote 'capo-d'operă 

daltei elenice. A tot-ţiitorul dei lucrat: cu 

aur ŞI Aldeş. era vepresentat şedend pe tron 

faţa-l era expresiunea celei mai neturburate 

seninătăți şi în acelaşi timp al divinei mă- 

reţii. n drepta ţine pe - Nice (Vintoria) lu- 

„crată în aur şi fildeş, iar în cea stângă, un 

sceptru prețios de asupra căruia era un 

vultur. "Tronul -era lucrat în: aur, fildes, a- 

banos şi pietre preţiose, era -sprijinit pe 

patru picidre şi tot atâtea columne de o 

egală înălțime ; pe 'rezimâtore erau: sculp- 
tate, într'o parte cele trei Graţii, iar în 

cea-Valtă Horele în minunate grupuri ; partea 

inferioră a deului era acoperită cu o haină 

pe care erai sculptate, în-aur flori. Cu un 

cuvânt Fidias a voit să repreșinte tipul l- 

deal 'al supremului deu, şi a reuşit pe de- 

plin. Acestă minunată statue, cinci- deci de 

ani după construirea ci, s'a deteriorat des= 

lipindu-se fildeşul de pe-densa, dar a fost 

reconstruită. . Fe timpul lui Cesare a fost 

“lovită de trăsnet şi s'a deteriorat puţin;



Caligula voia să o ia la Rota Şi să-i în- 
locuiască capul printrun altul“ care să-]: 
represinte pe densul,: dar a renunţat. Pe 
timpul : împăratului. Iulian. „Statuiă încă e- 

„Xista. In secolul al V-lea. dup. Chr. a ars 
templul de. la Olimpia şi: atunci. probabil . 
Sa .prăpădit -şi statua, sub împărăţia lut 
Theodosiu cel. mic. 

Lăcașurile Olimpice 

Să lăsăm de o canădată - descrieea. fle- 
cărui. deu din “panteonul. elenic. în parte, să 
ne inălțăm un moment a cer, să _visităm 

 divinele. locuinţe ale deilor Şi. să cercetăm 
viaţa ce. duc: pururea. fericiţi. în cer; -cu 
atât. mai mult, că. fantasiei .? i este. ușure şi 
fără piedici 'sborul, iar călătoria este sigură 
şi forte. plăcută. 
„Cerul, misterioasa locuință a a pururea fe- 
riciţilor nemuritori, pe din afară era de 
aramă, iar pe diniiuntru ŞI în sus, se în- 
tindea o. pajişte nemărginită, întregă de 
aur din măruntaele căreia radia O vecinică: 

  - Tipografia G d, LAZI EEANU, str* Episcopiei ă.



  

lumină, mai 

strălucitore de 

cât lumina pă- 
"mentescă; s6- 

rele avea aci o 
strălucire mai 

mare şi stelele 
scânteia mai 

strălucitor. Cea 

d'intâtlocuinţă, 
intrând în in- 

cinta locuinţe- 
lor deilor, era 

acea a. Horelor. 

aşedată în in- 
„ €rior aproape 
deporta cerului. 

Horele erau portarii marei locuințe a ne- 

muritorilor. Puțin: mai înăuntru locuiaii 

Hermes şi Iris (curcubeul) cea cu: multe 

culori, anunţătorii şi servitorii marelui Zeus 

_ care duceati dinăuntru în afară şi din afară 

inăuntrul. Olimpului cu multe crescete, şti- 

rile, decisiunile, “ordinele tatălui nemurito- 

rilor. | 

Mytologia. — Fascicula 7. — 10 bani.
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Încă -şi mai înăuntru se afla făurăria lui 
Hefaistos plină de tot felul de mecanisme 
şi de cele mai extra-ordinare confecţiuni 
dintre tote, fie dumnedeesci, fie omenesci. 
După acestea în fine veneau locuinţele deilor 
olimpici, deasupra cărora scânteia strălu- 
citorele palate ale lui Zeus, care se! mai 
numesc şi cele mai înulle lăcașuri, în in-. 
teriorul cărora se făceau adunările deilor. 
Tote aceste supraomenesci, strălucite şi de- 
săvârşite locuinţe erau divina lucrare a artei 
neîntrecute a lui Hephaistos, erau fârte fru- 

- „MOse şi artistice, atâţ în tot, cât şi în cele 
mai mici detalii. | | 

Acolo sus unde ochii omenâsci nu pă- 
trund, acolo unde deul ocupă tronul de 
stele, în cerescile altare pe care. nici odată 
nu le va profaha în veci suflet omenesc, 
acolo se strângeau deii, își împărtăşeaui ve- 
derile şi judecăţile, îşi susțineau părerile a- 
supra trebilor, atât ceresc, cât. şi pămen- 
tesci. De-acolo îşi întindeau prea puternica 
lor vedere până pe pământ şi cercetai cele 
ce se petreceau în interiorul caselor ome-
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nesci şi mai ales dacă sacrificiele în onorea 

lor sai făcut cum se cade. -. 

Sacrificiele aduse de &meni în onorea 

* deilor 1 satisfăceau, “i înveseleau, "i făceau 

bine-voitori: «Dacă vre-o dată "ţi-am ars 

ciosvârte grase de tauri şi de capre, as- 

culta-mi rugăciunea acesta» exclamă preotul 

Chrises către Apoline, şi Apoline la ascultat; 

din contra, lipsa de atenţiune către dei prin 

neindeplinirea legiuitelor sacrificii, “i nemul- 

umesce, “i supără, ba încă iși răsbună tri 

“miţend nenorociri bieţilor muritori.. Când 

&menii sacrifică, deii iau parte activă la pe- 

trecerile &menilor care însoțeau sacrificiul, 

se amestecă printre ei, se inveselesc cu ci. 

Altă “dată îşi plecau- capul din înaltul cer 

spre pământ; de acolo primeaii ofrandele 

plăcute ale copiilor lor, mirosind “grasimea | 

amestecată cu fum care se inalță spre cer 

în timpul “frigeril victimelor sacrificate. lar” 

când se întânipla ca fericiţii locuitori ai 

„cerului să nu fie învitaţi la ospeţe pămen- 

tesci, se ospătaii acasă la ei, mâncând am- 

1) Homer liiada raps. ] vers. 40,
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brosie şi bând nectar, iconomisindu-se cu 
ce găseati, în t6tă. puterea cuvântului. Nu 

le lipsea nici musica pe care-o executa Apo- 
lon din lira, iar Musele, cu frumosa lor: 
voce !) 

A fost un timp când şi Gmenii se îm- 
părtăşeau de ospetele deilor din Olimp, şi 

Omenii erau invitaţi în locuinţele ceresci 
ca Să ia parte la- masa deilor pe la dile 
mari, să bea şi să mănânce cu părinţii lu- 

„cerurilor, cum a fost bună ră Tantalos şi 
Ixion. Fiind-că însă în tot-bVa-una când 
cei mici sunt nevrednici de: a fi înălţaţi din 
trepta lor, îşi iau — cum se dice — nasul 
la purtare; aceşti confrații al noştrii s'au 
arătat insultători şi clevetitori şi deci. ai 
fost pedepsiţi în negrul Tartar pentru ne- 
respectuosa lor conduită, S'a interdis pentru 
tot-d'a-una: muritorilor de a se mai afla 
în faţa vre-unul dea. | 

Când era vorba ca' dei să se strângă la 
ospâț şi petrecere, se lăsa totă grija pentru 
Organisarea şi intocmirea osptţului lui Her- 

  

1) Homer Ii Hesiod “Theog. i
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_mes care era cel mai, îndemânatic în ase- 
menea înprejurări, şi apoi el era servitorul 
şi interpretul lui Zeus.. Se scula deci Mercur 

dis de dimineța—ca- un vrednic servitor— 
mătura,-aşternea ţolele pe  mindiruri, pre- 
gătea t6te, cu un cuvânt, pe care cea din 
urmă casă le face în asemenea împrejurări. 
Numai lămpi nu avea să facă,. nici să le 

aprindă, fiind-că sârele nici o dată nu în- 
ceteză în cer de a lumina, nici stelele nu-şi 
pierd vre-o dată scânteetorea lor -lumină; 
Diua este neîntreruptă, este vecinică. Aci, 
nici o: dată nu plouă, nicî-ncua nu albesce 

„ locuinţele ceresc; nici grândinea nu. răpăe . 
pe case, nici vânturile nu sguduie cerescul - 
acoperiş, nici nuorii nu-se strâng de jur | 

imprejur ca să umbrescă şi să întunece stră- 
lucita lumină a sorelui. Porta acestei divine 
Jocuinţe era făcută din nuori greşi pe care 

„Horele “ce locuiau lângă dânsa, aveau grija 
să o ridice sau să o lase, după cum voiau 
să-o deschidă sau. să-o închidă. 
“Acolo deci, în intetiorul acestor palate 

-:a căror strălucire şi măreție mintea muri- 

torilor nu pâte să o concâpă, se stângeaii
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nemuritorii şi se visitau, şi mâncaă în 
preură, şi petreceati. Iar hotăririle lor despre 
afacerile ceresci şi pămentesci, chronicele 
sacrificiilor şi memoriilor relative la faptele 
omenesci, lei le treceau în catastife spre 
ştiință—întocmal ca nisce adeveraţi archi- 
vari—că să potă să resplătescă, după ordine 
respectivele recompense sau pedepse con- 
form faptelor săvârşite. și proporţional cu 
gravitatea lor. Din acestă glumcţă poveste 
S'a formulat dicetorea— relativ Ja tărdia dum- 
nedecsca -resplată—că Zeus o dată fe an 
se uită în catastif. a 
„-Hebe (deiţa tinereţii) era paharnic; ca 
turna dulcele nectar în cupele deilor nemu- 
ritori. Îşi ciocneaui paharele, îşi povesteau 
isprăvile şi scandalurile. Aci Aphrodita îşi 
arăta divina-i frumuseţe, Hephaistos soţul 
el, gelosia pe Ares. Aci Hera reproşa so- 
țului ci Zeus că. tradeză sistematic credinţa 
„conjugală şi se certa cu dânsul,- că trans 
format în vultur, a răpit pe frumosul Ga- 
nymede; că pentru dânsul a' înlăturat de 
la paharnicie pe vechia demnitară Hebe; cț:
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a fost mituit cu lrumuseţea tântrului; spre 

a-l da acea demnitate... 

«Case Olimpice» și «Olimp» sa numit 

cerul printr'o extensiune a ideii, forte târzii, 

pe când la început prin aceste cuvinte se 

desemna numal muntele Olimp care singur 

se considera ca locuinţă a deilor, neaccesi- 

bilă muritorilor. Acest munte este în adevăr 

impracticabil, vecinic acoperit cu ncuă, Şi 

cel 1mai înalt în acela-şi timp din 16tă pe- 

ninsula de la sudul Balcanilor, înalt aprope 

de trei mii de metri. Vârful lut cra încon- 

jurat de jur împrejur de o vegetaţiune a- 

bundantă, de păduri forte întunecose de 

bradi; mai jos, de mulți alți arbori cu 

frunda lată care prin umbra. lor intunecat 

diua 5 continuitatea intunecâselor păduri era 

pe „ici, pe colea, întreruptă prin năprasnice 

stânci, prăpăstil extrarordinar. de sălbatice 

şi cu totul impracticabile.' Vârful acestuia, 

care se pierdea în nuori împresurat ast-fel 

de naturale întăriri era considerat că -este 

centrul, nu numai al Greciei, dar şi al pă- 

mentului, şi că pârtă de asupra lut în loc 

de acoperăment, o boltă. de aramă care se
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întinde peste tot pămentul, sprijinită pe 

numerose şi mărețe columne formate din 

vărfurile mai mică ale sacrului munte, Incet, 

încet însă pururea fericiţii Cei şi-au întins 

locuinţele lor peste tâtă bolta firmamentului 

înstelat 'şi, ca consecinţă, numele «Olimp» 

se întinse asupra întregului cer. 
Fiind-că am pomenit aci despre cele dout 

substanțe cu care se nutreau divinii locui- 

„tori ai lăcaşurilor Olimpice, adecă ambrosia 
şi nectarul, este bine să cercetăm ce -era 

ambrosia şi ce era şi nectarul, aceste dou 
alimente înterdise muritorilor cari săturau 

şi îmbătau pe nobilii olimpieni. - 

Cuvântul ambrosie sub raportul deriva= 
țiunii lu însemncză nemuritor, nemurire 
de acea şi deveneau nemuritori cei ce aveau 

norocul să guste din hrana deilor; de acea 

o şi numeau divină. Sunt unii cari pretind 
că ambrosia nu Sa născut de o dată cu 
dei, aşa că primii nenorociţi Olimpieni tre- 

„buiaui să se mulţumescă numai cu mirosul 

fumului amestecat cu grăsime ce se e- 

xala din timpul frigerii victimelor sacrifi- 
cate în onsrea lor; find-e că ambrosia pentru
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prima Oră a fost produsă în cornul Amal- 

thici când s'a născut Zeus. Mai există încă. 
şi o altă poveste după -care ambrosia a e- 

sistat şi înainte de Zeus: în regiunile O- 

ceanului, de unde luându-o porumbiţele o 
aduceau în Creta spre nutrirea micului Zeus. 

Este încă o cestiune discutată dacă mâncau 

ambrosia şi beau nectarul, sau mâncau nec- 
tarul şi heai ambrosia; fiind-că nu este 

bine ştiut care din. aceste dou cra .lichid 
şi care solid. După Homeros, deii mâncau 
ambrosia şi beau nectar; după pocteasa . 
Sappho şi Alcman, mâncau nectar şi beau 
ambrosie. Părerea însă comună este aceia 

consfinţită de Homeros că ambrosia este 
solid, iar nectarul lichid. Firesce că pentru 
noi muritori este împosibii să ştim cam 'ce 
fel de substanță era acea ambrosie şi acel 

nectar ;. Chimia încă nu este aşa de disvol- 
tată pentru ca să analiseze şi divina hrană 

a prea fericiţilor olimpiani.. Ibicus dice: 
că era 'de nouă ori mat dulce de cât mierea... 

„Singurul care ştie nu numai ce este, și ce 
gust are, dar încă determină şi gradul de
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dulceță: de nouă ori -mat dulce ca mierea, 
nici mai mult, nici mai putin. 

Ca consecinţă a. credinții acesteia, arbi- 
trare se înţelege, omenii, de câte ori sa- 
crificai lui Zeus Ctisiu, amestecau miere 
cu apă şi cu suc de diferite fructe; iar li- 
baţiunea ce o făccu'cu acest lichid se numea 
ambrosie. Cu acest lichid se mai ungeai, 
fiind-că avea miros frumos, şi-l considerau 
ca curăţitor de păcate. Ast-fel se povestesce 
că Hera spălându-se în baie de ambrosic şi - 
ungându-şi cu densa minunatele-i cosiţe, 

soția “lui Zeus imprăştia în jurul ei un de- 
licios parfum. Si 

„Se povestea "că ambrosia avea şi alte 
forte multe proprietăți folositore: se con- 
servau cu densa cadavrele pe care le îm- 
piedeca de descompunere, se vindecai ră- 

nile şi cele-Talte bâie; se. întrebuința încă 

spre readucerea forţelor pierdute, întocmai 

cum am lua astă-ci fier sai chinină; dar 

proprietatea cea mai mare a ambrosiei cra 

că transforma pe muritori în nemuritori. 

După cum în tote cele-l-alte lucruri, tot 

așa şi la mâncarea deilor erai mai multe
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calităţi. Calitatea cea mai bună era pentru 
deil ceresci cari locuiau, Olimpul cel cu 
multe crescete, iar calitățile mai inferiore, 

pentru deii de sub luna, nimfele, dryadele, 
după ordinea măririi lor, cari nu erati vred- 

nici să trăiască pe acela-şi picior cu prea 

fericitul Zeus. a | 
Nectarul era după părerea cea mai pro- 

babilă, divina btutură cu care se adăpaui 

numai qeii. Cuventul insemneză neposedalul 
fiind-că nici-o-dată nu a fost dobândit de - 
muritori; după alţii ar însemna dăfătorul 
tinereții fiind-că ţine pururea tineri pe cei 
ce gustă dintr'insul; alţi "i daă alte însem- 

“nări. Una din cele mai logice derivaţiuni, 
este a acelora cari pretind: că cuvântul 

nectar, derivă din cuvântul fenician nictar. 

care însemneză tămâe. Imprejurarea că mi- 

tologii şi poeţii înţeleg prin Nectar tămâia 
ce se ardea in ondrea deilor; iur ambrosie, 
frigerea cărnurilor. de victime în timpul sa- 

crificielor, confirma ultima derivaţiune. După 

cum am vidut, ambrosia se putea fa- 
„brica, tot aşa şi în Olimpul Lidiei se fa- 
brica o speţă de băutură curi6să, din miere
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vin şi. suc de diferite plante mirositore, 
care, după Atheneu!), se numea nectar. Mai 
era încă şi o altă tradiţiune mai poetică 
asupra nasgerit nectarului; după acestă tra- 
dițiune nectarul s'a născut de o dată cu 
ambrosia; nectarul curgea din cel-l-alt corn 

al caprei Amaltheia doica lui Zeus. 
Când a fost vorba despre Ambrosie, am 

vădut că nimic'nu era cunoscut sub ra- 
portul calităţii, al culdrei şi al composi-: 
țiunii ci, afară de frumuseţea mirosului et: 
şi a extra-ordinarei ei dulceţi predicate de: 
Ibicus. Se pare că despre nectar ştirile sunt 
mai complecte, fiind-că marele Homeros 
insistă mult asupra nectarului, după cum, 

"de alt-fel, insistă asupra tuturor beuturilor. 
Tatal poesii ne spune că nectarul avea cu-- 
lărea roşie. şi un miros extra-ordinar - de. 

frumos, avea încă proprietatea de a împe- 

deca putredirea şi descompunerea corpurilor: 

Ast-fel Thetis cea cu piciorele de argint,. 

mama lui Achile, consolându-l cu ocasiunea 

morţii iubitului lui amic Patroclu, şi pro-" 

miţendu-i să: ţină cadavrul lui Patroclu ne-: 

  

1) Seritor grec din secolul al III după Chr. a scris adip-: 

nosofiştii».
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descompus; «injectă prin nările lui Patrocle 
Ambrosie şi roş Nectar pentru-ca corpul 
să-i rămâe nedescompusi», 

Ciclopul Poliphem 2) după ce btu divinul 

vin pe care Ulise i la oferit ca să-l îm-. 

bete şi sâ scape şi el însuşi şi tovarăşi lui 

“de la o morte crudă şi sigură, cu entu- 

Siasm strigă. «dar acesta este produs din 
Ambrosie şi Nectar 3». 

Cu un cuvânt ambrosia şi nectarul, erau 

hrana, tinereţea, “sănătatea, forţa deilor ne- 
muritori, este lesne de înţeles deci, cât de 

nenorociţi trebue să fi fost pururea fericiţi 
chiriaşi ar Olimpului de câte ori se întâmplă 
ca să fie lipsiţi: de aceste divine. alimente, 
mai ales că: deii «nu mănâncă păine, nici 
nu beau vin negru» şi de acea sunt fără 
sânge, şi se numesc nemuritori t». 

„Împrejurările lipseau câte o dată pe deil 
olimpici dc aceste dou alimente; ast-fel 

1) Hom. Iliada raps. 19-a vers 29, 
2) Fiii: a lui Neptun avea un singur ochiii în frunte: era 

mânciător de 6meni. Se va vorbi despre densul mai la vale. 

3) Iom. Odisea raps. 9-a vers 359. 
:4) Iliada raps. 5-a vers 341
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sc povestesce că Aloidii  Otos şi Efialte 

puseră o dată mâna pe deul răsboiului Marte 

1] închiseră: întrun vas de aramă şi] ţinură 

sclav trei-spre-zece luni întregi, nemâncat 

şi ne btut. Cine ştie cc era să fie de dânsul 

dacă nu simţia mama sa vitregă Jercboia 

cea prea frumosă, şi nu trimetea pe Mercur 

ca să-l scape, Când Mercur s'a dus la în- 

chisorea deului rtsboiului, l-a găsit pe bietul 

„Marte slab peste măsură şi ne mal putând 

“să pronunţe nici o vorbă: | 

Erau însă şi împrejurări în care deii crai 

lipsiți “de ambrosie şi nectar, nu din causa 

vre-unei “întâmplări ncnorocite ca acea lui 

-Marte, dar şi ca pedepsă, deo dată cu ră- 

pirea dreptului de a se infăcişea înaintea 

celor-Palţi dei, şi de a participa la adună- 

rile deilor, de aavea vre-o relaţiune şi a- 

cmstec cu neurgisiţii nemuritori. Acesta - 

se întâmpla” când vre-unul dintre dei; 

după ce sa jurat pe înfiorătorele valuri 

ale stigelul nu se ţinea. de vorbă sau îl 

călca; Formula acestui jurământ după Ho- 

meros era următorul: | 

«Aide, jură-ml acuma. pe inviolabila apă
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«a Stigelui, cu o mâna atinge hrănitorul 

«pământ, lar cu cer-Valtă, marea albă de 

«spumă, : pentru-ca nouă toți să ne fie 

«martori deii din iad, cari sunt în jurul 

«lui Saturn» sai şi următorul: «să ştie 
«acum acesta, pămentul şi latul cer de pe 

- «asupra şi apa Stigelui care curge sub. 
«păment (cea ce este cel mai mare şi cel 
«mal sever jurământ la fericiţii. dei 2)». 

La Gmeni, numele de Nectar se dedea 

vinului tare, curat, mirositor şi de calitate 

"„ alesă. Pe când o ast-fel de btutură  muri- 
torilor le producea sânge; nectarul pe care 
beau: locuitorii înaltului Olimp, nu le pro- 
ducea sânge, ci un lichid pe care-l numeu 
ichor sau sânge wemuritor: «curgea deiţei 

«sănge nemuritor. Ichor, cum curge la fe- 
«riciţii dei9)». . . 

Cam aşa sunt lacaşele Olinipice - ale Pan- 
teonului elenic; Aşa sunt aproximativ; Viaţa 

hrana, adunările "şi ospeţele lor. Deii creaţi 
de imaginaţiunea omenâscă nu cra cu pu- 
tinţă să nu fie îndestraţi de Omeni, crea- 

  

1) Iliada rapw,. 14 vers 971. 
2) Iom, Ils. 15 vers 36. 
3) Iom. l. rap. S-a vers 839. 

Tipografia G. d. LAZAREANU, str: Episcopiei 3. - 
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toril lor, cu tote slăbiciunile şi nevoile de 
care se resimt ei înşile. 

REGINA OLIMPULUI HERA (Junona) 

Tronul olimpic şi al Universului ar fi 
fost necomplect -dacă nu conţinea 'repre- * 
sentarea ambelor nemuritâre şi neînvinse - 

puteri ale naturei. Fantasia elenică îngriji 
ca să înzestreze lăcaşele olimpice şi cu o 
regină. Acesta este Hera sora şi soţia lui. 

| Zeus. Hera este un Zeus feminin, ea repre-. 
sintă cea-laltă formă a puterii creaţiunei u- 
niversale. Regele avea nevoie de o regină, 

"dar o' regină egală cu dânsul, demnă de 
dânsul, nu inferidră în neam; de acea pâte 
antichitatea a aruncat în braţele divine ale 
lui Zeus pe propria-i. soră: 

«Cânt pe Hera cea cu scaun de aur pe 
«care o năşcu Rhea, regină nemuritore, de 

«o frumuseţe neîntrecută, sora şi soţia i- 
«lustră a lui. Zeus tunătorul, pe „care! toți 
«fericiţi! dei în lungul Olimp, respectuoși 

«o onoreză de o potrivă cu Zeus iubitorul 
«de trăsnete')o. 

1) Homer Imn către Hera. : . 

Mytologia, — Fascicula $. — 10 bani,
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„Hera este cea mal mare fiică a lut Cronos. 
In ordinea în care S'ai născut copii lui 
Cronos, după Hesiodos, Hera ţine locul al 
3-lea. «Hestia, Demeter, Hera cea cu în- 
călțăminte de aur, puternicul Pluton (Aides) 

„care locuesce în lăcaşurile de sub pământ 
având. o inimă 'neîmblândită, tare resupă- 
torul Poseidon, şi în fine Zeus cel ințeleptI)» 
Am vEzut cum Cronos îşi a înghiţit toți 
copii până la Zeus. Când, prin bravura ul- 
timului lui fii, resturnat din domnia Uni- 
versului, a fost silit să readucă la lumină 
pe copil înghiţiţi, şi deci i-a părsat, ca să 
dic aşa, firesce în ordine inversă de cum 
i-a înghiţit, întâi pe Poseidon, apoi pe Pluton 
Hera, Demeter, Hestia. In asestă a doua 
nascere, Hera este cea mai mare dintre 
copilele lui Cronos. A fost educată de O- 
cean şi de Tethis. i 
„«Me duc să visitez hotarele hrănitorului 

«Pământ, la Oceanos tatal deilor, şi la mama 
«Tethis, cari mă hrăneau în casele lor, cu 
«mare îngrijire și m& educaă, care m'au pri- 
«mit de la Rhea, când departe tunătorul 

  

1) Hesiod Theogonia vers 453.
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«Zeus prăvăli pe Cronos sub păiment şi sub 
„marea cea neproductivă D, 

După unii Hera şi Zeus sau născut ge- 
meni. fără ştirea lui Cronos. 

Hera după părerea cea mai probabilă, 
Sa născut, adecă'îşi are origina, în. insula 
Samos şi. deci pe lângă rîul Imbrasiu:. Sa- 
mienii arătau până pe timpul lui Pausania?); 
arbustul lângă care a vădut lumina regina 
cerurilor. Fiind-că Hera îşi scălda fecio- 
relnicul ei corp în valurile Imbrasiului, .a- 

cesta luă supranumele de Parihenios (fe- 
ciorelnic). Pausania cu: tote acestea, spune - 
că Argonauţii luând din Argos! statuea deiţei, 
i-aă fundat un templu“ în “Samos, ca semn 
al trecerei lor. prin insulă şi numai din 
causa faptului acestuia, Samienii, în. tim- 

purile de mal tergiu, au presupus să Hera 
Sa, născut în ţara lor din . causa: vechimii . 
peste măsură de mare a templului. Poves- 
teau că fundatorii ai acestui templu erau 

  

. 1) Homer.Îl raps 14 vers 201. , , 
„2) După unii Capadocium, după alţii Lidian, scriitor, a 
trăit sub impăratul Adrian: A scris Periighisis în dece cărți. 
n cartea sa se ocupă mai ales de cestiunile religiâse şi ar- 
tistice din fie-care localitate 'visitată de dânsul. .
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- Lelegit1). Fiind-că Pausania : confunda pe 
Lelegi cu Carienil, ar resulta că Hera e- 
lenică, provenind din Hera samiană nu este 

alt-ceva de cât marea deitate chaldeană 
«Mama Asiei». 

„Dar nascerea unei deițe este un eveni- 
ment supralumesc, şi asupra unor asemenea 
evenimente, nici o dată nu au lipsit, mul- 
tiple şi contradictorii poveşti. Au susţinut 
alţii că prima patrie a deiţii cu frumose 

braţe a fost Argos unde nimfele Euboja, 
Prosymna şi Acrea fiicele lui Asterion. ai 
crescut-o. De alt-fel, este forte adevărat că 
cel' mai însemnat centru al cultului „soţiei 
lui Zeus în Grecia, a fost Argosul. Aci işi 
avea cel mai măreț templu, aci se afla şi. 
distinsa-l, statue, expo-d'operă a sculpto- 
rului Policlet. Fără să afirme locul de nas- 
cere, părintele poesii Homeros pune în gura 
Herei declaraţiunea : 

«Trei oraşe imi sunt cele mai plăcure?), 
«Argos şi Sparta şi Micene cea cu strade 
«largi». Egipţienii. după cum ai revindecat 

l) Vechiu trib din Blada, sub Pelasgi. 
2) Hom. Il. raps.IV-a vers 51,
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ondrea de a se fi născut Zeus în ţara lor, 
mau lipsit de a pretinde. că şi Hera s'a 

„născut în Egipt. 
„“Cunoscem deja povestea pe care au năs- 
cocit-o Samienii relativ la amorul ei cu. 

Zeus. Crescend în Samos, ludse: Hera obi- 

ceiului ca să-şi spele corpul ci alb ca lap- 

tele, în apele cristaline ale: rîului Imbrasiu,. 

dis şi Parthenios. Acolo Zeus, într'una din - 

escursiunile lui, ca să scape de furia tatălui. 

sti Cronos,.o vedu. şi sufletul său ne- 

mărginit. a. fost adânc rănit de. frumu-. 

seţia. copilei. Ca: să nu'şi expună - -nemăr- 

ginita lui. dragoste prin vre-un refus din 

causa rudeniei care-l lega de Hera, ordonă. 

ploilor să cadă cu. îmbelşugare pe pământ; 

ordonă şi frigului să îngheţe pământul după 

“_plâie; atunci, se transforma prea puternicul: 

Zeus, într'o slabă păsărică, într'un cuc care 

sârobit de frig vine să ceră adăpost pe: 

genuchii: divinei Hera. Herei î este milă de 

pasăre, o învelesce în haina ei, o incăldesce 

la sînul ei. Inamoratul Zeus își reia atunci 

ceresca-i formă şi devine soţul. prea îru- | 

mosel Hera. !
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După o altă poveste Hera respinse în-— 
flăcărata dragoste a. fratelui stu; ba încă 
fugind, de urmăririle-i stăruităre, se ascunse 
intr'o peştere, unde trăia un om născut din: 
pământ anume Achile. Acesta aflând pă- 
Surile Herii, "1 critică purtarea neomenesă 
şi o induplecă să răspundă la înflăcărata 
dragoste a "tatălui deilor. Graţie acestul. A- 
achile se săvârşi căsătoria cu O extra-or- 
dinară strălucire şi măreție: 

— «Vol acoperi—dise Zeus cu o cerescă 
«dulceță-— patul divinului nostru amor, ! cu 
un nuor de aur; aşa de des ţesut, în cât. 
«nici chiar Sorele a cărui rade aurite răs- 
«besc tâte, să nu pâtă să privescă mistica 
«beţie a amorului “nostru». IE 

Şi fiul lui Cronos lua în nemuritărele-i 
braţe pe Hera. | ; 

Graţie acestui dumnedeesc imencăi, pă- 
mentul deschise sinul şi făcu să resară iarba 
verde, lotosult) cel plin de rouă, şi şofranul 

şi iacintul abundent şi. delicat care 1 ridica 
de asupra suprafeţii pămentulul. „Acolo, pe 

  

1) O speţă de nenufar făcea un îr uct minunat ; cine gusta, 
dintr'insul, își uită de patrie. | : ;



un ast-fel de îmbătător aşternut, dăruit di- 
vinilor amoresi, de natura însă-şi, copii 

lui Cronos sai dat plăcerilor şi delicielor 
posesiuni. Şi acest supra natural imeneu a 

fost ascuns. vederilor deilor ceresci : jos, 

prin noua floră dăruită de natură; sus, prin 

“ nuorul frumos, aurit din care se revărsau 

in depărtare strălucitore picături de rouă. 

“În amintirea acestei căsătorii se celebrau 

în Beoţiă serbările florale Daidale numite, 

pe lângă ţărmurii: Asopului -şi pe verfurile 

Citeronului; In amintirea - acestel - căsătorii 

se celebrau în Argos şi în Samos mărețe 

serbări îni onorea deiţei Hera Antheia (În- 

floritorea) în care, statua el înghirlandată 

cu flori noi şi mirositâre, era dusă în pro- 

cesiune. Imeneul ceresc era representat pe 

pământ prin drăguţul tablou al primă-verel 

prin feciorelnica ei frumuseţe. şi prin vi- 

gurosa-l fecunditate. . ; 

“Să nu uităm și pe născutul din păment 

Achile graţie căruia Sa săvârşit marcţa 

căsătorie, căci nici Zeus. nu l-a uitat. Adânc 

recunoscător pentru nepreţuitul servicii ce-l 

făcuse, "i-a promis c că pe toţi câţi vor purta
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numele lui, "1 va, face onoraţi şi glorioşi în 
lumea acesta. Nu este străină de acestă 
promisiune, celebritatea viitore a lui Achile 
fiul lui Peleu. 

„In sfârşit Zeus ia ca soţie legitimă. pe 
divina-l amantă, şi pe prea frumâsa, pe 
cea :cu braţele albe, pe cea cu ochi de bou; 
pe venerabila Heră o instaleză în cereştile 
lăcaşe ca regină -a universului, împărtăşind 
cu densa mărirea şi puterea, dar Hera este 
supusă lui ca femee şi soţie. De atunci 
şade pe un tron de aur şi Hera, alături de 
regalu-i soț. Şi când intră-în dumnedecsca 
ei mărire, în lăcaşele cereşci, toţi dei se 
ridică în picidre, în semn de respect către 
a tot. putintea regină. 

-4ŞI ajunse, în înaltul Olimp, intră la deil 
«strânşi în adunare în casele lui Zeus; iar 
«aceştia vedendu- -0 toţi s'au sculat repede, 
«şi o “primesc cu pahare pline.I» căci şi 

„mânia Herel este tot așa de ingrozitore ca - 
şi a lui Zeus; Şi când se mişca din tronul | 
ei construit în aur, îritreg 'latul Olimp, în- 
treg Chaosul palatelor ceresci se cletină şi 

  
1) Om, |. raps AY vers 84.
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tremură îngrozit în faţa. prea puternicei 
deiţe. o 

Supralumesca nuntă, supranaturala unire 
a celor două elemente a tot puternice ale 
naturii, prin a căror împerechiare se nasce 

_tot ce există în univers, S'a celebrat în mod 
extra-ordinar de măreț in- ţara Gnosienilor 

„lângă malurile înverdite ale riului 'Therone 
unde mai în urmă S'a construit şi un termnplu 
în care anual, pământenii făceau serbări 
imitând celebrarea divinei căsătorii. "Toţi: 
dei! şi &menii, ba incă şi animalele câm- 
purilor—căci tuturor vigorea primă-văratică 
a naturii le distribuesce nepreţuite daruri— 
au fost chemați la nuntă. Si au petrecut 
acolo şi au but în cordială veselie şi în - 
generală beţie. Indemânatecul Mercur era 
Organisator şi .al serbări şi al petrecerii. 
Numai nimfa Chelone n'a venit la nuntă; 
ba încă a mai şi .clevetit în contra lui Zeus 
din mica-i căsuță care se ridica admirabil, 

pitoresc aprope de un rîu care îşi ascundea 
cristalinele lui unde între maluri înverdite 

„ŞI pline de trestii. | 
Din causa acestei împietăţi S'a trimes din
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nou 'la densa înaripatul Mercur care o a- 

runcă împreună cu căsuţa-l în drăguţul ei. 

riu; şi Sau turburat apele prin căderea cor- 

pului ei. De atunci nenorocita nimfă, trans- 

formată în 'adeverata Chelone (broscă ţes- 

t&să), a fost condamnată s€ remână vecinic 

in căsuţa-i mişcătâre, să-o porte cu densa 

ori unde va merge; şi să ţină acolo înă- 

untru, în nenorocita-l carapace, o vecinică 

tăcere. _ e u 

Cu ocasiunea strălucitei nunţi a regilor 

uriiversului, Pământul produse merele de aur 

pe care luându-le nimfele Hesperide le con- 

servaă în încântătorea grădină în care trăiau. 

Merele de aur date de păment cu prilegiul 

nunţii lut Zeus şi a Herei, represintă strălu-y 

lucitele stele din ceresca imensitate care a- 

“tunci mai ales se ved mai strălucitore de 

pe pământ, când amestecul elementelor ae- 

rului şi ale eterului curăţind atmosfera care 

înconjoră globul nostru pămentesc, face 0-— 

rizontul mai străverdiu.. 

Cu tâte concesiunile însă pe care Zeus 

% le-a făcut, cu totă posiţiunea excepţio- 

nală ce Hera a dobândit în Panteonul. o- |
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limpic, totu-şi nici o dată n'au reuşit cei 
doi soţi să trăiască în bună înţelegere şi în 
pace cum ar fi dorit lumea muritorilor şi a 
nemuritorilor spre fericirea lui. Se certau 
continuu, nu aveau aceia-şi părere asupra 
tuturor cestiunilor; dar mal. ales era certă 
în casă din causa vieţii desfrânate ce ducea 
Zeus, căci aţiţa gelosia Herei, drepră de 
alt-fel. 

Fiind-că Hera nu pute2 să impiedece su- 
verana voinţă a.destrăbălatului el SOŢ, ca să 

nu sc lase pradă pasionatelor lui porniri, se 
mărginea, ca o femee r&sbunătore, să precu- 
peţescă -absoluta-i a tot-puternicie. Folosin- 
du-se de acestă putere, persecuta cu o ură. 
neimpăcată pe amantele soţului el; în r&s- 

bunătorea-l ură, era ajutată şi de cerâsca-i 
suită de pal-spre-dece nimfe” puse sub con- 
ducerea Jridei, cea cu multe culori. | 

De alt-fel Hera nu lipsea de la tot ce ar. 
fi putut să mulţumescă pe Zeus şi să a- 
tragă spre 'densa divinul lui amor. Ast-fel 
bănuind că soţul ei nu mai ţine la densa 
fiind-că nu mal are nuril virginităţii cari 

„atrag şi captiveză, mergea în fie-care an în
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Argolida şi se scălda- acolo întrun îsvor' 

numit Canalhos care: isvora aprope de o- 

raşul” Nauplia şi devenea iară-şi fecidră ;. 

find-că apa acelui isvor făcttor de minuni 

avea proprietatea să reinoiască fecioria a-" 

celora care se scăldai în apele lu. 

Sa învederat însă că. nici băile dătătâre: ' 

de feciorie n'au fost în stare să facă pe 

Zeus să respecte . credinţa „conjugală.“ Tote: 

silințele Herei nau folosit la nimic; căch 

Zeus era pretutindeni, uride era vre-o fru-: 

museţe, unde sînul vre-unei nimfe sau a 

vre-unel femei muritore "1 promitea mo- 

mente de delir şi de dulce beţie; minute: 

pe care nu putea să "i le procure mono- 

tona posesiune a unti şi: acelea-şi femei. 

numescă-se ea Hera, fie şi vecinica regină: 

a cerurilor. ? 

Pentru acesta Hera -se năpustea cu totă. 

furia-i a tot puternică în contra fericitelor - 

amante ale necredinciosului el soț. Ast-fel 

a reuşit să. împiedice timp de şapte. dile: 

intregi nascerea lul Heracles, ca să se nască. 

mai întei Euristei fiul lui Sthenelos, 'cel ce: 

  

1) Vedi viața lui Heracles. -:
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avea să uneltescă peirea “eroului unic în 
felul lui!). Fiind-că puterea reginei olim- 
pice se exercita şi asupra fructelor amorului 
legitim, Hera era sâţa şi ajut6rea mamelor 
cari se găseau în durerile de nascere, ea era 
mama deiţei maternității Eililbyia (Leusia) 
care purta în mâini. fârfecile şi cele-Palte 
simbole ale moşelor. Era prin urmare în „măsură s&-şi r&sbune în. felurite moduri în 
“contra lui Zeus. A transformat pe servitârea 
Alcmenei Galantida în pisică sub pretext 
că a înşelat pe deiţa: Lăusiy la nascerea lui 
Heracles. Persecută sistematic, până în pân- zele albe pe Heracles insu-şi. Când, după 
ce a prădat Troia, eroul se întorcea în 
“Grecia vesel, Hera cu. viclenie adormi pe fiul lui Cronos: ca să nu. simţă pericolul în' care se găsea fiul lui, prin meşteşugurile 
ei; ridicând. apoi venturile tote, .turbura 
marea cu înfricoşute furtuni, în cât abia, ca prin minune, reuşi. să scape de o morte sigură, numai Heracles singur. Ne isbândind nici cu acestă meşteşugire ca să ucidă pe fiul. Alcmenei, trimise în Teba Sfinxul 1) 

  

1) Monstru leii înaripat cara avea cap şi piept de femee, | câdă de şarpe, voce omenâscă. | -
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spre r&bunare, căci acolo s'a născut detes- 

tatul de densa, eroi. In fine a primit apo-. 

teosarea lui' Heracles, . fiind-că era voinţa 

cea mai înaltă a regelui deilor în contra 

mâniei căruia, nu era în stare să uneltescă 

absolut nimic. ăi | 

Tot aşa Hera a .persecutat fără răgaz 

pe cele-Palte amante ale lui Zeus. Am vedut 

cum gel6sa divinitate a amăgit pe Semele 

ca să fie trăsnită de Zeus, amantul el; de 

la care a cerut să, se urce în patul el cu 

toată mărirea-l cerească; urmări în tot 

chipul pe Leto cea cu frumoase cosiţe, ur- 

mări şi transforma în ursă pe frumoasa 

nimfă Calisto, care, după cum am vedut, 

fiind amăgită de Zeus care luase figura deiţii 

Diana a cărei însoţitore era, îşi atrase ura 

neimpăcată a Herei. Când s'a simţit greşala . 

ei, în timpul scăldării în apele riurilor cu 

celelalte nimfe din suita Cintiei (Diana). 

— «Fugi departe de aci, "1 dise Diana 

«încruntată, şi nu spurca cu ruşinea ta 

«sântele isvore». e 

Hera aflând acesta se bucură şi: amână 

pentru cât-va timp pedepsa ce medita în
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contra rivalei sale, până să găsescă mometul 
favorabil. Când însă s'a născut, din acestă 
culpabilă dragoste, Arcas, fiica lui Saturn nu: 
se mai stăpâni: 

—: «ÎţI vol răpi, dise cu o voce tunătăre: 
«către nimfa, îţi voi răpi eu chipul sub: 
«care te-al arătat drăguță. soţului meu». Şi 
luându-o de cosiţe o trânti cu faţa în jos. 
pe Pâment. - 

| —: «Misericordie,. prea: înaltă deiţă 1— 
«striga distinsa nimfă îndreptând spre densa 
«golaşele el braţe». | 

Dar vai! Mânia fiicei lui Cronos nu se: 
„potoiesce prin deşerte exclamări; braţele de 
alabastru ale nimfe încep să se sbărlescă 
prin negrul păr ce se ivesce pe densele;. 
măinile "1 se lungesc, se încovâie, şi se 
termină în unghii ascuțite şi se transformă 
în hidose piciâre. Guriţa cea mică de altă. 
dată a cărel buze de coraliei priimiseră a- 
tâtea. inflăcărate sărută de la puternicul 
Zeus, se transformă într'o lată căscătură, 
întrun hidos bot; mormăitul sălbatic în-— 
locuesce gingaşea cuvântare a nimiei. Nu- 
mai mintea omenâscă, spre o mai cumplită 
  Tipografia G. A. LAZAREANU, str: Episcopiei 3.



pedepsă, ră- 

mâne încar- 
cerată în in- 
teriorul hi- 
dosei forme 
de ursă; de 

acea adesea 
„uitând noua 

ci, fire, tuge 
îngrozită de 

„cei-l'alţi urşi 
din locurile 

selbatice; ea 

ursă, tremu- 
ră la vederea . 
lupilor; se în- 

grozesce, fiind- că simte că vechia nimfă lo-, 
cuesce încă în corpul seu. 

Cea ce este mal grozav este că “dupe. 
" după câţi-va ani se intălnesce cu fiul sâu 
Arcas înfricoşatul vânător ; inima-l de mamă. 
aprinsă, de iubire o impinge să se repeaă spre 
densul şi să-l strângă în hidosele-l braţe. 

Dar Arcas nu recunâsce pe mama lul şi o 
prăpăditore săgctă se pregătesce ca să-l 

străpungă părosul piept. Insu-şi Zeus, să 
cutremură în fața crimei ce se pregătea; 

AIvtoloria, — Faseicula 9, — 10 Dani. 
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de o dată îi răpesce pe amândoi şi înăl- 
țându-i în regiunile ceresci, “i pune pe a- 
mendol pe bolta de safir şi "1 transformă 
în constelaţiuni vecine: Mamă şi fiu, portă 
numele de ursa mare şi ursa mică. 

Dar pieptul Junonei se umflă de o săl- : 
batică mânie când vede pe detestata-i rivală 
că strălucesce între stele. Se scoboră din - 
Olimp la Tethis cea cu părul alb şi la bă- 
trânul Oceanos, a căror demnitate adesea 

a. mişcat pe dei. Ast-fel Hera le vorbi când 
bătrânii au întrebat-o despre motivul ViSitel : 
«Mă întrebaţi!) pentru-ce eu regina deilor 
«am. venit aci din regiunile eteriane? Alta 
<în locul meu ţine cerul, aş minţi, dacă: 
«nu aţi vedea, stele de curând onorate când 

«noptea întunecă universul, acolo, pe înaltul 
«cer, unde ultimul cerc paralel înconjoră 
«marginea axe! pămentesci. Mai este, pen- 

„«tru-ce-să nu mai voiască cine-va să va-. 

„«teme, pe Jinona, sai să se temă că a o- 
«fensat-o? Ce folosesc eu, singura dintre 
«deiţe, pedepsind? Ce ispravă am făcut? 
«Care este marea mea: putere? Am oprite o 

1) Ovid Metam cart. II vers 542,
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«de a fi om; ea sa făcut deițăi Ast-fel 
«de. pedepse 'aplic eu vinovaţilor. Aşa este - 

«marea mea putere ! să-şi reia figura de mai 

“înainte -şi să-i smulgă chipul de fiară.. 
«pentru-ce Jupiter mar lua-o şi în căsătorie 
«gonind pe Junona, şi să o aşede în camera 
«mea nupţială şi să-şi ia ca socru pe. Ly- 
«caon? Dar voi, dacă vă atinge disprețul ce 
«mi se aduce mie pe care m'a-ţi crescut, 
“împiedicaţi ursa de a sta pe de asupra a- 
«zurulul Ocean; goniţi stelele primite pe 
«cer ca rtsplată ruşin6să, ca să nu spurce 
«curatele vâstre ape corpul pierdutei femei.» 

Dar faptele divinului rege al deilor nu 
se pot curma, nici schimba ; nu există nici 
un tribunal care să casede sentința-i preă . 
înaltă: constelațiunile ai. rămas constela- 
„iuni. 

Am vedut cum Hera persecuta neîncetat 
pe nefericita Io copila. lui Inachus, care - 
născu lui Zeus pe Epaphos; cum transfor= 
mată în junice era păzită de: Argus, cum 

în. fine, prin solemne promisiuni, Zeus ob- 

ţine iertare de la „Hera pentru fosta-i a- 

mantă.



De felul acesta erau rtsbunările gelosei: 
soţii a a-tot-puternicului Zeus. Pe Side soția 
lui Orione a prăvălit-o în infern find-că a 
avut nesocotinţa să cică că este mai. fru- 
mMOSă ca densa. În timpul risboiului Troian 
Hera avea tot-d'a-una păreri contrarii cu. 
Zeus; făcea tot ce-i sta prin putinţă ca să-l 
amăgâscă şi să-şi creeze” ocasiuni spre a.: 
ajuta pe favoriţii sti. Mai ales se silea ca : 
să târască pe, soţul seu, să-i fie bine-voitor 
intenţiunilor el prin influenţa amorului, şi 
fiind-că, se vede că nu avea o mare în- 
'riurire asupra lui, rugă pe Venus să-i a- 
corde minunata cingălâre.a cărei „putere: 

„era de a asigura posesorului, Victorie î în amor“ 
ncindoiosă.. 

A 

«Dise!) Venus-—și de, la pieptul ei scâse 
„«cingătorea brodată, cu bold, cu felurite i- 
«magini; în care se aflat tote atracțiunile. 
«amorului; ințr'insa erau şi amorul, era şi 
«dorinţa, era și convorbirea amanţilor Şi. 
«dulcea linguşire care fură: încet gândul, 
«chiar a celor cu minte», 

Î) Hom, Ii raps 14 vers 215



— 133 — . 

Hera mai este presentată de câţi-va. ca 

-ajutâre a Medeei spre pedepsa lui Pelione 

în faţa căruia S'a presentat sub figura unci 

bătrâne necunoscute. Tot dânsa a fost pri- 

cina de Musele au tăiat aripile Sirenelor 

pe care le- -a aţiţat, ca să-şi resbune pe Musc 

ca unele ce erai copille lui Zeus cu o altă 

femee. 
Violenţa caracterului reginii cerurilor. 'se 

învedereză şi prin acea că ea” mai ales ri- 

dică în contra lui Zeus pe Titani; ca a 

orbit de predicitorul “Tiresias; fiind-că. dis- 

putându-se cu Zeus asupra cestiunii care | 

din cele două sexe simte mai înare voluptate . . 

în amoi, şi cerându-se părerea lui 'Tiresias 

acesta a fost de părerea lui Zeus, respun- 

dând: 

«Dacă se fac gece. părţi, barbatul simpte 

«voluptate numai pentru 0 singură parte, 

“ciar femei pentru nona». 
Zeus avu milă -de predicitor, şi. fiind-că 

nimenui “dintre del nu-i este: permis să in- 

firme decisiunile celui-Palt deu, dărui lui 

Tiresias, în locul vederii răpite, să prevadă 

viitorul.



4 

Aspectul pe care-l ia în Grecia cerul iarna: 
şi vara,” supus la neaşteptate turburări. şi 
furtuni, şi ploi torențiale; lupta adecă “a: 
elementelor cari produc „vehemenţa furtu- . 
nilor, a născut în fantasia primilor locuitori. 
ai Eladei idea despre teribila mânie a lui 
Zeus în contra hainei Hera. Ast-fel a a- 
runcat o dată din înaltul Olimp pe He- 
phaistos care luase partea mamei sale şi 
soţiei lui Zeus şi a cădut bietul Hephaistos. 
în insula Lemnos, unde l-au cules Sintienii. 

„ Acesta este probabil o alegorie privităre la: 
trăsnetele pe care furtuna spintecând nuorii 
aruncă pe pământ şi biciuesce aerul prin. 
infricoşata-i pornire. 

Tot aşa a fost mânia lui Zeus în contra. 
Herei,, când a aflat de. conspiraţiunea pe 
care o uneltise împreună cu ceilalţi cei. : 
în contra sa. O legă de. mâini şi de pi- 
ci6re cu lanţuri. solide şi o spândură de cer 
în mijlocul nuorosului eter, atârnă de pi 
ciorele ci şi câte o nicovală spre o mai 
mare pedepsă. In sfârşit Hera, intrun MO-- 
ment de furie nebună a fugit din Olimp şi.



“venind în patria ei :Stimtală!) se strănvută 
pe lângă 'Temenus?) unde densa trăi în 
viitor ca. văduvă, de aceia i Sa dat un în- 

treit supranume: Hera copilă în, primii ani 
al vârstei când încă era fecioră, Hera. de- 

săvârşită în urma căsătoriei cu Zeus, în fine: 

Hera văduva după strămutarea et pe lângă 

“Temenus. 

" Se pare că în afară de e persecuțiunile: ce 

întrebuința In contra diferitelor amante ale . 

soțului ej, Hera ca să' pedepsescă pe ne- 

! necredinciosul sca bărbat, nu a lipsit de a 

întrebuința aceia-şi armă; de Gre-ce se dice * 

că, nici ea ma conservat pururea credinţa 

conjugală ne atinsă. A născut fără parti= 

ciparea lui, Zeus pe Tiphone cel cu o sută 

de capete care s'a ridicat în contra lui Zeus, 

"apol pe. Prometheus, - mai înainte de a lua 

in căsătorie pe tatal deilor, inamorându-se 

cu Eurimedonte regele giganţilor. 

- Hera în tablouri şi statul era representată 

sub diferite forme, adesea in acestă privinţă . 

  

1) Oraş vechii situat în partea de la sud-estul Arcadiei. 

2) Descendent a lui Ercule; în invasiunea wraclidilor in 

Pelopones i va dat Argosul.
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sc" confundă cu Vesta. In Argos, în cemplu 
„ei de căpetenie, se găsea opera divină. 
faimosului: sculptor Policlet, care, după cum 
mărturisesce Maxim 'Tirianul, o “represintă 
«eu braţele albe, cu braţele de fildeş, prea 
«bine îmbrăcată, cu demnitate regescă, aşe- 
«dată pe un scaun de aur». Pausania ast-fe] 
descrie statuea : «Pe tron este aşedată statua 
«de o mărime considerabilă, de aur și de 
«fildeş, pe cap are o corână în care sunt 
«sculptate grațiile şi orele, într'o mână ţine 
«fructul de rodie, iar în' cea-Valtă sceptrul 
«de asupra căruia se afla un cuc.» Lângă - 

„-dânsa stătea Hebc. 

Aiurea Hera este representată cu un nuor 
în formă de cerc în jurul, capului ei; lângă 
dînsa are pe Iris cea cu multe. culori, iar 
de.o parte şi -cea-Valtă câte un păun. 
O femeic stând alăturea de densa ţine în 
mâini un copil. Une ori este representată. 
ţinend în „mână. Sirenele. Altă dată este re- 
presentată umblând în trăsura lucrată cu 
aur, pe care o trag păuni, altă dată cal; 
îndărătul ei se află Iris sau o însoțesce Hebe.
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«Hera!) respectabilă. fiica marelui Cronos. 
«în grabă îşi înhăma cai cu hamuri de aur, 
iar Hebe 'repede puse la car roţile rotunde 
«care aveai câte opt „Spiţe de aramă, la 
cambele extremităţi ale osiei de fier». 

Aiurea Hera portă . scut -şi lancie; altă | 
dată tolbă şi trăsnet; câte o dată diademă,. 
altă dată corniţe. La Cartaginesi era repre- 

„sintată şedend pe un leu?) altă dată în fine 
este representată. sub diferite alte forme. 

Era considerată ca protectârea averilor, 
a regatelor, a căsătoriei, a bravurel: r&s- 
boinice a gătelei femeesci, despre care—se 

„dice—că ea ar fi născocit-o, de vreme ce: 
cra. cea mai. vestită prin extravaganța, şi 
luxul ci, dintre tâte lăcuitorele . cerului. 
„La: Romani-se şerbătoria la 1 Martie 
Matronalia sai Malronales, aniversarea fun- 
dăril templului Junonei Lucina de pe mun-- 
tele lsquilin. În acestă gi se făceau în fie-. 
care casă sacrificii pentru fericirea soților. 
Matrânele dedeati masă sclavilor, întocmai. 
ca şi: stăpânii cu ocasiunea a saturnalelor. Se: 

-1) Iom, 11 raps V vers 720 și urm, 
2) Apuleius Metam VI, 6



dedeau şi daruri femeilor. Juvenal numesce. 
diua. de 1 Martie: femineae calendae!). 

Cultul Herei se întindea pretutindeni în 

Grecia, în Italia uude erau colonii grecesci 
dar mai ales în Egipt şi în Cartagena. Im- 
prejurarea că Hera este adorată de Carta- 
ginasi dă prilegiu lui Virgiliu de a explica 
duşmănia dintre rasa Romană şi cea Punică 

ca având origina încă de înaintea fundării 
statului roman; de pe timpul dărămării 
Troii, când Aeneas fiul lui. Anchise porni 
ca soţii sti ca să -vină în Italia, unde des- 
tinul hotărise să se ridice un mare imperită 

care să resbune, după secole, ruina Troil. 

In Roma se aflau şapte temple consacrate 
reginii cerurilor; luna lunie era consacrată 

Junonei. 
Dintre paseri 1 se considera ca sacre, 

„cucul, uliul, coțofana, vulturul, gâştile şi 
rața. Dintre plante, dictamul şi niacul. Se 
sacrificat în on6rea el junci şi iede şi oiţe- 

1) Diua 1-a a ori-cărui luni se numea Calendae.
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: DEUL LUMINII APOLLON 

Leto cea cu cosiţe frumâse, atrase prin 
farmecul ei iubirea supra omenâscă a re- 
gelui cerurilor. Fructul acestei iubiri este 
Apollon şi Arienis (Diana). Nic Leto nu 
a putut” să scape de urmăririle neîmpă- 
cate a gelâsei Here. «Deja de nouă!) dile: 

«şi nouă nopți Leto era chinuită de des- 
«peratele dureri ale nascerei; deiţele tâte 
«erai în insula Delos, tote cele mai de 
«frunte şi Dione şi Rhea şi Themis cea 
«urmăritore şi Amphitrite cea cu gemăt 
răsunător şi alte nemuritore, afară „de fru- 
«mosa Hera cea cu braţele frumose care - 
«rămăsese în casele lui Zeus strângătorul 
«de nuori. Lucina (Lăhusia) singură care 
«este -pusă peste durerile nascerii, încă nu 
«audise, căci şedea în creşcetul Olimpului sub 
«nuorii auriţi, după sfatul Here! cea cu bra- 
«ţele albe care o reține -din gelosic; fiind-că 
«Leto cea cu cosire frumose avea să nască 
«atunci, de sigur un fiti distins şi curagios. 

1) Hom. Imn către Apollon vers 91.



«eiţele însă au trimes din insula cu fru— 
«mose zidiri pe Iris, ca să cheme pe Lucina 
«promiţendu-i O maramă mare, ţesută cu 

«fire de aur, de nouă coți. | porunciră să. 
«o cheme, fară ştirea Herei cea cu braţele 

- «trumâse; ca nu cum-va Hera să o îndu- 
«plece să nu vie: lar sprintena ris cea cu. 

«picidrele ca vintul cum audi, plecă aler- 
- «gând, şi repede străbătu distanţa dintre 
«păment şi cer. lar când ajunse pe înaltul 
«Olimp, locuinţa deilor, fără întărziere che--. 
«mând afară pe Lucina, "1 rosti cuvinte: 

dinaripate, 16te câte ordonaseră deiţele cu 

«locuinţa în Olimp; şi-l îndupleca sufletul 
«în pieptul el. Şi- mergeau cu sprintenele 
«lor picidre asemenea la umblet cu po- 
«rumbişele. Când Lucina care comandă du- 

_«rerilor nascerii călcă în Delos; chiar atunci 

«începea nascerea, şi. Leto dorea să nască. 
«şi îşi arunca braţele în jurul unui palmier, 
«şi îşi înţepenea genuchii în livedea cea 

«mele, şi pămintul de dedesupt rise, când 
«Apollon se ivi la lumină ; iar deiţele t0te se 
cinveselea. Atunci, o săgetătorule Phoibos, 

«cast şi curat, deițele te spăla cu apă. 
,
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«cristalină, şi te înfăşiară întrun scutec alb, 
„«supţire, noi, şi. în jurul lui învârtiră făsia 
«aurită», | 

Aşa descrie părintele poesil în imnul către 
„Apollon, nascerea deului luminii. Patru dile 
după nascere, Leto fugind de mânia .Herei 
işi luă copii şi-s'a dus la Delfi. Dar Hera 
resbunătore nu înţelege să o lase să scape 
nepedepsită. Trimite deci în contra ei pe 
Pithone monstru îngrozitor, cu multe ca- | 
pete, fiul pământului, născut din apa care 
a mal r&imas pe pămtnt în urma potopului 
lui Deucalione. Acest Pithone era un nă- E 
prasnic balaur, când era în piclore,: capul 
lui atingea stelele cerului, spurcând cu res- 
piraţiunea lui văzduhul, iar când se întindea 
pe păment, lungi şiruri de munţi se aco: 
pereau cu monstruosul lui -corp. Pădurile 
nemărginite, stâncile năprasnice plesneau şi 
se fărămau sub greutatea monstrului şi cris- 
talinele ape ale lacurilor şi ale _riurilor: se 
transformau în mocirlă numai la simpla 
lui atingere. - a 

Acest îngrozitor monstru: care pâte re-. 
presintă vre-un mare comandant adversar
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al Letei soţia regelui cretan Zeus, locuia 
într'o chaotică peştere, aprope de drumul 
pe “care urma urmărita -Leto., Abea se 
arătă împreună cu copil el şi. monstrul se 
repede ca să o mănânce înpreună cu dânşii. 

Dintre ameninţaţii copil ai Letel; cel mai 

în pericol era Apollon cel cu arcul de ar- 
"gint,: fiul lui Zeus, care devenise în timp 

de. patru dile. un arcaş miraculos cu săge- 
țile=1 de rade pe care "1 le făurise fierarul 
fericiţilor dei Hephaistos. Sare deci din bra- 
ele mamei sale, înfruntă neimblânditul mon-. 

stru şi întidend neinvinsul lui arc, aruncă 
în contra: monstrului .torente de săgeți. 
Leto tremură şi se teme în faţa gigan- 

ticel lupte între un copil şi un titan. care 
însuma puterea a întregi legiuni. Ținend 
încă în braţele ei pe Artemis sora iubitore 
„de vânărere a lui Apollon, se urcă îngrozită 
de asupra unel stânci şi privesce de acolo. 

“în crescândă nelinişte lupta neegală, încu- 
rajând prin. strigătele sale admirabila: bra- 
ură a copilului: 

„Ie pal, ie. belos (hei copile, a aruncă săgeta). 
In fine după ce a săgetat o sută -de
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săgeți în contra monstrului, nemuritorul 
„copil al Letei cu. radele lui focâse străbătu: 

deşii sold! ai. fiarci şi Pilhone a căzut mort 
pentru tot d'auna sub. dibacea săgetare a 
lui Apollon. Ea 

Profetesa Phimonoe predisese acestea: 
«Aprâpe de Parnas. Phoibos va arunca o- 

«grea săgctă asupra. unul tâlhar. Bărbaţii 
«cretani sfințesc: mâna lui; “iar renumele 
«nict o dată nu va. pieri». SE 
In mitul de mai sus Pithone represintă? 

miasmele pestilențiosă care. se exală.. din 
mlăştinile lăsate în urma potopului lui De- 
ucalione. Regele luminii „adecă Sorele re- 
presintat prin Apollon. cu racele-i de foc se 
ia la luptă cu Pithone şi-l invinge adecă.. 
usucă locurile mlăştinâse isvor de rele bole 
pentru omenire. Ast-fel se . sdrobesce pu-! 
terea rtui-făcttoare a monstrului care spurcă. 
lumea prin racele dătătoare - de viaţă ale 
“soarelui. Pămentul' se „înveselesce din causa 
mântuirii de sub presiunsa ameninţătorelor 
lut ghiare. Nimfele parnasiene visiteză mun- 
tele sânt şi aduc către mântuitorul Apollon 

  

  Tipoyrafiu G, d. LAZAREANU, str: kpiscopiei 3,
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fructe cu suc 

plăcutşifruc- 

„te tomnatice 
„spre învede- 

i rarea since- 
Tel recunoş- 
tinţi pentru - 
 liberarea lor 

77. deacest mon- 
> stru înfrico- 

at şi. dan- 
țând -veselul 
danţal mân- 
tuirii, cânta 

  

în onorea lui vecinicul imn: 
„Te pai, ie paion. 
„De atunci imnurile în onârea luu Apollon, 

iaă numele de peane; iar el: insu-şI este, 

supranumit „Paian: | 

«Tinerii Acheeni totă diua imblândeaa 

«eu cânt pe .deu, întonând veselul paian, 

-«celebrând prin cânt pe Apollon; iar acesta 

caudind se înveselea în sufletul stil . 

“De la Plestos. tatăl nimielor parnaseene 

1) Hom II: | vers 413. 

Mytolosia - Faseicula 10. — 40 bani,



— 146 — 

îşi ia numele rîul cu acela-şi “nume care: 
curge prin Delfi; iar stânca de asupra căreia . 
s'a refugiat mama deului persecutat, în timpul - 
infricoşatel- lupte cu. Pithone, este transpor- 
tată la Delfi şi de asupra "el este: aşedată 
statua de aramă a Letel, dedesuptul sacrului 

- platan. Da | 
“ Am spus 'deja că nouă dile şi nouă nopţi 
Leto în dureri de nascere, persecutată de 
Hera, după ce a cutreerat o sumă de ţi 
nuturi şi de insule, ajunse. în fine la Delos 

„insulă bătută de sâre pe care o. mai nu-. 
meau şi Asteria care prin natura ei era 

- destinată să vadă nascerea regelui luminii - 
universale... NR 

Leto care represintă Noptea, fiind în-. 
sărcinată .de Zeus care represintă Cerul, 
“ascundea în iutunecosu-i pântece germenii 
luminii cerescl. -Acolo, în Delos, departe de 

„marele Olimp, Leto sau mat bine dis Noptea 
a născut gemenile -focare ale cerescilor în- 
tinderi: Luna Artemis (Diana) şi Sorele 4-" 
pollon. “Tradiţiunea, fenicului delian repre- 
sinta culorea roşetică pe care o iau întu-! 
necoșele întinderi ale eterului răsăritean în
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ceasul 'când' Aurora, cea cu degetele de rosă 
(Lucina) 'ajuta Nopteă ca să libereze din 
 intunecâsele-i 'măruntae, Dina: representată 
aci prin: luminosul „disc al cerulu, prin A- 
pollon. e Se Di 

Tintrul dei abia: născut se arată în totă 
puterea şi strălucirea lui, sfişie aburii întu- 

nericului şi înn6că tot: universul prin săge- 
țile lui de rade dătătâre de viaţă, pe care 

le a făurit Hepaistos, deul focului. Pruncul: 
Letel cu cosiţele frumose .şi al: lui, Zeus 

" tunătorul, abia liberat din faşe cere arcul 
“şi săgeţile-i neînvinsc, “plecă măreț şi A- 
pusul se umple de lumină şi de flori. i 

Se -nasce mai întâi pe muntele Cinşiu: şi 
din înălţime revărsa primele-i săgeți şi pri-" 
mele torente ale luminii; fiind-că nemuri- 

"torul focar al cerului nu iubeşce “locurile 

j&se de asupra cărora se întinde intunecosa 

umbră a munţilor; Serelul—lul Apollon— 

care însuflețeşce şi lumineză universul “1 

"plac: «tâte stâncile şi înaltele creşcete 1)». 

Şi se auresce atunci: spinarea - umbrâsă a 

4) Hom. Imn la Apolino vers 23.
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munţilor: torente nemărginiţe înnecă - prin 
valuri aurite, în fie-care di lumea. 

„„ Pe de altă parte, Tacit vorbind despre 
naşcerea deulul luminii şi a sorei sale Diana, 
dice că sai născut aprope de Ephes în 
Asia în interiorul sacrei păduri a: Ortygiei 

şi pe malurile riului Chenchreu. Dar dacă 
studiem: şi acest mit, vom ajunge la aceiaşi 
conclusiune,. fiind-că există tradițiune, după - 
care nimfa Asteria fugind de: stăruitârele 
urmăriri ale înamoratului Zeus s'a trans- | 
format în Ortyge 1) şi afundându-se în marea | 
Egee2) s'a transformat într'o insulă mişcă- 
tore dusă când ici când dincolo. Delos deci, | 
după acestă poveste, 'se numea mal întâi 
Asteria şi Ortyg gi. Afară de interpretarea. 
acesta mal este şi un alt motiv serios care 
intăresce conclusiunea acesta. In marea Egee '. 
Ortygiile se află în mare număr şi apoi 
ortygele este 0 pasere matinală, a cărei 
deşteptare şi prin urmare apariţiune, precede 

" răsăritului. Sorelui. Şi. de sigur că Leto îna- 
inte de a zămisli în intunecosu-i pântece pe 

- 

  

1) Pasăre de mare călătre. 
-2 Marea de la costa răsăritână a Greciei şi Macedoniei.



— 149 — 

Sorele Apollon care produce diua, trebuia 
neapărat să se. stabilescă locul în care tre- 
buia să se nască, insula adecă care conţine 

ortygiile anunţătârele sorelul. 
- După cum- pentru toţi deii aşa și pentru 
Apollon care represintă lumina cerescă, tra- 
diţiunile mitologice ale vechilor Eleni, po- 
vestesc multe şi felurite peripeții şi amoruri, 

şi neisbândiri. 
Abia ucisese pe Pithone când a început 

să fie în relațiune pe muntele Parnas cu 
frumâsele nimfe -copile din Parnas. In de- 
sele întălniri şi petreceri pe care le avea cu 
drăguţele divinităţi, sa înamorat cu una 
dintrinsele anume. Corinia. Acesta era fiica 
rîului Plistos. Din desele întâlniri -pe care . 
luminosul deu le avea cu nimfa Corina într'o 
răcorâsă. şi retrasă peşteră, care de atunci 

Sa numit Coricia, s'a născut Lycoreiu: După 
numele fiului lui Apollon şi al Coriniei, 
Delfi la început se numeai Lycoris iar. 

„vârful Parnasului: Lycoria astă-di Liacurd 
nume ce se dă intregului Parnas, în limba 

vulgară. 
Ca deu al luminii Apollon s se mai numea |
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şi Phoibos şi Loxias şi Lycius. "Tradiţiunea 
ni-l presintă ca un tântr de o frumuseţe 
extra-ordinară: avea părul gălbul ca aurul 
desfăcut întocmai ca torentul de lumină pe 
care-l revarsă deul luminii de acea sa şi 
numit netunsul Apollon. | 

" Viitorea miraculosă acţiune a deului a- 
runcător de rade luminose s'a predis per- 
fect de lămurit, prin mârtea monstrului Pi- 
thone. Homer, cu privire. la uciderea mon-- 

“Strului, nu primeşce tradiţiunea după cum - 
am vedut că a fugit cu' mamă-sa Leto, de 
prigonirile . Herei. După Homer Apollon 
S'a scoborât din Olimp şi a străbătut Pieria 
şi Eubea 1) şi apoi, ajuns în Beoţia a do- 
borit lângă Parnas monstrul Pithone adecă 
productul distrugător al miasmelor pămen- 
tului. i 

Acestă ispravă este alegoria luptei luminit 
în contra “întunericului ; Şi O alegorie care 
este comună. tuturor mitologiilor raselor 
ariane 2). Pithone are” o mare asemănare cu . 

  

1) Insula Negroponte. 
2) Aparţin familiei arice: Indienii, Persii, Grecii, Romanii, Celţii, Sclavii, Goţii, etc... | o
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Chimaira care cresce pe o altă representare a 

accidentelor puteril r&i-făcătore. ale naturii, 

pe 'Thyfoeu pe care Hera în momente de 

supărare Pa născut în contra lui Zeus. In 

Veda!) vedem pe deul luminii Indra dobo- 

“rând nuorul cu formă de. şarpe Achi. care 

Sa năpustit asupra cerurilor; strivesce de 

asemenea: capul. balaurului ceresc Bitra. În 

Zand- Avesta?) deul răului simbolisat sub 

forma şarpelui Achriman “este sdrobit. de 

Mithra care represintă lumina eteriană; tot 

„. aceia-şi menire se pare.că are in religiunea 

„creştină S-tu George şi în mitologia Norică 

Siegfrit, cum observă ferte judițios Des- 

charmes. . 

După 'ce Apoline a ucis balaurul Pithone 

a: stabilit în Delfi spre vecinică pomenire a 

evenimentului, jocuri numindu-le Pithice 

„ca să reamintescă pururea numele monstrului 

„După acea a plecat la Creta ca să se. pu- 

_rifice de acest omor. 

4) Cartea Sântă a Indienilor ; partea cea mai însemnată 

dintr'insa este Rig- Veda, este în acela-și timp şi cartea cea 

mai vechie a Indienilor, . 

-.. 4) Caatea sântă a Medilor şi Perşilor trădusă şi publicată 

__ de Anquetil: Duperron.
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Intorcându-se de aci, a remas câtă-va 
vreme în Arcadia unde fiul lui Zeus Pan îl - 
deprindea în arta predicerii şi în arta mu- 
sicală în colaborare cu nimfa Thymbris. 
Pan cânta admirabil din naiu, iar Apollon 
era -extra-ordinar de tare în formingă, pe 
care, potrivindu-o după naiu a transformat-o 
mal în urmă în Lyra cu şapte corde. A- 
pollon a inventat şi a înlocuit cordele de: 
în de până aci, prin corde de vînă. De acea 
prea frumosul rege al luminii era consi- 
derat ca tatăl şi: ca reformatorul artel mu- 
sicale. : | 

„Dacă peşterea Coricie din muntele Parnas 
a ascuns primele triumfuri amorose ale 
sentimentalului deu—după cum am v&dut— 
în” Arcadia "1 a fost dat să simţă primele 
dureri ale unul înflăcărat amor neimpărtăşit. 
„Se preumblă pe lângă malurile riului 
Ladone, micul copil al. Aphroditei, Eros 
(Amorul) imprăştiând -ici şi colea săgețile 

din a tot puternica-i tolbă, când se întâlni 
cu: Apollon care ce:e drept devenise forte 
semeţ de când cu isprava în contra lul



  

          
" FILEITHYA (LUCINA LĂUSIA)
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Pithone. Apollon când vtdu pe micul arcas 
începu să-l cam ia peste picior şi să-i dică: 

«De unde!) până unde, drăguţ copil, tu 
„«cu arme puternice? aceste arme se cuvin 
„«umurilor noştri; noi, care putem să pri- 
«cinuim răni sigure şi fiarelor şi dusmanilor 
«noi, care am doborit la pământ, de curind 
«prin nenumărate - săgeți pe năprasnicul Pi- 
«thone care acoperea cu: pântecele lui mo- 
«lipsitor o aşa de vastă întindere; tu mul- 
«ţumeşce-te să aprind: cu făclia ta, nu şciti 
«ce amoruri şi nu aspira la gloria nâstră.» 

Copilul prea puternic “al Venerii r&spun- 
dând semeţului omoritor. de balauri dise: 

— «Arcul tei, o Phoibe Tăneşce tote; 
«al meu, te” răneşce pe tine; şi cu cât fia- 
«rele sunt inferire unui dei ; cu atâta gloria 
«ta este mal mică, de cât a mea.» 

Dise; şi spintecând aerul prin mişcarea 
aripilor, sprinten se aşedă pe umbrâsa inăl-- 
ţime a Parnasului, şi scâse din tolba-i pur- 
tătore de săgeți, două săgeți cu puteri de- 
osebite; una gonesce - dragostea, cea-Paltă 

  

1) Ovid Metam cart I vers 43.
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o inspiră. Aceia care inspiră amorul, este 

de aur, şi. ascuţitu-i virt scânteiază; im- 

plântată în. pieptul muritorilor şi nemuri- 

torilor aţâţă cumplită pasiune a: dragostei. 

Cea-Paltă este obtusă, în verful trestiei portă 

plumb şi când atinge piepturile muritorilor 

şi nemuritorilor tugăreşce dintr'insele. dul- - 

cele sentiment al amorului. Cu aceste două 

săgeți resbunarea micului tiran al inimilor 

“este deplină.  --. Si | 

Nimfa Peneiană Daphne fiica lui Ladone 

şi a. Pământului, fermeca cu încolţinda-i ' 

frumuseţe, verdile maluri ale riului Ladone. 

Apollon în lungile-i: preumblări vtdu pe 

neîntrecuta nimfă şi rămase -rănit de dum- 

nedeiasca el frumuseţe, căci rtsbunătorul 

"copil al Venerit "i trimese săgeta aurită care 

pătrunse şi înflăcăra cele mai adânci colţuri 

"ale inimii lui. Dar copila lui Ladone fuge 

de luminosul deu, căci fiul Venerei. 1 a- 

tinsese drăguţul ei .sîn cu săgeta înarmată 

cu plumb rece. Fuge deci de strălucitul dei, 

şi acesta rănit adenc de o nespusă iubire 

o urmăreşce fără răgaz. Nesimţitorea nimfă 

se hotăresce la o vecinică feciorie; ea nici
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nu cunosce, nici nu înţelege dulcele farmece 
al Imeneului ; uresce ca pe nişce .Furil lu- 
minosele-l flăcări ; voesce să ducă o. viaţă 
nepătată intocmai ca a.-Phoibel-Diana, pe 
când o flacără infernală consumă. -pieptul 
inamoratulul. deu.... Iar copilul Paphiel D. 
ride în faţa straşnicei. lul victorii Şi-şI res- 
bună în contra semeţului şi batjocoritorului 
dei al lumini. E | 

Apoline întoneză din sacra-t liră un dum- 
„nedeesc cânt; celebreză: cosiţele care undu- 
late în aurite cute acoperă pe jumătate u- 
merii. de fildeş ai nimfe; cântă şi braţele-i 
gole, şi ceafa creată—al dice într'adins— 
pentru înfocate săruturi; cânta. şi corpul 
inchiegat din lapte al nimfet şi ochi er ce 
se compară în frumuseţe şi scânteere cu 
două stele; “1 laudă şi mâlnile şi dege- 
tele... Dar ea fuge mal repede, ca uşora 
boare şi nu o mişcă nici înflăcărata- pasiune, 
nici divina frumusețe a lui Apollon, nici 
cerescu-i cântec: | 

— «Nimfâ2) Peneiană,- te TOg opreşce-te 

  

1) Alt nume al Venerej. - 2) Ovid Metam cart 1 vers-504.
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«nu te urmăresc ca duşman; rămâi, Nimfo! 
„«mieluşaoa fuge de lup; cerboaica de leu; 
«porumbiţele “cu aripl iuți, fug de -aquila; 

«fie-care fuge de duşmanul stu; Eu nu-ţi 
«sunt dușman; iubirea este: motivul pentru 
„«care-te urmăresc. Vai, nenorocitul de mine! 
«Să nu cadi, ghimpil să nu-ţi sângereze 
«picidrele care nu trebue să fie vătămate, 
«şi să-ţi fiu pricină de durere. Locurile pe 
«unde alergi, sunt aspre; te rog umblă 
«mai. încet; modereză-l fuga, şi eu te vol 

«urmări mal moderat. Ia cerceteză cul placi? 
«Eu nu sunt locuitor al muntelui, nu sunt. 
«nici păstor; nici nu veghez aci ca om.de 
«rând ciredI. sai: turme, nu şti! îndrăsneţo;. 
«nu ştii de .cine fugi,-şi de acea fugi; pă- 

«mentul Delfic este al meu, ale mele sunt 
«şi Delos şi Tenedos 1), mie mi se supune. 
cpalatul patărean 2). Zeus mt-este tată, prin. 
«mine se cunâşce şi cea' ce va fi şi cea ce 

da fost şi cea ce este; prin mine versurile 
„ase adopteză la liră; săgeta mea este sigură 

1) Taredon insula consacrată lui Apoline. - 

9) Patara,-oraș în Asia mică unde deul avea un. lempla 

insemnat. ”
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«numa! una -este mai sigură ca săgâta mea 
«acea: care răneşce” pieptul. Medicina" este. 
cinvențiunea mea; sunt numit în -univers 
«protector; “şi puterea -ierburilor mie mi 
«se. supune. Var 'mmie! că amorul nu. se pote - 
«tămădui prin nici un fel-'de buruiană! şi 

“«leacurile cari folosesc tuturor, nu folosesc 
«stăpânului lor». E 

Dar nimfa îşi înaripeză piciorul şi fuge; 
fuge: iute; în fuga-i nebună haina ei mal 

o. supţire ca pânza pe păiajen 1 se desface de 
pe corp; cosiţele îi 'cad ca un torent aurii 
pe corpu-i alb ca laptele şi supra-pămen- 

„„ teşcele “ei frumuseți apar strălucind înaintea 
ochilor extasiaţi al lut Phoibos; nici o dată 

„dalta creatorului n'a cioplit ceva-mal perfect. 
Fior străbate membrele. deului în faţa unei 
ast-fel de priveieşti; este orbit” de dorință 
ncînvinsul rege al luminii, focul din pieptul 
lui devine nesuferit; ajutat de aripile amo- 
rului fuge şi el, urmăresce pe divina nimfă, 
mai iute ca săgeta. 

Incă un pas, şi vă cădea în fermegcăt6- 
rele-l braţe; lira” lui întoneză tonurile cele 
mai m ăreţe şi mai pasionate, 

= 

A
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Deja fluturândele-i plete mângâefaţa lui, 

deja simte “respiraţiunea înflăcărată a deului 

Dafne; 'pierde ori-ce putere de a mai fugi 

şi-de a mai resista. Dar îndată ea se în- 

târce către stravediile valuri ale tatălui ei 

şi cerând ajutor ast-fel "i strigă: pr 

— "Tată! Dacă s'a dat riurilor putere di- 

vină, pune mâna, Tată, şi răpeşce-mi acestă 

figură care m$ face aşa de plăcută ŞI aşa 

de dorită. | 

“Deul rămâne înmărmurit. 

„Un mister se săvârşeşce. : 

Abia 'rostise rugăciunea, când o neînţe- 

lesă amorţelă îi cuprinde membrele ; moile-i 

măruntae i se încing cu 0 supţire scârţă; 
. părul ? i se transformă în frunge, iar braţele 

ii cresc în formă de ramuri; piciorul care 

mai adineauri era sprinten, se înțepeneşce “ 

prin rădăcini stabile, numai vertul rămâne 

delicat: ca şi faţa şi părul nimfe. 

Apollon cel cu chica lungă cade în ge- 

nuchi, sărută şi îmbrăţişeză acestă minu- 

nată plantă şi rosteşce ast- -fel de cuvinte 

dulci ca mierea:
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„ «Dacă!) nu mai poţi fi soţia mea, de'sigur 
«arborul: meu vel fi. Invingătorir! în: cântec 

- «cu chitara; învingătorii în tragere cu arcul 
"„«cu „tine, o laure,.vor .avea chica încunu- 

«nată, tu vel încununa  frunţile. generalilor 
| cRomani, când vesela. voce va cânta Tri- 
cumful şi când Capitoliul. va. vedea. lungi 
«procesiuni... şi după . cum, „capul.“ niei cu 
«părul netuns este vecinic: tenăr, tot: aşa şi 
«tu pârtă vecinica onâre a frundelor». Şi 
laurul (Dafne) înclină delicatu-l creşcet către 
divinul Pean, primind onârea de a simbo- - 
lisa gloria şi. de a încununa cu rămurile . 
lui mirositore, capetele acelora ce ştiu să. 

“lupte” vitejecce spre apărarea ŞI mărirea ţării 

şi a nemului lor. 

Mal este şi o altă versiune orivitore la. 
consfințirea Jaurului ca premiu al Gloriei. 
După acestă versiune, Apollon după ce s'a 
purificat în Creta, s'a dus la 'Tempe valea 
sântă a Tesaliei pe care o udă cristalinul 
Peneu. Aci află planta pururea, verde lautul 
il luă şi-l duse la Delfi, poruncind. ca -să 

„se încununeze cu ramurile lui, învingttorii 

1) Ovid Metam cart 1 vers 557. 

  

' Tipografia G. A. LAZAREANU, str Episcopiei 3.
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in jocurile numite | 
Pithice cari aveau 

« loc. De -acea din 
nouă în nouă ani, 

__ secelebraula Delfi 

"_sepliria sau step- 
:. tiria (serbările co- 
„„r6nel) în care se 

alegea câte un 
“tânăr de ofrumu- 

„ seţe rară,. dintre 
„cei mai nobili din 
„localitate; repre- 

-- sintând pe Apol- 

| „ lon.Insoţit de mai 

mulţi tineri ţinând în mdâni făclii, acest tîner 

pornea „pe drum în tăcerea cea mal mare 

şi când procesiunea ajungea în cuibul unde, 

dupe tradiţiune, s'a ascuns monstrul Pithonc, 

se punea foc unei colibe. construite sub' 

care simbolisa pe Pithone, şi apoi proce- 

siunea se retrăgea cu o- ramură de laur 

sacru înapoi la Delfi, în mijlocul cântărilor 

de peane şi al imnurilor de victorie, prin | 

aceiaşi cale. Tinrnl care represinta pe A- 

„Mytologia. — Fascicula 11. — 10 bani.   

APOLLON
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pollon se. supunea la o mulţime de sacre 
oficii pentru curăţire. 
“Sunt încă tradiţiuni cari adaogă la po- 

vestea. Dafnei peneene,. că Apollon - nebun 
"de iubire din causa transformărei mimfel, 
ar fi smuls rămuri înfrunzite: dintr'insa şi - 
ş-ar fi încununat capul sti cu cosițele de 
rade. Intorcendu=se amărât la Delfi a po- 
runcit, după cum am spus deja, ca să se! 
încununeze capetele învingătorilor în jocurile 
pitice, cu rămuri de laur pe care la con- 
sființit ca un al'sti sfânt simbol. - 

De aci incolo! predicătorii templelor lui, 
impleteau cununi de laur pentru serbări-şi 
după ce mâncau frunde şi fructe de laur, 
spre invocarea lui, spuneati viitorul acolora 
cari consultai adânca lor. înţelepciune. 

e) - 

" BĂRBĂȚIA 'LUL APOLLON 

După ce Apollon a: petrecut pe pământ 
întrega lui copilărie, îndată ce a ajuns . în 
“vârstă, a fost chemati impreună cu soru-sa 
Artemis de către Zeus în: Olimp şi au fost 
prenumtraţi printre cel ' doi-spre-dece cel
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mai înalți dei; din causa extra-ordinarelor 
lui. calităţi, şi mai ales pentru că şi el a 

luat parte împreună cu tatăl sti la înfri- 
“ coşata luptă în. contra giganţilor, în care 

lovi cu săgeta în ochiu pe năprasnicul gigante 
Ephialte. 

Recunoscinţa acestă şi buna-voinţă a ta- - 
tălui deilor şi al 6menilor nu a durat mult” 
timp ;  neînţelegeri.-mari se ridicară între 
tată şi fiu. Apollon cum am vădut săgetase 
şi- ucisese pe Pithone la care Zeus ţinea 

forte mult; ceea ce nu puţin supăra-pe ta- 
„tă! olimpic. | 

Apollon din multele aventuri amorose pe: 
care le avusese pe pământ — după cum vom 
vedea —avea şi copil; unul dintre aceştia 

este Asclepios cu nimfa Coronida fiica lui 
Phlegia regele Lapiţilor. Când deul luminii 

- întrun moment de gelozie ucise pe nimfă, 
pe Asclepios Pa încredinţat lui Chirone ca 

să'] crescă şi să'l educe, Inir'adever Ascle- 
pios învâţă forte multe de la înțelepțitul lui 
profesor şi mai ales medecina, şi avea:sci- 
ință nu numat să redea sănătatea celor bol- 
navi,. dar încă să dea. viaţă celor 'ce înceta-:
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seră .de a o mal ăvea. Zeus ingrijat ca As-, 
clepios restornă ordinea din univers. prin 
sciința sa, îl trăsni.. Apollon la “rindul lu 
ucise pe ciclopi la care Zeus ţinea : Brontas a- 

_decă tunetul, Astrape adecă fulgerul şi Arge 
adecă lumina albă a a fulgerelor din timpul 
“marilor furtuni. natural că îndată 
“ce sorele Apollon apare pe firmament, nuorii 
cari pricinuesc şi tunetul şi fulgerul să dispară 
ŞI ori ce strălucire să se nimicescă în faţa lu- 
minil lui Apollon sorele; mor şi fulgere şi 
tunete. și ori ce altă lumină — ucise Apol--" 
lon' pe ciclopi fiind-că ei ai pregătit trăs- 
netul cu care Zeus a trăsnit pe Asclepios 
fiul seu. a a 
Din causa. acestor acte duşmănâse rela- 
țiunile dintre tatăl deilor şi regele luminii 
erau destul de incordate. | i 

Când Zeus a răpit pe prea frumosul Ga- 
mynede :și l-a dus în Olimp şi l-a pus 
paharnic: înlăturând din acestă slujbă pe 
drăguța Hebe protejată Herel. în complotul 
in- contra lui Zeus- urdit prin energia Herei, 
Apollon „este alături de mama sa vitregă 

„Hera, ba încă primeşce de la densa. în dar | 
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nişce câini de argint, operă faimosă a re-: 
numitului meşter ceresc Hephaistos. 

Am vedut în capitolul consacrat lui Zeus 
cum s'a aflat complotul; Apollon -el însu-şi 
işi ia „pedepsa; el este gonit din cer, aruncat 
pe pământ şi condamnat să slujască ca slugă 
nouă ani întregi pe lângă regele Pherelor?) 

Admetos păscându-i animalele de îngrăşat sau - 
ciredile de boi. Deul se resemneză la acestă . 

pedepsă nu tocmai demnă de un dei, cu 

atât mai mult, cu cât era pedepsă forte 
uşoră faţă de închiderea pe vecie în negrul 
Tartar, după cum se plănuise la început. 
Aci la Admet se ocupa cu Sirguință de 
datoria ce i impunea condiţiunea de slugă şi 
de păstor: a făcut pe tâte animalele femele 
să nască gemeni. Rianos?) şi Calimachos) 

adoptă o altă tradiţiune, după care Apollon 

ar fi venit de buna voia lui să slujască pe 

Admetos către care simţia o iubire tânără, 

părând ase) castitatea deului luminii. 

"4 Oraş în Tesalia” pe lângă muntele Osa. 

2) Gramatic și poet epic. A trăit în sec. 3-a inainte Ghr, 

3) Unul dinire cei mal însemnați poeţi și critici Alecsan- 

- drini în sec. 3-lea inainte de Christos.
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- Sunt încă scriitori cari explică mitul a- 
- “cesta printr'altă poveste: Că „Apollon care 

a.Slujit pe Admetos a fost un rege puternic 
“din Arcadia suzeran al Pherelor; acesta 
gonit de către” supuşii sâi că nu voia să 
le dea o nou& legislaţiune, a fost silit: să 
plece din regatul stu şi să caute ospitali-- 
tate Ja-regișorul. Pherelor unde a găsit pri- 
mire bună şi unde 1 Sa dai păment şi 
numerose turme ; căci pe vremea acea, ade- 
verata şi singura bogăţie erai turmele şi 
numal din causa răpirii lor se iscat res- | 
boiele. 

Se mai povestesce încă şi un alt Mit, 
după care Apollon imipreună cu Poseidon 
fiind-că şi acesta era în complotul Herei în | 
contra lui Zeus, ai fost goniţi amendoi în 
Troia : Şi. acolo Apollon păzea pe muntele 
Ida turmele regelui troian Laomedonte.- 

„Atunci cei doi dei ai construit zidurile ne- 
învinse a le 'Troii— Acestă poveste este o 
alegorie referitâre la mijlâcele ce a intre- 

„buinţat. Laomedonte ca să construiască for-. 
tificaţiunile oraşului stu. Ambii dei aveau, 
în Troia temple faimose unde se grămă= 

A
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dei averi însemnate prin dărnicia credin- 

cioşilor;:se vede că pe aceste averi le a 

utilisat regele troian ca să construiască zi- 

“durile _troiene. 
Fantasia elenică nu s'a mărginit aci; -a 

„atribuit marâlui deus al luminil o suma de 

alte încercări, dupt posiţiunea ce are fie în 

decursul dilei, fie în decursul anului: căci . 

şi dânsul, dupe ce domnesce ca suveran în. 

cea mai deplină mărire în epoca căldurilor 

„verei, este captivat apoi de iarna cea nuo- 

_rosă; se pare că este isgonit spre alte re- 

giuni de furia elementelor iernei, dar me- 

nirea "i este să triumfe după puţin timp şi 

să reia din nou glorios frânele luminosului | 

său car. 
Spre explicarea stărilor solare în decur-. 

sul unei dilei şi a unui an, imaginaţiunea, 

„elenică a creat povestea Iperborealuli A- 

pollon. După acestă poveste, Apollon, nu 

"gonit de Zeus, ci de bună voie plecă din 

„strălucitele-i temple din Elada şi merge în 

țeri necunoscute, în țerile Iperboreane pe 

„unde sunt cărumurile aprope şi de n6pte
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«şi de dil)». eri fericite unde frumosul A- 
pollon este adorat de nemuri fericite şi 
drepte, cari se bucură :de dile may lungi şi 
de o vară aprope vecinica. Aceşti Iperbo- 
Teeni trimit daruri, ca nisce adoratori cre- 
dincioşi ai deului, până la Delos şi la Delfi. 

Prea frumosul deu al armonie! sc. reîn- 
torcea în fie-care vară din escursiunea Iper- 

„boreană prevedut 'cu lira şi coiful. stu scli- 
pitor şi. cu carul său tras de lebede, şi era - 
primit cu peanuri şi cu imnuri, salutat de: 
intrega - natură. înbobocită. i 

Se mal dicea încă, că pribegirea lui A- 
pollon nu se” făcea în ţările iperboreene, ci 
in căldurosa. Licic de unde“; a venit su- 
pranumele de Licianul, unde. petrecea cât 
va timp. Aci în Licia care însemneză fara 
lummin6să,. Apollon Liceanul era -adorat din 

"timpurile cele mai vechi. Homeros vorbeşce 
de «Pandaros fiul “ilustru a lui Lycaon 
«cărui Apollon însuşi % dedese arcul 2), ca! 
de un adorator fierbinte al lui Apol.on năs- 

1) om odşs raps. 10-a. vers, 8. i 2) Om: Il. raps. 11, B. vers, 333,
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cutul în Lycia : crogă-te D lui Apollon năs- | «cutul în Lycia, cel cu faimosul arc, că vel 
«sacrifica, îndată ce vel ajunge acasă, în 
«sacrul oraş Zelia, o strălucită hecatombă 2) 
«de miel” primi născuţi». 

Calificativul Licianu ce se dedea lui A- 
pollon, îl derivă alții de la cuventul Iycos 
care, insemneză lup, căci lupul era consi- 
derat ca animalul sacru al lui Apollon; lu=: 
pul a fost acela cari prin urletele lui, a scă-- 
pat pe numitori de valurile apelor în tim- 

„Pul potopului lut Deucalione din care Ca 
usă simbolisa în Arcadia. cultul lui Zeus. 
liceanul; şi apoi lupul simbolisa acţiunea 
deului luminii, căldura excesivă, Dar. lupul 
este şi un animal vetămător ŞI pentru tur-- 
me ca şi pentru Gmeni ŞI nu cste cu pu- .. 
tință — după părerea altora — ca Apollon 
care se numesce şi Nomios adecă protec- 
torul turmelor, să. fie supra numit şi Lyci- 
anul în. înţelesul ce - am vedut deja; ci, 
cuventul Lycianul trebuie să aibe acela-și 
înţeles ca şi cuventul Lycocton adecă omo- 

  

1) Om. 11, raps. 1Y vers. -103, 
2) Sacrificiii de o sută de vite.
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ritor de: lupi; adecă, acela care cu radele . 

sale doboră şi ucide. vătămetârea furtună sim- 

bolisată prin. Jup. a S 
Asupra acțiunii deului: luminii, Dorienii 

aveau!0 prea frumâsă poveste care era forte - 
respândită în oraşul Amicla din Laconia.— 

Amiclas regele Laconiei "avea un fii de o 
frumuseţe extra-ordinară, numit Hyacinthos. 
Peul luminii care vede tâte vedu și pe Hy- 

acinthos și din acel moment Delfi şi cele-. 
“l-alte regiuni “unde era adorat, nu mai a- 
vâu nici o atracţiune pentru dânsul; nici 

lira nu-i mat plăcea; arcul îl era urit; nici 
vânătârea cu felurite-i peripeții nu-l mat 
mişcă; o singură amicie îl stăpânesce, un 
Singur sentiment, prea asemenea cu amorul, 
îi umple traiul, este sentimentul care îl a- 
trage fără voia-l spre riul Eurotas1) unde 
cresce divinul Hyacinthos. Deul jumninel a- 
lergă acolo se legă cu dânsul şi devine, i 
araicul, ci amantul lui. Dar vai! amiciţia 
cerescei văpăl nu este menită să aducă bine, 
ori către cine S'ar îndrepta! 

1) niă care curge prin Sparta. 

i



Iatr'o di se deprindeaui împreună în arun- 
carea discului 1); deul face să sbâre discul | 
din înălţimea eteriană, spintecă nuori ce 
il stai în drum şi cade pe pământ. Ti-. 
ncrul alergă să-l ia ca să arunce şi dinsul 
discul în sus, dar discul aruncat înderat de 
păment îl rănesce Ja cap. Palesce nenoro- 
citul Hyacinthos şi-şi înclina .supra-pământe= 
scă-i frumuseţe sub durerile cumplite ale 
adâncei lui răni. Pâte că nu este greşită 
nici părerea acelora care susțin că: Zefirul 
şi Boreas care iubeau cu pasiune pe “ nefe- 
ricitul Hyatinthos chinuiţi de gelosie, au în- 
dreptat discul omoritor: spre capul frumo- 
sului tiner. 

Regele eterului sboră din cer, ia în braţele 
lui radiose pe tinâr şi să sileşce să-i vin- 
dece mortalele lui răni şi să reţină sufletul 
care sbura; dar deja era prea târdiu. Nici 

„O putere până acum .na fost în stare să 
înlăture fatala cosă a morţii; când o: dată: 
florea sa rupt din tulpina ei şi petalele în- 
cepură să i cadă, nici un leac nu mai este 
    

1) Piatră in formă de râtă, cu diamelrul de dece “centi- metri ; câte o dată era de fier şi se numea sola.
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folositor. . Hyacinthos era 'destinat să. piară 
dar şi peirea lui destinată să. cauzeze durere 
grea deului luminii care jucându- se cu dânsul 

fără voie la ucis. 
Indureratul Phoibos îl cântă plângând « CU: 

o melodie supralumâscă: 
— Aşa dar, invidiat mori, o deşcendinte 

a lui: Oebal,.în aurora tinereţii; şi neno- 
rocitul de mine, constat vina mea după 

rănile tale. Eu sunt ren-făcttorul, eu au- 
torul jalnicei tale morţi. Voi săpă cu mâna” 
"mea, pe adoratul tăi mormânt, că drepta 
mea ţi-a răpit viaţa... Care însă este vina 
mea? O Hyacinthe! că m'am jucat cu tine, 

fiind-că'mi erai amic ?... că te-am iubit. până 
Ja adoraţiune, fiind-că ai fost dăruit cu o 
frumuseţe cerâscă?,. Oh! de.ce să nu am 

“ŞI eu puterea „neînvinsă a lui Jupiter, şi 

transformat în vultur” se te. urc scântetnd 

de frumuseţe în cereştile mele locuinţe, 
cum a făcut el însu-şi cu Gamy nede?... Dar, 
îrăeşce şi ast-fel, slăvescă-te lira mea, o 

Hyacinthe, în viitor... Transformă-te în. fru- 
mâsă flâre, o Hyacinthe, şi pc frunzele tale 
citescă-se relele mele suspine!



ru 
„Dise, şi. pe cână din rănile ântrului şirdie 

de sânge cădeau pe înverditul pământ, pă- 
mântul nu le înghite; din contra, se trans- | 
formă într'o flore divină de forma delicată 
a crinului, şi numai culorea o păstreză 
Toşie.. Şi după cum deul s'a rugat, se con- . 
servă de asupra petalelor semnele suspinelor 
lui. De atunci se află pe divinul Hyacinthos 
esclamaţiunile de durere Ah, Ah, iar câte-o 
dată inițiala numelui -lui Y. 

Intr'adevâr Hyacinthos datoresce deplina! 
desvoltare ploilor dătătâre de viaţă ale pri- 
mă-verel.. [ar când mai în urmă vine în- 
flăcăratul disc solar, ucide cu ardătorele-i 
race de vară, delicata lui frunză ŞI atunci 
divina fl6re.. înclină. capul uscat şi frun- 

„dele lăsate sub mortalele arşiţi ale verei. De 
acea în fie-care an în epoca .acâsta se serbau: 
în Laconia Hyacinthia, „serbare tristă la în- 

„ceput, dar care sfârşia „cu! veselie. Aceste 
serbări simbolisai mal intât mârtea fru- 
mosului tânăr, iar. mai în. urmă slăveau în. 
cântece de veselie a flautului: şi a citharei 
apoteosarea lui sub formă de flore. ă 
După "acestă „păţanie, - Apollon aflându-se...
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cu .Poseidon în 'Troia—unde a înălţat 'zidu- 
rile împreună cu densul şi cu Aeacos pentru 
ca să-fie.o parte din zid slabă ca didită 

„de un muritor și deci, să se potă cuceri 

de Greci după: cum era scris în cartea des- 

tinului,—afându-se deci acolo, făcu cunoş- 
cinta frumosei fiiice a lui Priamos, Casandra - 

şi : sentimentalul deu .se înamoră de dinsa. 

Fiind-că Casandra dorea să înveţe arta pre- 
dicerii, Apollon se: oferi. ca învtţător cu 

condiţiunea' ca, dupu ce o va fi iniţiat-o în 

acestă meserie, să dea satisfacţiune “divinulut 

amor cel consuma. Lecţiile fireşce erau 

„pe cât de lungi, pe atât şi de instructive; 

“ Casandra profita mult şi întradevăr ajunse 

o predicetore din: cele mal tari.. Când însă 

a fost vorba să râsplătescă— după invoială— 

-casna lui Apollon, Casandra refusa cu în- 

căpăţânare felul de plată ce “1 se pretindea ; 

cu atât. mai mult, ca. ofensatul deu nu mai 

putea să-i ia îndărăt ştiinţa. Apollon . su- 

părat îşi răsbună, .răpindu-i puterea de a 

"convinge. prin vorbele ei. Ast-fel Casandra 

ştia să predică, cunoşcea viitorul, dar nici. 

o dată ma putut să convingă pe nimeni



despre adeverul spuselor ci; aşa în cât totă 
ştiinţa ci a r&mas nefolositore. 
„De aci Apollon venind la frumâsele ţăr- 
muri ale insulei Ceo,. cunoscu şi iubi pe 
plinul de graţie Chiparisos fiul lui Amiclaius 
şi al cetăţii Cartheia. . - 

“Chiparis nu iubea în lume nimic c alt- -ceva. 
de cât o mică cerboică blândă, cu care se 

"juca tot-dauna: singur departe de concetă- 
ţenii de acea-și vârstă cu densul; Şi o luă! 

„de gât şi o -incăleca : şi o gonea şi era gonit 
de. densa. Acesta era petrecerea: lut. Intr o. 
di cerbâica obosită? de joc şi - alergare, în. 
timpul când căldura dilei era cea mai mare, - 
Sa dus să sc aşede pe iarba înverdită, sub 
un 'umbros capac şi să-şi, odihnescă deli- 
catele-i membre. Strălucitul tenăr, sa măhnit 
că tovarăşa-i de joc a curmat jocul -aşa de 
pe neaşteptate; glumind “ aruncă o săgetă - 
mal mult ca să o trezâscă din odihnă, de 
cât ca să-l pricinuiască vre-un râu. Dar 
necredinciosa săgctă se înfipse adînc. în, 
fragedele. cărnuri ale favoritului animal. şi 

„0 răni de morte. In zadar nefericitul tenăr 
- Se încercă -să-o readucă la viaţă, animalul 
  - Tipografia G. A. “TAZAREARU, 3. „Episcopiei 3,
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îşi lăsă -viața 

“pentru tot-d'a : 
una. Nebun de 

„durere plângea 
cu lacrămi a- 

- mare peirea to-, 
varăşei lui. Lui. 
Phoibos Apol- 

2 lon “i se - face 
milă de tînăr, 

il consoleză, îl 
“sfătueşce să se 
întristeze mal 
puţia şi prin ra- 

-ţiune să-şi mo- 

dereze adnca-l intristare. Dar când ade- . 

__vărata durere s'a: potolit vre-o. dată prin 

sfaturi? Nefericitul Chiparis suspina în con- 

tinuu, umplea: pădurile cu : îndureratele-i 

tânguiri şi ca unică râsplată pentru durerea 

„sa, cere de. la radiosul Apollon să-l facă 

graţia de a nu-l curma plânsul în „veci. 

Cine dintre muritori S'a făcut vrednic de: 

un ast-fel de -dar? Cine va putea să îndure 

pentru vecie un ast-fel de martiriu, fără să 

i Mytologia, — Fascicula 12. — 10 bani.
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nu se. stingă şi el însu-şi înecat. in pro- . 
priele-i Iacrăml 2... Apollon îl âscultă: şi cu 
divina-l inimă înduioşată promise” că-i va 
acorda cea ce "i cere, - | | 
“Îndată o minune se săverşeşce. Chica 

care până în acel moment, fâlfâia uşor de 
“asupra frunţii albe ca laptele a tenărului, 
începu să se transforme în lungă comă 
sbârlită. Lacrămile lui s'au istovit, dar “se 
inlocuesc cu picături de: sânge care -adă- 
pând pământul, îl fac să “producă O prea 
clegantă plantă invergită, a cărei -verf sub- 

„țire se aventă spre înălțimi şi priveşce când 
cu fruntea semâţă cerul şi pe Phoibos, când 
cu capul plecat de durere, bătută de vânt 
se uită spre pământul. din care a eşit. T&- 
nerul s'a transformat într'un frumos  Chi- 
paros. Printr'însul de aci înainte se va îm-. 
podobi ori-ce vale a plângeri; el va sim- 
bolisa ori-ce durere pământescă, Uitându-se . 
la dânsa strălucitul astru al 'dilei, ofta şi cu - 
un cânt Supra lumesc sgudui feciorelnicele 
ecouri ale deşertului. 
— Te vel plânge pe tine, o nenorocite ; 

vei plânge şi lumea indurerată, încunând.



+ 
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causele durerii ei; şi tu _vecinic vel fi în. 
faţa celor ce plâng, ca simbol al. tânguirii | 
şi al intristării. 

De şi cum vedem, Apollon era nenorocit 
în amoruri, nu era, din causa acesta, inima-i 
mal puţin sentimentală. Ast-fel a iubit _pe: 
Cyrene fiica regelui tesalienilor Ipseu, CO-. 
pilă_ de o bravură extra-ordinară. Intr'o di 
un leii năvăleşce asupra turmelor tatălui ei 
pe care le păşcea Cyrene tocma-l fiind-că: 
era: bravă şi iubitore de venătore, şi Cyrene. 
îl atacă. Apollon vedendu- -0, o răpi şi o 
duse în Libia!) unde avu cu dânsa — dupe 
uni! numai pe Aristeu avutul în turme, după 
cum mărturiseşce Vi irgiliu în versul: Numai 
dacă—după cum spui — tatăl meu este Tim- 
breul Apoline?», iar. după alţii pe Althieos, 
pe Nomios, pe Autuchos şi pe. Agreus. 

Fiind-că, Euripilus, fiul lui Poseidon şi al 
nimfei Celaine fiica lui Atlas care domnea 
acolo, anunţase că va da. domnia aceluia 
câre ar ucide un înfricoşat . leu ce desola 

1) Africa. - 
-2) 'Virg. Georgica IV vers 323, - 
3) Astă-di Greisnah, Oraş: în Africa, în vechirue centrul 

„anni mare comerţ. -



-— 180 — 

“țara, amanta deului Apollon radiosul, porni 
în' contra fiarei, fără frică, şi după ce îl u-. 
cise, deveni regina - Libiel. „Mal in urmă, cu 
Omenil pe cari tatăl er: “1-a trimes întru 
căutarea ei, fundă în noua-i patrie oraşul 
Cyrene devenit în timpurile “următore ce- 
lebru. 

Mai târziu Apollon se inflăcără de dra- 
goste pentru Bolina pe care o urmărea ca 

pe Dafne, fiind-că îl respingea. lar când. 
nimfa ca să scape de urmăririle lui neo-! 
bosite, s'a aruncat în mare şi s'ă înecat, 
Apollon, dorind să-r dăruiască cel „Puţire. 
cea ce puterile lui "1 permiteau, o immor- 

„talisă numind—după numele ei—cum po-: 
vestesce Pausanias—orașul Bolina şi râul 
care curge acolo, Bolineul. | 
„Nu mai puţină poesie conţin poveştile | 

despre dragostea deului luminei către nim-. 
fele Leucothoe şi Clitia. 

Apollon care. vede tâte, care străbate: U-. 
niversul în fie-care di, vădu el cel d'intâi,. 
amorurile secrete ale Aphrodite deiţa su- 
pra-omeneşcel frumuseți, cu resboinicul Ares 
deul r&sbâielor; el seu cel dintâi, că A- -
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„ phrodita soţia diformului, dar faimos meşter 

Hephaistos, tradeză credinţa conjugală'; 

El cel dintâi descoperi soţului ofensat tră- 

darea. Vom vedea mal la vale. ruşinea pe 

care cel doi amanți păţiră din causa lui 

- Apollon. Ca să-şi resbune. pe deul luminii,. 

Aphrodita inspiră în sentimentalu-i piept, un 

neînvins amor către nimfa Leucothoe fiica 

regelui Perşilor: Orchamos al şaptelea des- 

cendent a lui Belus: «Tu o Apollon care 

cardi tote pământurile cu focurile tale, eşti 

«ars de un foc nou; tu care eşti dator să 

«vedi tâte, priveşci. numai pe Leucothoe şi-ţi 

"«aţinteşci asupra unei singure feciore ochii 

«pe care] datorezi universului întreg ; une-ori * 

„«te ridici. pe cer mai de vreme,ca Aurora, 

«alte orl.mat târziă âpuni în valuri, uitân- 

«du-te în a o privi, prelungeşc) dilele de. - 

«iarnă; câte o dată lipseşci cu totul şi în- 

«tunecos înspăimânţi piepturile muritorilor ; 

«şi nu pălesci, fiind-că ţi se impotriveşce 

«imaginea lunei care este mal aprope de 

«pământ: amorul îţi dă acestă culorel». Aşa . 

  

1) Ovid Metam cart. ÎV vers 19.
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de răpit era Apollon de eraiile nimfe! Leu- 
cothoe! | 

«În regiunile "Hesperiei se intind grasele 
«păşiuni ale cailor Sorelui, în loc de iarbă, 
«dau ambrosie. Acâsta "1 hrăneşce şi le re- 
«pară membrele obosite de serviciile din 
„atimpul dilel. Pe când patru-pedii mâncă 
«hrana cerescă şi nOptea îşi face. rindul, 
«deul pătrunde în camera. de culcare mult 
«dorită, transformat sub chipul Eurinomel 
«mama nimfei şi vede pe Leucothoe între 
«de dout ori şase: servitore, torcând cu fusu-l 

„«dibacia, supțire urditură. Aşa dar, după ce 
«intocmal ca o mamă, sărută pe scumpa 
«copilă: fugiţi,—dise servitorelor,—este un 
«secret; nu răpiți mame! putinţa de a vorbi 
«secrete cu' fiică-sa. Se supuseră, şi. deul 
crămase fâră martori în camera deșertată, 

«Eu sunt acela, “1 dice, care încheiii lungul 
«an, care vtd tâte, prin care locuitorii pă-— 
«mentului văd tâte; eu sunt ochiul lumii. . 
«Crede-m&, îmi placi. Se inspăimântă copila. 
«şi de frică” cad din mână şi furca şi fusul, 

  

„1) Ovid Metam cart, IV vers 214,
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«Fără întârdiere Apollon îşi ia faţa adevarată | 
«şi. obicinnita-i strălucire. I» a 

Dar frumâsa nimfă, când a vedut supra 
omenesca scânteere a celui mai inăreţ dintre 
nemuritori, părăsi gândul .resistenţei şi vir-: 
"ginitatea ei îndură insulta. | 

Apollon în lunga-l carieră avusese multe 
“amante înaintea Leucothoei, una dintre. a- 

'cestea era Clitia nimfă forte drăguță din 
Asia, învidiată şi invidiosă. Când simţi tră- 

darea necredinciosului ei amant, nebună de 
gelosie şi de răsbunare, se indrepteză către 

„bătrânul tată al rivalei sale şi denunță 
cele săvârşite, | E: 
„Necinstitul părinte, sdrobit de durere a- 

ameninţă cu morte pe Leucothoe; în zadar 
nimfa cea cu piciorele frumâse se justifică 
dicând, că fără voia el 'indură amorul lu- 

minosulul deu; căci nici lacrămile ei, nici 
justificările nu putură să înblândescă selba- 
tica furie a tătălui el. Orchamus, - „eşit din 

fire înmormânteză pe nimfă de vie, şi gră- 
mădeşce de asupra el grea colină de pă- 

„ment şi de nisip.. 
Apollon insă este mal. presus ca tatăl, 

DD d
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r&spândeşce pămentul grămădit pe mormintul 
care zdrobea 'pe Leucothoe, şi aruncând a- 
supra ei bine-făcetârea căldură a radelor 
sale, se 'sileşce :să ” dea viaţă înţepenitelor 
membre ale âdoratei sale amante. Dar deul 
nu putu nimic în lupta lui contra: „Morţii, 

şi cu o: voce. disperată strigă: : 
— De vreme ce nu ai putut trăi într alr-fel, 

„fă-te plantă, o nimfă, şi cu delicatul t&o! 
verf atinge eterul. Dise, şi stropi corpul ne- 
însuflețit. al Leucothoei şi pămentul i în ) care 
zăcea cu' divin nectar.. EI 

Indată un vlăstar mirositor despică culmea 
mormintului, întinse prin păment lungi ră-. 
dăcini,: înălța fruntea spre cer şi! de atunci 
creşce pe păment libanohul (plantă care pro- 
duce tămâia). - 

După transformarea Leucothoei, Apollon 
uri pe Clitia din causa trădării „i; ca una 
care a fost causa morţii ficei lui Orchamos ; ; 

„de atunci, fugea de 'dânsa de. ŞI era iubit 
fierbinte. Nenorocită Clitie; sdrobită de greaoa 
durere a dispreţului, arsă de nebuna-i pa- 
siune către luminosul deu. al. dilei, refusă 
societatea celor- alte nimfe şi singură, ră-
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tăcind prin locurile deşerte cu cosiţele des- 
pletite, cădute în valuri pe umerii ei de. 

marmoră, urmăreşce din ochi pe amantul 
el care fuge, fuge continui de înflăcăra- 
tele-i imbrăcisăşt: Nouă dile întregi rtmase 
fără să mănânce şi fără să bea, fără să se 

mişce din locul ce-şi alesese, privind . de 
acolo pe Phoibos Apollon care străbătea 
regiunile eteriane. - a as 

Spun că picidrele ci sar f „înțepenit în 
pămtnt, palida ' col6re, care ctiprinsese fi- 
gura-i desnădăjduită, color&ză acum rotunda 
Hore. ce ţine loc de faţă, se transformă în 
florea srelui ; «şi deşt este ţinută de ră- 
«dăcini, se intârce către sâre iubitul sti, 
«şi deşi transformată, păstreză încă iubirea 
înflăcărată. 5» a 

Pentru cel ce cerceteză însemnările mi- 
tice, ale amorurilor deului luminii nu remân 
fără importanţă, şi strânsele lui relaţiuni 
cu grațiile care, după părerea, forte logică 
de alt-fel a unora — represintă: strălucitârele 
rade ce inconjoră pe născându-l deu. De acea 

  

1) Ovid. Met. cart. 1V 269.
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erau şi representări ale deulu luminii —. 
cum era colosala statue a lui Apollon De- 

“lianu construită de către celebrii sculptori, 
Tecteu şi Angelione — în care Apollon 
este representat ţinând cu una din mâinele 
sale pe cele trei graţii. 

Dupt Homeros, 1). divinul deu al focu- 
lui Hephaistos are ca soţie pe grație ceşin- 
du-1 înainte, o vedu graţia cea frumosă cu 

«cosiţe abundente pe care faimosul Hephai-- 

stos o luase în căsătorie;» pe când după 
altă tradititine Sorelea născut pe grații că- 
sătorindu-se cu Aigle (strălucirea) şi după 
expresivii spartani, numele celor două graţii 

“erau Cleta” şi Phaena (luminosă). Mai este 
încă o tradiţiune arcadiană pomenită de 
Pausanias, dupe. care eroul Leucippos cel 
cu caii albi care se vede confundat: cu 
“Apollon . pentru multe motive, dar mai 

ales pentru amorul. lui cu o ninfă nu- 

mită  Dafne, avu cu acestă vinfă dou€ . 

fice; pe Phoibe şi şi pe îlaria, care se dai 

ca copile ale deului luminii şi ca soții a- 

„ Dioscurilor Castor şi Poluce. 
Peripeţiile amorose ale deulut care rînd 

  

1) Iliad raps. XVIII-a vers 382.
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pe rind presintă extraordinare nenorociri, 
nu, se mărginesc aci. „Phlegias regele Lapi- 
țelor a avut o fică. numită Coronis. Regele 
zilei se înamoreză de dânsa,: fiind-că, în 
totă Emonia 1) nu cra mai frumosă ca. la- 
riseanca Coronis».2) Dar Coronis tradă amo- 
rul lui legend relaţiuni afectuase cu un t&- 
emonian, trădare pe care Corbul, pasăre 
albă până atunci, o denunţă deului cu arcul 
de argint. . a | 

Se înfioră Apollon de grozăvia nimfe: 
întrun momeut de nebună mânie ia arcul 
„ŞI însăgeteză pe adorata-l, Coronis, şi -să- 
gta aducătâre de morte se înfipse .adânc . - 
in pieptul ninfei. Acesta smulgându-şi să- 
gâta din rănă, îşi scalda: membrele albe cu: 
singe purpuriu şi dice: «aş 3) -fi putut o. 
«Phoibe să fiu pedepsită, dar mai înainte să 
«fi născut; doi vom muri acum de-o-dată» 
Atâta dise şi cu sângele, îşi dete şi Viaţa ; 

„amantul se căi, dar vai; târziu de cruda 
- pedepsă; se ursce singur, fiind-că a auzit 

  

1) Tesalia de astă-zi şi o parte din Epir. 
2) Ov. Met, cart. [| vers, 608. 
3) Ov. Met. cart, II vers. 543,
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"se urăsce, fiind-că s'a aprins de mânie; u- 
răsce şi pastrea prin care a fost silit să 
afle crima: şi motivul durerel .sale; urăsce 
şiarcul şi propria-i mână şi săgețile cute- 
Zătore. Incăldesce pe cea care zace întinsă 
şi se silesce să învingă destinul printr'un 
ajutor târziă; dar în Zadar aplică + Şiinţa tă- 
măduirel. 

«După ce tote acestea au fost incercate 

«în zadar şi simţi 'că- rugul care avea să 
«consume membrele ninfel cu ultimul foc; 
«Phoibos nu suferi ca săminţa lui să se pre-. 
«facă în cenuşă ; ci-si smulse „copilul din 
«flacri şi din pântecele mamel lui şi '] duse. 
«în peştera “lui Cheirone cel cu două forme, 

«iar pe corb care spera răsplată fiind-că "1 
«a comunicat adevărul, ”] opri dea mâi sta 
« printre pastrile albe.»1) Copilul acesta scăpat 
ca prin minune se numesce Asclepios, 

De asemenea Apollon : iubi şi. pe. Mar- 
„pesa, fica lui Eneneu 2) cu t6tă ardorea de 
de care era capabilă înima-i vecinic tincră. 
Dar şi în acestă dragoste deul pururea 

1) Ovia, Met. carte II vers. GIA. 

2) Riu în Etolia,



nenorocit, trebuia să fie nenorocit. Căci s'a 
găsit un rival mal fericit ca astrul dilet pe 
“care pe care ninfa îl adora; Acesta era. 
Idas fiul lui. Aphareu 1) sau mai bine a lui 
Poseidon şi a meseniacei Arene, frate cu. 
Lingeu şi cu Pisu. Lui Idas, tată] său Po- 
seidon i-a dat un car înaripat, în care ur- 
“când pe Marpesa “fugi cu dânsa. Trădatul . 
datul deu impreună cu tatăl ninfei goniră 
pe fugari şi când erai aprope să-i prindă, 
răpitorul se aruncă -în 'riul care mat tâziu 

il luă numele, să se scape prin valurile lui. 
In sfirşit radiosul deu îl ajunge în Mesenia 
şi acolo se începu o luptă gigantică, luptă 
de mârte între cei doi rivali. 

Nu era încă hotărită victoria, când cel 
mal înalt deu Zeus intervine ca să înceteze - 
lupta şi să-se lase nimfei alegerea între cel 
doi rivali. Marpesa temându-se ca nu cum-. 
va Apollon să o părăsescă după cât-va timp, 
preferi pe das, şi din căsătoria acesta sa 
născut mal în urmă Cleopatra sau Alcinoe 
soţia lui: Meleagru. 

  

1) Fiu al lut Pericre, nepot al lui E6l, a lui Dencailion,
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Afară de cele pomenite Phoibos a avut, 

din fiica lui Poseidon Elusd pe Eleutereu, 

pe Iperenore pe Irieu sau Ireu care—după 

cum susţine Apollodor—fundă Iria orâş în - 

Beoţia. lar din Sinope fiica lui Asopos, avu 

pe Sirus cel ce dede numele stu Siriei, şi 

încă forte numeroşi copil din alte diferite 

femei şi nimfe către 'care a avut iubire, dar 

care tâte au pricinuit nenorocire deului, şi 

tot-dauna ai avut un sfirşit tragic. 

“Apollon săgeta apoi ajutat de sora-sa 

Diana şapte: fice şi şapte fil ai Niobei fiica 

lui Tantalos, fiind-că îndrăsni să se declare - 
superioră Letoei, de Gre-ce avea pai-spre- - 
dece copii, pe când Leto, numai dol. Eată 

cum descrie Ovidius causele care a pro- 

vocat mânia fiilor Letoei precum şi r&s- 
bunarea. |. ai 

Se săvârşise un miracol; o nimfă al că- 
rei mit îl vom descrie — fusese transfor- 
mată în păiajen : » Totă Lidia este îngro- 
«zită ; vestea acestui fapt circulă prin oraşele 

„ «Frigiel şi în tot universul nu se vorbesce 

«de cât de acestă întâmplare Niobe o cu- 

«noscuse înainte de a se mărita, când încă
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«fecioră locuia Meonia şi muntele Sipilus, 
«Şi totuşi nu Sa învăţat imirite cu pedepsa 
«Arachnei, să cedeze locuitorilor cerului şi 

"«să nu rostescă vorbă mare. Multe lucruri 
«o făceau semeţă; dar-totuşi nici meşteşu- 
«gurile soțului ei,.1). nic neamul amândoura, 
«nici puterea unui mare regat, nu-i-au plă- 
«cut atâta — deşi tote acetea plăceau — cât 
«copil. el. Nipbe: S'ar fi socotit ca cea mal - 
«fericită dintre mame, dacă. nu Sar fi cre- 

„«dut ea singură ca atare. 'Tiriseana Manto 
«cunoscătâre a viitorului, aţiţată de o du- 
«mnezeiască pornire, predise prin drumurile 
«mari — Ismenidelor: mergeţi în mare mul- 
«ţime şi dați Letoel şi celor doi copil ai 
cel, tâmăe piosă, împletiţi ptrul cu laur, 
«prin gura mea Leto. vorbesce.. Se Supui 
«şi tote tebanele îşi impodobesc frunţile: cu 
«frundele recomandate, aruncă tămâe pe sacra 
«flacâre, pronunţă. Şi: vorbe rugătore. Dar 

„«iată că vine. Niobe cu o forte mare mul- 
«țime de s6ţe, distinsă printre frigiene 

  

1) Amphion era fundatorul cetăţei Tebane, cânta din lira 
dăruită lui de Mercur uşa de frumos, în cât pietrele săltau 
și siogure veneau să se aşeze una peste altu. 

  "Tipografia GA. LAZAREANU, st. Episcopie; 3.
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«prin. hainele ei țesute cu aur şi frumâsă— 
«cât permite cui-va mânia de a fi—şi miş- 
«când cu capul ei impodobit cosiţele lăsate 

„«pe ambii umeri.. Se. opri şi îndată ce se- 
«mâţă, 'ŞI aruncă mândri săi ochi de . 
«împrejur: 

«Ce este . turbarea acesta, dise, de a 
«preferi deilor vsduţi, pe aceia despre 
«cari aţi audit numai? sau de ce Leto este 
«adorată prin altare, pe când divinitatea 
«mea este încă fără tămâe? Tatăl meu era 
«Tantalos căruia singur i-a fost permis de 
«a se aşeda la masa deilor; mama, mea 
«este una dintre surorile Pleiade; Marele 
«Atlas care portă pe cefa sa axa eteriană 
«este moşul meu; Jupiter "m! este alt moş, 
«tot pe dânsul me fălesc că-l am socru. De 
«mine se tem neamurile frigiene; palatul lui 
“Cadmos este la ordinile mele; oraşul şi 
«poporele încredințate lire! soţului. mei, 
«sunt conduse de mine şi de bărbatul meu; 
«in Orl-care parte a, casel s'ar arunca Ochii, 
«se ved nenumârate avuţii; “la acesta. se 
«mai adaogă și un chip vrednic de o deiţă; 
«mal adaogă încă şapte copile Şi £ tot atâţea
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«flăcăi, şi peste puţin, gineri şi nurori. lan - 

«vedeţi ce serios motiv are mândria nâstră, 
«şi vol mal. îndrăsniţi încă să-mi preferiţi : 
«pe “Titana Leto născută în obscura Ceo, 
«căreia odinioră imensul pământ i a refusat 
«un colţişor spre a nasce; deiţa vâstră nu - 
«a fost primită nici în cer, nici pe pământ, | 
«nici în ape; era pribega lume; până când 
“şi-a făcut milă cu dânsa insula. Delos şi 
«1 oferi: un loc şi acela ne statornic, di- -. 

«cându-l: 
«Tu eşti rătăcitore pe păment, eu în valuri. 

«Aceia s'a făcut mamă numai a dol 

«copil; adecă a şeaptea parte a fecun- 
„ «dităţei mele. Sunt fericită: cine ar. putea 

«să tăgăduiască? şi fericită vol 'remânea ; şi 

«de acesta cine se. indoesce?. avuţia me 
«pune la adăpost de ori-ce nevoie, sunt 
«mal mare, de cât ori şi cine, pe care 
«s6rta ar putea vătăma; or cât: de multe 
mi-ar răpi, tot; mult mai multe 'mi vor 
«rămâne. Bunurile mele covirşesc orl-ce 
«temă; închipuiţi-vE că se păte răpi câte-ceva 
«din acest popor de al mei copii, totu-şi 
«nu vol fi aşa de despoiată, în cât să fii



«redusă să am numal doi copil ca Leto;. 
«cât este departe dânsa până la a fi lipsită 
«de . copii? Mergeţi, destule sacrificii aţi 
«făcut pentru o aşa de puţin numerâsă pro- - 
«genitură; daţi jos de pe capul vostru la-. 
curul. Şi ei se supun, şi lasă sacrifiiciele ne- . 
disprăvite dar fac ceea ce le este permis ;. - 
«rOgă divinitatea cu voce încetă. 

«Se indignă . deiţa Latona şi în verful 
«muntelui Cinţiu,  ast-fel de vorbe rost,.. 
«către g&mina-l odraslă : 
— «lată eu mama vâstră, eu mândră „că: 

«vam născut şi care nu cedez nici uneia 
«dintre deiţe, afară de Iunona, mă îndoiesc, : 
«dacă mal sunt deiţă. Pe vecie, o copil: - 
«sunt depărtată de la onoratele altare, dacă. 
«vol nu-ml veniţi în ajutor. Şi nu este: 
«numai atât pricina durere! mele,. fica lut . 
€ Tantalos!) a îndrăsnit să vă lase mal pe .jos- 
«de cât copii ei şi pe mine m'a făcut lip- 
«sită de copil căder-ar acesta asupra el, 

«criminala a ţinut limbagiul lu Tată-s&u». 
«Latona ar fi adogat încă şi: rugăciuni. . 

  

1) Vedi Tantalos.



«pe lângă acestea, dar Phoibos curmânâu-l 

«vorba dise: 
'— «Destul, lunga tinguire este întârzi- 

«erea pedepse». Sa 
__ “Tot acelea-şi vorbe le rosti şi Diana. Şi 

„«înfăşuraţi în nuori, printr'o repede cădere, 
“«atinseră fortăreţa -cadmeană. Aprâpe . de 

„+ «didurile oraşului este un întins câmp şes, 
„«bătătorit de desele: umblete ale cailor, 
«unde. mulţimea carelor şi copitele grele 
«fărămaseră bulgării. Acolo o parte din cel 
„aşapte fit a! lul Amphion încalecă puternici * “ 

"cal, şi se aşedă pe şele roşii, de purpură 
«tiriană, şi mânuesc frânele. încărcate cu 

«aur. Dintre aceştia Ismeneu, care odinioră 
«fusese prima sarcină a mamei sale, pe... 
«când întorce umbletul . calulu întrun a- 
«nume cerc, strigă, Ii 

— «Var mie»! - 
-. «Şi-pârtă săgeta înfiptă în mijlocul piep- 
«tului şi. scăpând frânele din. murinda-i 
«mână alunecă cu încetul, în lături, de a- 
«lungul câpsel. calului. Cel de al doilea . 

„ «Sipilus audind sgomotul tolbei -prin văzduh, 
«lasă frânele calului. Intocmai ca un căr-
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„«maciu încercat care strânge de pretutindent 
„«pândele când a vădut nuorul, ca să nu 
«fie umflate nici de cea mai mică bâre ;. 
«lasă frânele; dar săgcta inevitabilă îl ur- 

„«meză şi tremurând se implântă în susul 
„«cefel, şi fierul gol se ivi prin gât; Şi 
„«cum era aplecat, înțepenit în piciore, se ros- 
«togolesce peste cap şi păteză cu' sânge cald 
«pămentul. Nefericitul. Phaedinus şi 'Tantal 
«moștenitorul numelui -moşului săi, îndată. 
«ce: al pus capăt obicinuitel lor munci, 
«trecuseră în neteda palestra, la tinerescile 
«lor. jocuri; deja 'şI apropiaseră pieptul de. . 
«piept. print'o strânsă. apucătură, când să- 
"«geta aruncată de nervul întins al arcului, 
«cum erai lipiți unul de -cel-Palt, resbii 
«pe amândol; amândoi gemură, amândoi 

„+ cîş lăsară membrele încovoiate de durere 
«pe păment; amândoi lungiţi pe păment 
işi dederă sufletul. Alpenor îi vede şi lo- 
«vindu-şI pieptul sfăşiat,.sbâră la dânşii 'ca. 
«să ridice cu îmbrăţişările sale,: membrele 
«îngheţate ale fraţilor: sti, şi cade -la. pi- 
«Osa-l. datorie; fiind-că Delianul îi rupse 
«cele mal -adinci. măruntae cu. fierul omo-—
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«rător, care îndată ce a fost tras, în Sco- 

«bitura lul stă ruptă şi o parte de plămân 

«şi sufletul se împrăştie în aer, de o dată icu 

csângele. Şi pe Damasichton cel cu 'chica 

«lungă, o singură rană îl doboră ; era lovit 

cîn locul unde“ începe piciorul, acolo unde 

-«pulpa cu multe tendâne, închee în flexi- 

_«bilă încheetura. Pe când încercă să-şi tragă 

«primejdiosa săgetă, o altă săgetă îl stră- 

«punse junghetura adinc, pe acesta sân- 

«gele o' dete “afară şi ţișnitul sângelui o 

căruncă în sus, şi sări departe spintecând 

aerul. Cel din urmă llioneus: ridicase „bra- 

"aţele rugătâre—de şi nu era să-l folosescă— 

«şi disese:.0o del, o vol toți împreună — 

«fără să ştie” că nu toți. trebuiau implo- 

-crâţi-—cruşaţi-mE. Mişcat a fost purtătorul 

-ade arc, dar întrun moment când săgeta 

«numai putea fi oprită, totu-şi Ilioneu a 

cădut cu o forte mică rană fiind-că săgeta 

«nu-l pătrunse" adânc inima». + Ia 

: Vestea nenorocire! şi durerea” poporului 

«şi lacrămile rudelor înştiinţară pe mamă 

«despre o asemenea neașteptată ruină; ar 

«fi putut să se mire şi chiar să se revolte
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«că deil ai cutezat una .ca acesta şi că au 
«un aşa de mare drept; Căci Amphion 
«tatăl murind cu pieptul strepuns de fer, 
«sfărşise durerea de o dată cu. viaţa. Val 
«cât de neasemănată era. acestă Niobe,: cu . 
«acea Niobe care mai adeneaurea depăr- 
„«tase poporul de. la altarele Letoei, şi șe- 
„«mâţă îşi îndreptase pasul. prin mijlocul o- 
„«raşului, mândră de ai săi! acum este demnă 
«de mila chiar a duşmanel ei. Se plecă .pe 
«îngheţatele cadavre şi la intimplare dă ul- 
«timele săruturi tuturor copiilor, şi ridicând 

«spre cer. braţele-I învineţite, dise: 
«Saturătă-te, crudă Latonă, cu durerea n6s- 

«tră, mănâncă şi satură-ţi pieptul tâu cu jalea 
«mea, satură-ţi fiersă inimă; prin şapte în- 

„_ «mormântări sunt sdrobită ; treşaltă, şi tu duş- | 
«mano biruitâre, triumfa. Dar pentru ce birui- 
«tore ? Mie nenorocitel "mi-mal trăesc: încă 
«mal mulți, de cât ţie fericitel, şi după - 
«atitea înmormântări, tot. biruesc». 

«Rostise, şi nervul intinsului -arc. resună; 
«şi sgomotul lui îngrozi pe t6tă lumea. a- 
«fară de Niobe cutezătâre în - nenorocire. 
«Fiicele el în haine cernite, cu părul des- 

e
.
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«pletit stăteaa în faţa' paturilor fraţilor ; ună 

„«dintre “acestea smulgând săgeta înfiptă în. 
„«măruntae, expirând “muri, cu faţa peste . 
«frate-su; Alta încercând să consoleze pe 
«nenorocita mamă, amuţi la moment şi. 
«corpu-i isbit de o rană hevedută, se îndoi; 
«acestă-Paltă cade fugind în zadar ; cea-Valtă 
«more peste sora-sa; una se ascunde, pe 
«cea-Paltă ai vedea-o dând din colț în 

«colţ. După ce au omorât. şase prin răni 
„«de tot felul, mat remânea. încă una :pe 
«icare - mama acoperind-o peste tot corpul, 

«cu haina-l, strigă: 
— eLasă-mi pe una, pe cea mal mică! 

«din mulți, cer numa pe cea mai mică, şi 
«numai, pe. una singură». 

* «Pe când se r6gă, aceia pentru care se 

«rogă,; cădu; Cuc remase între expiraţii copii, 

«copile .şi bărbat, se inţepeni din causa re- 

«lelor. Borea nu-i. mai mişcă perul, culorea 

«feţei este fără sânge, ochii "1 stau: nemiş- 

«caţi sub tristele-i' gene; nimic vii nu mal 

ceste în chipu-i. Şi limba e încă. înghieţată 

«în nemişcatul cer al gurei şi vinele ince- 

a«tegă de a se mal mişca; nici capu nu. se
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«mal pote îndoi, nici braţele să facă miş- 
“«cări, nici piciorele nu mat pot să umble; 
«măruntaele chiar, în lăuntrul el „sunt piatră. 
«Totu-şi plânge şi luată de virtejul - unul 
«puternic vint, este dusă - in: patria ei. Aci 
«este lăsată țintuită pe vârful unur. munte, 

«Şi încă până astă-di; "1 curg -lăcrămile». 

eul care represintă pe luminosul şi dă- 
“tătorul de viață, s6re,—căci de: şi astrul 
dilel apere ca o divinitate distinctă, totu-şi sub 
multe raporturi se confundă şi se identifică cu 
Phoibos Apollon—era adesea considerat. nu 
numai ca însănătoşitor al lumei aducând 
pretutindeni căldura şi buna stare a vigu- 

- TOsel sănătăţi; dar câte odată, este 'consi- 
derat ca pricinuitor de morte, şi ca divi- 
nitate vătămătâre omenirii. Şi acestă în- 
'doită accepțiune a aceleiaşi divinităţi, de a 

"fi bună şi în acela-şi timp vătămetâre, i-a, 
venit de la modul cum se petrec lucrurile: 
in natură; dacă în adevăr sorele primă- 
verei, al iernei şi al tâmnel este bine-făcă- 
torul lumei, dând viață şi 'desvoltând ani- 
male şi plante ; devine, din contră vătă- *
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mător vara pentru cel ce se expune arde= 

torelor lui rade. - E 

Din acestă causă, dacă Apollon sub as-: 

„pectul lui bine=făcetor era supranumit Apo-: 

iropaios. (gonitor de rele) Prostaterios (pro-- 

tectorul) şi Exăceslerios: (tămăduitorul) ;. 

apol “mai era calificat—sub - aspectul unei: 

divinităţi rei făcetâre—şi de Loimios (a-: 

duc&tor "de ciumă) în Lindosi), de Moira- 

geles (prăpăditorul) care: desvoltând mias- | 

mele, silesce pe Ursitori să tae firul vieţei 

la Gmeni. Tot dânsul însă .are şi puterea: 

de a vindeca, de a ajuta biata omenire su-: 

ferindă.. Locuitorii Figaleni?)  onorau pe: 

Apollon cu 'calificativul de Epicurios (aju-- 

tătorul), în, măreţul templu de. la Base3).. 

De aceea găsim în Oedip rege a lui So- 

focle că se cântau -peane prin strădile Te-- 

bei, în timpul când ciuma secera: lumea,. 

spre invocarea ajutorului prea puternicului: 

TI e 
4) Oraş în insula Rodos, fundat înaintea răsboelor Tro-- 

iane de către Tliptoleimos flul lul Heracles, . . 

2) Oraş. în Pelopones, la colţul de sud-vest. al" Arcadiei,- 

renumele lui se datoresce Base, . E 

3) Pe muntele Catilos-în Arcadia; două ceasuri departe: 

de Figalia. ”
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Apollon supranumit şi Alexicacos (alungător 
de rele). 

- Pentru motivul acesta Apollon era con- 
siderat ca inventatorul şi. tatăl. medicinei. 
“Este adevărat că acestă atribuţiune se dedea 
"exclusiv lui Asclepios—după cum vom ve- 

„dea—, dar acest Asclepios era fiul lul A- 
-pollon, şi de la dânsul a luat primele lec- 
țiuni în bine-făcâtorea artă a .medicinel. Şi 
-dacă—după cum am dis—a fost numit de 
către Homeros Pean şi Peeon şi-lios de la 
“strigătul «ie “pai, ie paion» pe care le ai 
-dat copilele. nimfe parnascence, în timpul 
luptei deului luminei cu monstruosul Pyt- 
hone, era chemat la Lindos şi Delos, încă 
Şi Ulios (prăpăditorul) şi Curotrofos (nu- 
tritorul flăcăilor) de către flăcăl carl îşi 

“tundeau chica şi o ofereau deulul. 
Puțin: câte puţin, atribuţiunea de' tămă- 

-duitor, de ajutător, de purificator al: lumel 
după nimicirea monstrului producttor de 
miasme infecţiose Pythone, se întinse şi a- 
supra bolelor: şi suferințelor sufletesc şi a 

durerilor inimet. De aceea Apollon avea şi 
'-puterea de a vindeca suferinţele sufletesci;



el este divinitatea purificatore de ori-ce- 
pată şi de ori-ce spurcăciune.” 

Ca medic al sufletelor, Apollon era, fi-- 
resce,: şi -protectorul desmoşteniţilor; pros-: 

crişii şi criminâlil: pocăiți aveau ultimele. 
speranţe de scăpare în bine-voitorea pro-:: 
tecţinne a lui. Apollon mâniuitorul; la. al--: 
tarele şi templele lui alergau rugători, vic--" 
timele crimei, ale . pasiunei, ale _destinului.. 
De aceea şi preoţii-lui, ca- preoţi ai unul.-- 

deu purificator de spurcăciune, nimicitor al. 
ori-cărul întunerec în care se ascunde rău- 

tatea, crima şi contagiunea, aveai 0. în-.: 
treită atribuţiune : a predice, a purifica, a 

vindeca. Pentru acesta în sărbătorile Thar-: * 
gelielori) un bărbat şi o femee, aleşi dintre 
criminalii anului, se dedeau ca sacrificiu o--. 
mesc espiatoriu, mântuitorului deu care nu 
suferă nici o pată; Aşa dar există şi în 
Elada - sacrificii omenesci, nu a caracterul .. 

1) Sărbătâre in care se celebra, la Atena, diua de nas-: 
cere a lui Apollon; Era în diua a şasea a lunei Thargelione: 
(Maiii-lunie). Tot în aceia-şi di eră şi diua de nascere a 

deiţei Ceres. Erai sărbători expiatoril. In aceia-şi di se tri- 
mitea la Delos corabia sântă, ca să ducă lui Apollon, pri-.-* 

nosul adoraţiunei Atenienilor. i
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„*sălbatec al sacrificiilor din “Țara Incaşilor, 
dar, totu-şi, nu sunt mai puţin sacrificii u- 
mane.; şi nu .numai în s&rbătorile Tharge- 
lielor se întâmpla un ast-fel de lucru ; sa- 
crificii omenesc se oferea şi în Leucatal) 
de pe stâncile căruia se îmbrâncesce un cri- 
minal căruia însă i se dedea tote mijlocele 
„ca să scape de meârte, pe când cădea; pote 
că se făcea acesta ca să se represinte cele. 
două atribuţiuni opuse a nepătatului deu, 
aceea purificării şi aceea a mântuirei. Prin 
acest mijloc'se -mai modera acest neomenos 
obicei. Ss amintim incă,- că sacrificiile o- 
menescl nu au durat, de cât fârte puţin 
timp; de vreme au cădut' în disuetutide. 

___ Apollon era şi tatăl natural al prediceriă; 
căci deul cu pletele de rade, cel care lu- 
mineză universul întreg şi pune pe gonă 
nOptea este, firesce, singurul capabil să pre- 
dică cele viitâre ca unul cae vede pretu- 
tindenea ; care cunâsce tâte cele presente în 

  

„ Î) Capul de Sud-vest'a insulei Leucadei, astă-di. Santa 
Maura. “Ţinea ma! întât de Epir. Era celebră prin templul 
măreț a lui Apollon. Se dice, că de aci a fost aruncată po- 
etâsa Sappho în mare.
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16te amănuntele, şi care ştie tot ce se pe- 
trece în ori-care parte a universului; căci 

nimic nu pâte scăpa de pătrundătârea şi 
"ascuţita vedere a ochiului dilei. 

“Dar archipregicetorul deu, nu născocise 

el singur miraculosa ştiinţă a predicerei, 

ci o luase ca un dar suprem de la tatăl s&u 

Zeus care. se numea şi Panom/facos fiind- că 

vedea tâte. Pentru acesta Aischilosl) vor- 

bind de deul luminei se exprimă. ast-fel: 

«Zeus tatăl trimite lui Apollon Loxias - 

«asemenea oracole» şi aiurea. 

«Nici. o dată nu am rostit. pe scaunul? 

«mei unde predic, nici despre bărbat nici 

«despre femeie, nici despre vre-un ' Oraş, 

«nimic pe care să nu mi-l fi pomenit Zeus 

«tatăl Olimpienilor». 
_ Insu-şi Apollon dice că muritorii trebue 

să se temă de oracolele lui, dar şi de ale 

lui zeus. 
«Şi eu ordon să se temă de oracolele 

«mele şi de ale lui Zeus». 

"- Oare porneau tote din prea inalta putere 

a lui Zeus? Nu cum-va şi acestă putere 

  

1) Unul din cel trei dramaturgi cei mai mari ai Eladei.
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cea mai înaltă erea şi: ea supusă voinţei: 
Alei şi chibzuirilor Destinului? Nu cum-va. 

în fiine şi acestă divinitate; cu drept cuvint, 
cea mal misteriosă, nu se consideră ea—şi 
pote nu se conşideră : încă. până astă-di— 

ca “stăpână absolută: a.-sârtei universului? - 
Nu cum-va .existat-a - vre-o dată, putere, 

fie dumnedeiască, fiec omenescă capabilă să 
resiste neclintitei. el voinţi? Nu cum-va.- 

“însuşi Zeus, nu era dânsul, un simplu exe= 

cutor al decisiunilor Destinului, i iar cei-Valţi 
dei simpli colaboratori ai lut. şi servitori 
ca şi Zeus, al neîntrecutei divinităţi ?. 

De aceia nu,. nu -este. neîntemeiat lucru : 
că Apollon să se. numescă stăpânul şi in- 
ventatorul predicerei şi al ori-cărel preş- : 
tiinţe despre cele viitore; , de şi în imnul: 
omeric anunţă ; - - 

„Voi. predice- Omenilor judecata adevt= 
«rată a lui Zeus); deşi Aischilos numesce : 

«Loxias», pe' profetul prin care vorbesce 
«Zeus». 

Acestă miraculosă putere a lu Phoibos 

1) Homer. Imn cartre Apollon vers. 132. 

  

Tipografia G. A. LAZAREANU, str. Episcopiei 3.



  

a predice pe Malampos 

se transmitea prin 
divină inspiraţi- 
une 6nienilor cari 
erati predestinaţi 
de sus, ca-să a- 
-nunţe  oracolele 
deului stăpânitor - 
al cerului.. De-a- 

"cea şi primii pre- 

dictori. îşi cobo- 
rau origina de la 
densui. lamidii 
Elidei ' diceau că 

- Apollon însuşi a 
iniţiat în arta de 

fiul. lui . Ami- 

taone şi a Idomenei lui Pherete, frate a lui 

„Bias, şi cel mai vechu predicător— medic. 

Malampos sa numit ast-fel, fiiind-că mama 

sa "i a uitat piciorele gole iindată ce s'a 

născut, şi sorele” i lea pârlit. lar puterea 

de predicere a primit-o ast-fel: dormind o 

dată pe câmpiile din Pylost), vidu venind 

1) Ținut în Pelopones în partea sud-vestică. 

Mytologia. — Faselcula 14. — 10 bani.



— 210 — 

spre dânsul şerpi trimişi de deu, care iati 
„curăţat aşa de bine urechile-i omenesci în 
cât înţelegea, de aci înainte, variatele ci- 
ripiri ale” păserilor; şi putea cu  înlesnire, 
după ori-ce pasăre, să predică viitorul. 
Se înţelege ca neuropatia nu avea o mică 
importanţă în ale predicerei; de acea şi 

„cei dintăi profeţi, au fost femei şi anume, 
faimâsele Sybille care erau. şi adorate. în 
Troja, Claros, Delos, Erythrea şi Delfi 
unde după tradiţiunea, pomenită de Pau- 
sania, a Herophilei fiica  nimfei Idaia din 
Troja, cea dintâiu profetesă a deului şi a lur 
Cetophagos după unii—a lui Apollon însu-şi, 
după alţii—, Herophile predise distrugerea 
Trojei, pe când era. preotesa a. lui Apollon 
Smintheul, explicând: un vis al Hecubei. Se 
vorbesce şi despre un imn al acestei pre- - 
otese. către deul predicerei în care se nu- 
mesce soţie, soră şi fiica lui; pe când într'un 
Oracol, tot dânsa dice că tatăl sâă este mu- 
Titor, iar mama ci nemuritâre. a 

O altă profetesă celebră a fost Casandra 
iubită peste măsură -de Apollon, căreia 
deul—după cum am vedut-i-a răpit pu-
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terea de a convinge; de acea se chinuia, 
profetisând tot-d'auna, dar nici o dată n'a 
reuşit să fie luată în semăl). 

Cultul acestor fiinţe misteriose, care s'au | 

numit Sybille a fost adusă în Grecia, din 
Asia Mică, unde Phoibos avea o mulţime 
de temple “în care se: dedeaii oracole; şi 

din Grecia apoi, a trecut în Italia. La Cume. 
se stabili cu timpul, centrul "principal al 
predicerei viitorului şi a auspicielor?). 

Acestă putere de divinaţiune” a deului 
luminei şi mai ales “obiceiul de a se 
consulta viitorul prin mijlocul măruntaelor 
păserilor, se confundă. forte adesea cu atri- 
buţiunaa lui tămăduitore; cu un cuvint 

magia şi arta de a tămădui_se identifică, 
în timpurile. vechi, atât în Grecia, cât şi în 
Asia. Acest fenomen se observă şi astă-di, 
pretutindeni la societăţile omenesci unde 

spiritul sciinţific nu este încă desvoltat, şi 
unde tote se consideră ca pornite şi dăruite 
de D-qau, fie bune, fie rele; şi unde ştiinţa 

1) Pausamias cart. I. 19. 

2) Pregicerea + viitorului după măruutale pistrilor.
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medicinei dorme încă înfăşată, în stare de 
copilărie. ME | 

Este generic fenomenul acesta la tâte 
poporele inculte şi sălbatice. Progresul însă 
născu ştiinţa medicală şi goni cu timpul 

şarlatania. Concepţiunea religiosă elenică, 
personifica ştiinţa acestă în existenţa. fiului 

lui Apollon Asclipios, care cel-dintăi, după 

Greci, practică vindecarea cu plante; studiă 
cu atenţiune, puterea tămăduitâre a plan- 
telor şi încă cel dintâi, care a introdus: 
mântuitâra chirurgie. 
"Din causa tuturor acestor atribuţiuni mi- 
nunate cultul lui Apollon a ajuns în cea 
mai mare înflorire în Elada fiind-că nici O 
deitate, nic chiar însu-şi Zeus, nu a avut 

" parte de atâtea onoruri, de cât medicul cor- 
purilor şi al sufletelor Apollon tatăl predi- 
cerci şi a magicei tămăduiri. 

In Beoţia era celebru oracolul lui Apollon 
Ptoul aşedat lângă  Acraipl hniu') şi cel din . 
Tegyra?) din Orchomen, şi cel din "Teba a 
lui Apollon Ismenianul. Dar acela al cărui 

  

1) Mic oraș lângă lacul -Copais. 
2) Mic oraş în Beoţia la nordul lacului. Copais.
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strălucire a umbrit pe tote cele-Palte, cel 
mai celebru dintre tote, a fost faimosul 0- 
racol de la Delfi, care — după: cum se 
spune — înainte de a fi consacrat lui Lo- 

“xias deul luminei, era deja constituit şi 
ținut de către Gaia ca :stăpâna-i naturală. 
Pe Gaia a succedat-o Themis şi Phoibe 
şi în urmă ajunge la Apollon după măr-. 
turia lui Aischilos „şi Pausanias. 

De” ordinar oracolele se dedeaii pe basa 
-vedeniilor, a sborului păstrilor, a măruntae- 
lor victimelor, a făşiitului arborilor sacri, a 

fumului, altarelor şi a altor semne prin câre 

se representa predicerea deului, de câte ori 
mu se întrupa în divina fiinţă a preoţilor 
sau, a preoteselor. La Delfi, oracolele se de- 
„deau pe basa acţiunii predicităre a deului 

„ luminei asupra pământului. -Se află la Delfi, 
.0 crăpătură în pământ foste adincă din care 
se exala un abur şi aer îngheţat, care lu- 
.crând aşupra crecrului inspirat a nemopa= 
ticei preotese Pi/hiz care sta pe un tripod” 
„de asupra crăpăturei, i pricinuia o furie tre- 
„cătăre... Emanaţiunile acestea le socotâu cel 

"-vechi ca fiind inspiraţiunea deului şi puneau
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adese ori' sub scaunul profetic al Pithiei de 
deasupra tripodului, Statuia lui Apollon spre- 
a întări idea că însu-şi deul prin gura lui 
dă oracole, prin mijlocirea gurei profetesei. 

Este învederat. că sub acestă - periculosă: 
influenţă preotesa predicătore fârte rar spu- 
nea frase roherente, mai! adesea scotea stri- 
găte nearticulate şi fără vre-o legătură pe: 
care luându-le preoții le transcriat în ver-: 
suri, desăvârşind respunsul oracolului dat de . 
dei, prin mijlocirea preotesei care se în-- 
tâmpla să fie logic şi potrivit dorințelor: 
celor ce întreba, “fără să se excludă și 

“contrariul, în destule imprejurări. Mulţi ex- 
plică celebritatea oracolului de la Delfi, prin. 
relaţiunile pe cari le “au avut pururea pre-: 
oţii cu tote centrele de civilisațiune grecă, 
prin care erai în mtsură să cunâscă de a-: 
prope tot ce se petrecea, spre a nu fi încur-: 
caţi în respunsuri în diua când persânele: 
interesate ar veni să consulte oracolul. A- 
cestă explicațiune cred că îşi a făcut traiul,. 
căci noi doctrine vor veni în curând.să es-- 
plice puterea acesta de predicere, fără 'ca să. 
fie nevoie dea implica, în explicaţiunea ei,. : 
sarlalania. .
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Acest faimos oracol nu mal exista aprope - 

pe timpul împăratului Iulian Parabatul (361-. 

363) după ce impăratul Constantin cel Mare 

"a luat din Delfi şi tripodul şi statuia. lui 

Apollon. Când - Iulian. abjurând religiunea 

creştină, trimise soli la, Delfi ca să întrebe 

oracolul care era în agonie, i s'a dat acest 

faimos respuns. 
«Spuneţi regelui că artistica încintă a că- 

«dut os. | | 

«Phoibos nu mai are colibă, nici laur pre- 

«dicetor. | 

«Nici isvor care să. vorbescă, a înțărcat 

«şi buna apă.» ă - 

„Cu apariţiunea şi întinderea creştinismu- . 

lui, versătorul de rade Apollon nu mai are 

colibă pe pământ, nici laurul nu mai îm- 

podobesce scânteetârea-t frunte, nici .1Svo- 

rul Castaliet nu mai trimite divinu-l cânt 

prin misteriosul lut murmur, nici din cră- 

“pătura profetică a Delfilor nu se mai 'exală 

gaze inspiratore. N 

Fiind-că Apollon, prin oracolele ce se de- 

dei în numele lui, devenise iniţiatorul a nu- 

merose şi însemnate 'colonil, era ast-fel ca- 

lificat. de “către vechi) elini.
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da... Phoibos pururea se dă plăcerii de a 

«funda oraşe, Phoibos însu-şi stabilesce fun- 

«damentele lor.» | 

Sub raportul acesta Apollon se numesce 

Fhesmios sad Thermios (nştituitorul) şi 

era considerat ca protectorul legilor privi- 

tore la colonii; La Spartant era considerat 

ca adevtratul fundator al instituţiunilor li- 

curgiane pe care el însuşi — după cum se 

spune—le a inspirat lui Lycurgos prin mi 

locul oracolelor de la Deifi. Tot pentru a- 

cest motiv Apollon s'a mai numit Qicestes 

„(colonisatorul) şi Domatites (casnieul) i 

Egina; Archageles, în Megara. 

Ca fundator şi protector. al. coloniilor, 

Apollon avea mare relaţiune cu havigaţiu- 

nea din “vremea acca,-în acâstă calitate se 

numea Delfinios.. Cultul lui sub acestă de- 

numire se pare că a venit din Creta. — In- 

tradevtr,. după ce Apollon. învinse mons- 

trul Phitone. şi se duse în Creta ca:'să se 

purifice,. fundă acolo un templu «şi atunci 

«Phoibos Apollon cugeta în sufletul stii, ce 

«fel de 6meni să-și întroducă ca preoţi, ca 

«să-i desăvârşescă oficiele în templul de la:
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«Pyto cea -stâncosă. Pe când ast-fel de lu- 
«cruri agita în mintea sa, vedu pe marca a- 
«zurie o sprintenă corabie, în care erai 
«bărbaţi mulţi şi buni: Cretani din Gnosia, 
coraşul lui Minos, cari deja sacrificau rege-.. 
<lul luminii şi anunţa legile lui Phoibos 
«Apollon cel cu lira de. aur şi tot ce dicea 
«când dă oracole prin laurul s&u în văile 
«Parnasului. Aceştia se duceau pentru afa— 
«ceri şi negoţ în Pylos şi la Omenii născuţi 
«în Pylos; Phoibos Apollon i întâmpină să-: 
«rind în mare, luând forma unui delfin!) ! 
Din acel moment corabia nu mai are ne- 
voie nici de lopeţi nici de pânze, nici de 
cârmă, însu-şi deul care poruncesce vintu-- 
rilor o conduce. Au prelins Peloponesul, 
ai intrat în golful Corintian, au intrat în. 
portul Crisei. «Aci, departe săgetătorul A- 
«pollon regele năvălăsce din corabie aseme- 
«nea unei stele în mijlocul dilei, şi multe: 
«scântel sburau dintr'insul, şi strălucirea-i 
«se ridica până la cer și intră în altar prin. 
«venerabilele tripode, o imensă flacără se 

«aprinse, luminând săgețile lui şi streluci-- 

  

1) Hom. Imn către Apol. vers 388.



— 219 — 

«rea se întinse peste întrega Crisă. Țipară 

«soțiile Criscenilor şi fetele lor cu talie fru- 

«mâsă la arătarea deului şi mare groză cu- 

«prinse pe fie-care. Iute ca gândul, Apol- 

«lon sbură din noi la corabie, asemenea 

unui bărbat tântr şi puternic cu chica a-. 

«coperindu-l laţii umeri, se adresă către 

«drumeţi şi le vorbi înaripate cuvinte: 

" «Oaspeţilor, cine sunteţi? unde "mergeţi, 

«prin căile umede, ore după afaceri, ori ră- 

«tăciți cu îndrăsnelă pe mare? ca pirați, 

«cari rătăcesc expunendu-şi sufletele şi aduc 

«vătămare străinilor. De ce staţi aşa în- 

"cmărmuriţi, şi nici nu vă coboriţi pe pă- 

«mânt, şi.nici n'aţi lăsat în jos-armele co- 

crabiei riegre? Căci aci este obiceiul băr- 

«baţilor sărguitori, când au venit cu negra. 

«lor corabie de pe mare, pe pământ, obo- 

«sii de muncă, îndată să-l apuce pofta de 

-«dulce mâncare. | 

«Ast-fel le vorbi şi le inspiră curaj în 

«piepturile lor, d | | 

«Căpetenia Cretanilor r&spuncându-i dise : 

«Oaspete, fiind-că nu part de loc ase- 

«menea unui muritor, nici la corp, nici la 

.
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«minte, ci asemenea deilor nemuritori, Sa-. 

«lutare şi fii fericit; dei să-ţi dea tâte după 

«plac iar mie spune-mi adevârat, ca 'să ştiu 
«bine, ce popor este acesta, ce Ţară, ce 6- 

_«meni Sai născut dintrinsa? căci noi că- 

«lătoream din Creta -pe marea apă, cugetând 
caiurea, la Pylos, de unde ne fălim că sun- 
«tem de neam. Acum însă am venit aci 

«cu corabia nostră fără să vrem, noi care - 

«dorim să ne reîntârcem, altă cale, alte 
«drumuri ; pâte-că vre- -unul” "dintre nemuri= 

«tori ne a adus aici. 

«Radiosul Apollon respundendu-le dise: 
«Oaspeţilor, cari locuiaţi mai înainte în 

„«Cnosul cel păduros, acum însă. nu ve veţi 
«mal înapoia fie-care în oraşul stu plăcut, 

„«în casele-l frumose şi la scumpele vâstre 
«soții; Aci veţi avea avutul meti templu . 
«onorat de mulți Gmeni. Ea sunt fiul lui: 
«Zeus şi me fălesc-a fi Apollon; iar pe 
«voi, vam adus aci peste marea apă a mării, 
«nu cu gând răi, ci pentru-că aci veţi avea: 
«onoratul meu templu, fârte respectatat 
«printre toți Gmenii; veţi cunâsce gându- 

«rile nemuritorilor, prin a căror vointă veţi.
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«fi onoraţi peste tot, în 1dte dilele. Dar, 

«aide, faceţi în grabă ce xt vol spune 7 de- 

«puneţi mai întâi pândele,: desfăcând cure- 

dlele, trăgeţi apol. corabia cea sprintenă pe 

cuscat, luaţi şi averile vostre şi armele din 

«corabie. Faceţl: şi un altar pe ţermul mă- 

arii, aprindeţi focul, apoi sacrificați pâini 

«de făină albă, şi agoi stând în jurul alta- 

«rului rugaţi-v& După cum eu..pentru prima 

câră, am năvălit sub chip de delfin, la nava 

cvâştră în marea cea întunecosă, tot aşa şi 

«voi rugaţi-v Delfinului, căct templul lui 

„«Delfiniu considerat va fi purureal).> 

Unii au considerat supranumele Delfinos 

ce.se dedea lui Apollon. că având imediata 

legătură cu numele Delfine care însemn6ză 

“balaur, sau şi cu numele Delflor; relaţiu- 

nea lui Apollon delfiniul cu poporul mari- 

nar al Cretei duce întrun mod forte logic 

„la conclusiunea că “supranumele acesta i-a 

venit de la delfinul marin care arătându-se 

în apele grecesci de câte-ori marea este |i- 

niştită şi orizontele neîncărcat, şi, plutind 

de asupra apelor, vestesce liniştea vintu- 

1) Imn hom. la Apoline, ver. 410.
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rilor; bun timp de călătorie în Meditera- 

nea cea uşor schimbciosă. 
Cel mai vechiu început al cultului lui 

Apollon, trebue, pote, să fie căutat la tri- 
burile- doriene. In valea 'Tempe procesiunea 
organisată în fie-care an amintesce stră- 
mutarea doriană şi sântul drum ce proce- 

siunea urma întorcându-se la Delfi, repre- 
sintă drumul strămutărei. Mai avem şi alte 
date care întăresc părerea acesta; Dorienii 

numeai de pildă, pe Apollon Agetor (con- 
ductor); In Sparta îl supranumeaii Carnion, 
adecă berbec care conduce turmele” la pă- 
şune şi agelor (conductor). In onârea lui 
Apollon cu acest din urmă titlu se făceai 
serbările numite agetoriile. 

O asemenea calitate protectore a radio- . 

sului deu se învederează şi prin calificativul 
de nomios, adecă protectorul păşunelor şi 
al turmelor, cea ce este forte vechii şi se 
potrivesce în sens cu supranumele de car- 
mion, deul păşunelor din Pelopones, de 
unde, mai tirziu a trecut la Therea şi în 
Cyrena. De asemenea în Naxos Apollon s'a 
numit arnocomes şi poinmios, în Cameiros



epimilios, în Lesbons, napaios—adecă cu 

lungă viaţă—în Beotia şi aiurea într'alt-fel: 

Ca consecință a supranumelui de Ly- 

cocton—despre care deja am pomenit—este 

atribuţiunea ce i se dă ca geual venătorel 

asimilându-l cu sora-sa Artemis: de acea 

Sa şi numit Agraios şi Agreutes; Acesta 

din motivul ferte firesc ca protectorul tur- 

melor trebue neapărat să fie duşmanul fia- 

ralor sălbatice (Agrios) care vatămă şi ni- 

micesc turmele. i 

Acela care .represintă supranaturală fru- 

museţe. bărbătescă, cel ce aruncă din cer 

torente de rade, protectorul turmelor şi 

duşmanul fiarelor, nu era cu putinţă să nu 

aibă înrurire- şi asupra numeroselor nimfe 

ale munţilor, pădurilor, riurilor. De acea a 

mai fost supranumit—cu multă dreptate— 

nimphagetes (conducător al nimfelor); acest 

supranume este, de alt-fel bine aplicat şi 

sub raportul deselor relaţiuni ale deului cu  . 

nimfele, după cum am vâdut din poveştile 

„ce am narât asupra amorurilor lui. 

Atributul de protector al turmelor este 

încă şi mai întins în Megara, unde are şi su-
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pranumele de CHistes şi Agyieus adecă pro- 
tector al construcţiunilor şi al stradelor, pe 
care le umple de lumină înlăturând ori-ce 
pericol pe care întuncrecul l-ar causa. Se 
povestea că Apollon a lucrat la ridicârea 
didurilor Megarei de către Alcathous. Se 
consideră ca. un ce sacru o piatră, pe care 
îȘI lăsa lira, când se apuca de mcşteşugul 

„Zidăril; şi nu s'a marginit numai aci cinstea. 
ce se' făcea pietrei de a ţinea lira, ci i 
s'a comunicat şi puterea de a cânta; în- 
tocmai ca şi lira, dedea sunet dulce şi ar- 
monios, de câte-ori cine-va o atingea cu 

"degetul. | | 
_Ună din cele mai însemnate atribuţiuni 

ale lui Apollon este şi musica. EL este nu 
numai deul Musicei şi al armoniei, ci şi 
protector a tot ce mintea omenâscă şi di- 
vină pote să producă, frumos şi nobil; EI 
este numit Musagetes, conductor al mu- 
selor. Acolo, în lăcaşele olimpice, este. se- 
diul armoniei. Acolo radiosul deu când 
cântă din lira lui melodil divine supra- 
omenesci, musele cu neîntrecuta lor voce 

  Tipografia G. A. LAZAREANU, st, Episcopiei 3,
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ACTALON 2 

Acest Marsyas era fi 

îl însoțesc; iar Gra- 
ţiile, : Orele, Armo- 

torea Ebe şi Aphro- 

“nia, vecinic înflori-. * 

dita deiţă desăvăr- 
_şitei frumuseți, jocă 
danţul ceresc. 

" In.legătură cu ex- 
traordinara forță a' 
deului în musică este 
că pe niminea nu su- 
ferea să-i dispute a- 
cestă calitate. Po- 

1 
a 

vestea Satirului Vlar- . 

syas o învedereză 
îndestul. 
ul lui Jagnis. Aflând 

o dată fluerile-aruncate de Minerva pe mun- 

tele Ida, fiind-că -%i făcea faţa—suflând— 

disgraţisă, observa că putea să cânte cu 

ele fârte frumos; şi. uşurelul Satir, începu 

că abilitatea sa face . 

melodi ce eşau din- 

fluere, iar nu din, calitatea 'ce o aveau fu- 

aşa: grad de semeţie. 

să. se îngânfe, credend 

„să se producă divinele- 

erile deiţei, Şi până în 

- Mytologia, — Fascicula 15. — 10 bani,
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“a ajuns din causa . neaşteptate isbânde în 
arta cântatului, în cât nu Sa sfiit să se 

„mesore cu însu-şi Apollon deul musicel. 
“Apollon primi lupta, se întălnesce cu Sa- 

tirul la Dionysos în Nysa, şi cum era de 
aşteptat, il învinge. Ca 'o pedepsă exemplară 
ŞI vecinică pentru toți care ar indrăsni. să, 
se măsore-cu geii în atribuţiunile ce li sunt 
“date de Destin, jupuii pe nenorocitul Satir. 

— De ce me jupoi? strigă jalnic Satirul. 
Este groznic martiriu) meu, Deule; Nu 
merită, un miserabil fluer, o pedepsă aşa 
de grozavă. 

Dar deul insultat este neimblândit, în.ne- 
„bunia-I furore, şi bietul Marsyas a fost ju- 

puit fără milă. e 
Din sângele Satirului, şi din lăcrămile 

nimfelor din. localitate sa format atunci 
„riul cu ape cristaline. Marsyas. Corpul i a. 
fost înmormîntat cu o strălucită pompă şi 
jale de către iată! săi insoţit de toți fraţii 
Vefunctuln, de tote divinităţile pădurilor, 
de Fauni, şi de toți păstorii din localitate. 
Apollon a spânzurat pielea Satirului, în 
peşterea lui Dionysos, de unde isvoresce 

„riul Marsvas. ă
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Invingttorul deu în fine s'a căit de mortea 
rivalului seu, aruncă fuerile lui în rii. Mai 

“târzii aceste fluere s'au găsit şi s'au trans- 

portat în templul lui Apollon din Sicyona. 

Mai există relativ la Marsyas încă o po- 
veste după care, Apolloi. învingător n 
ar fi jupuit, ci, ca să-l facă de ris, i-a a- 
târnat. la spate o codă de porc. După altă! 
“tradiţiune Marsyas neputând să sufere ru- 
şinea de a fi fost. învins, sâr "fi aruncat, 

de bună: voie, în riul ce-i portă numele. 
Acestă curiosă poveste se sexplică prin 

faptul că, înainte de a se descoperi lira, 
flautul era cel mai bine gustat dintre ins- 

trumentele musicale de până atunci, şi in- 

xentator al flautului era Marsyas. Când după 

inventarea lirci, flautul numai era căutat, 

tote câştigurile trecură la cântăreții cu lira. 

: Fiind-că pe atunci -moneta se făcea din 
piele, s'a format povestea că flautistul Mar- 

Syas învins, a fost jupuit de învingătorul 

citarist Apollon. | | 

Marsyas era represintat în sculptură ; şi 

tablouri sub forme şi posiţiuni cati amin- 

tesc păţania descrisă; Sau găsit multe şi
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vechi representări artistice ale acestui duel 
a lut Marsyas cu Apollon. In Athena îl re- 
presentau fiind bătut de deița Atena: că a 
îndrăsnit să pună mâna şi să se „servescă 
cu flautele ei.. 

Este forte probabil că povestea Tu Mar- 
Ssyas, voesce să învedereze superioritatea 
musicei grecesc! în comparaţiune cu cea 
frigiană. De asemenea Apollon ucise şi pe 
Linos fiul musei Urania find-că rtuşi să 
se arate mai pre sus de dânsul în cântare. 

- O idee resumatorie despre totalitatea a- 
tributelor pe. care fâniasia elenică le-a atri- 
buit lu Apollon musagetes, ne dă un o0- 
racol a lui: Apollon însu-şi prin preotesele! 
sale: din Claros a - Asiei Minore: 

Helios, Oros, Osiris, Rege, Dionysos, 
Apollon | 

Arbitrul anotimpurilor şi al timpurilor, a a: 
vînturilor şi. a ploilor, 

Conducătorul, frânelor Aurorei şi ale 
nopții mult înstelate, | 
-: Regele focoselor constelațiung, - “Şi foc ne-— 
muritor 

Spontaneu, ne învățat, ne născut, ne- 
clintit, '



: Nume ce nu se pâte coprinde prin vorbă, 
„locuind în foc;. 

„Acesta e deul; noi anunţetârele suntem 

o mică parte a deului. 

La Roma cultul lui Apollon s'a intrâdus 
odată cu cărţile sibiline care purcedeau de 

Ja dânsul prin preotesele lui. Numele de- 

“ului luminei nu se găsesce în îndigitamenta 

a lui- Numa Pompilius. Sub Tarciniu Su- 
„perbul se începuseră Ore-care lucrări ca ter- 

“minarea templului lui Jupiter promis de. 

Romulus când era în luptă cu Titus Ta- 

tius; porţile Circului, cloaca maximă. Pe 

când se executau aceste: lucrări, s'a intâm- 
plat ca un şarpe să se cobâre de pe o co- 

lumă de lemn şi să arunce groza în cetă- 

țenii care căutară refugiu în palatul regelui. 

- “Tarciniă mai puţin înfricoşat, de “cât în-. 

“grijat de semificaţiunea întâmplării ; fiind-că 
pe vremea acea toți, explicatorii publici erau 

Etrusci, şi el considera semnul ca referitor, 

nu la viitorul obştesc, ci la propria-i casă, 

hotiri să trimetă la Delfi, care era oracolul 
cel mal vestit de pe .păment, şi să ceră de



la Apollon explicaţiune!), Acesta este prima 
consultare a oracolului delfic” făcută de ro- 
„mâni. De aci înainte, de câte ori Roma este 
prada vre-unei epidemii care seceră popu- 
laţiunea fie ameninţată de duşman, Romanii, 
trimet la Delfi ca să consulte pe Apollon. 

-. «Şal-deci de ani după isgonire aregilor, A- 
«pollon avu un sanctuar. La 433 a. chr., 
«sa consacrat tui Apollon un templu pentru 
«sănătatea poporului roman. Duumvirii în- 
«sărcinaţii cu sacrificiele, îndepliniră . tâte, 
«după prescripţiunile cărţilor Sibiline, ca să 
«împace mânia deului şi să abată de la po- 
«porul roman ciuma?)». 

La 399 a. ch. după o iarnă forte rigu- 
rosă urmă fără nicl 0 trecere gradată, o 
vară cu călduri extra-ordinare şi în acelaşi 
timp omoritâre mai ales pentru vite. Su 
se cunoscea nici pricina, nici sfârşitul *: 
cestul re nevindecabil. Un decret al Se 
natului ordonă cercetarea cărţilor. Sibiline. 

„Cu acestă ocasiune Duumvirii consacrară 
lui Apollon, Latonei, şi Artimidei (Dianei) . 

  

1) Tit. Liv. an. cart. 1; 56, 1, 4 şi urm. 
2) Tit. Liv, an. cart. 4, 95, 3. -
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Hercule, Mercur şi Neptun, Lectisterniuml).- | 

"Cei trei d'intâii însă avură locul d'intâiu. 

Marcus Furius Camilluss, în! calitate. de 

dictator?) pornesce să dărâme oraşul Ve- 

ientilor sub conducerea lui Apollon Pythi- 

"cus şi îi promite a decea parte din prada 

ce va lua de la duşmani. | | 

Pe timpul r&sboiului al Il-a punic, Sau 

consacrat lui Apollon jocuri numite Apol- . 

linarii în urmâtorele împrejurăn: Marcius 

a- fost un vestit predicttor; făcuse două 

prevestiri despre: care atunci sa luat cu- 

noscință. Una din aceste prevestiri deja se 

implinise, întocmal şi românii ţineau ca să 

indeplinâscă pe cea-l'altă. Eată „care erati 

aceste prevestiri. «Fugi romane odraslă tro- 

_«jană de riul Cana, ca să nu te silscă stră- 

cinul să te iei la luptă pe câmpiile lui Di- 

“omede ; dar tu nu te vei încrede în mine, 

«până să nu îneci câmpul cu sânge, şi multe 

«mii de cadavre a alor tei, să nu fie duse 

«de riu de pe pămentul roditor, în Marea 

«cea întinsă; carnea tava fi hrana pescilor, 

1) Tit. Liv. ân. cart. V. 13, 4 şi urm. 

2) Tit. Liv, An. cart. V. 93.



«a păstrilor şi a fiarelor cari locuesc pă- 
«mântul; căci aşa mi-a spus Jupiter!)» De-" 
sastrul de la. Cane a dat deplină dreptate 
prevestirii. a e 
__A doua-prevestire referitâre la instituirea 
jocurilor în onsrea lui Apollon este:- «Dacă 
«voiţi, o Romani, să goniţi pe duşmanii, 
«puroiul neamurilor, veniţi de departe, sunt 

„«de părere să consfinţiţi lui Apollon jocuri 
«care să se'sărbătorescă, în mod măreț, în 
«fie-care, an contribuind poporul cu o parte 
«din tesauriul piiblic, iar particularii să con- 
«tribuiască fie-care pântru sine şi ai sei. 
«Organisată festivitatea de pretorul orașului 
«după recomandarea. a lui Marcius, s'a ce- 
«lebrat în Circus Maxinus. 7 Julie era diua 
«lor. Totă ceremonia să făcea după ritul 
«Grec». E 

  

Fiind că am pomenit despre Sibylle, şi 
au 0 legătură strânsă cu Apollon şi cu arta: 

„de a predice, este-util de a incheia: capi- 
tolul lui: Apollon cu Câte-va note asupra. 

  

1) Tit. Liv. An. cart, XXV, 42,
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Sihilelor a cărților sibiline a Auguriului şi. 
a Haruspicilor. a. | 

Numele. Sibyila ”] purtau Gre-cari preotese 
inspirate de deu, din diferite epoce şi din 
diferite "Ţări. Platon -pomenesce numai de 
una singură; Aristophanes ŞI Aristoteles de 

«mat multe. Pe timpul lui Varron erau cu- 
_noscute dece Sibile: Persica, Libyca, Del- 
phis, Cimmeria sau Italica, Erytbraea, Sa- 
mia,  Cumaia, Hellespontiaca, Phrygia, şi 
Tiburlina. | , 
După Eustathie prima preotesă numită 

Sibylla, a fost fica lui „Dardanos şi a Ne- 
soel; După Plutarchos cea dintăi a fost Li- 
byca fiica lui Zeus şi a copilei lui Pose- 

-idon Lamia; Cea mai însemnată însă dintre 
tote a fost Erythraia Herophile a cărei loc 
de nascere este revindecat de mai multe - Oraşe; a trăit înaintea resboiului troian. Se 
pretinde că Herophile era una. Şi aceia-şi. 
personă cu Sibyllele Saitinia, Trojana; Sa- „mia, Delphis şi Cumaia, mal portă încă şi numele de Demo,. Demophile, Deiphobe!). 

Ca în genere tâte Sibilele, nu a avut o 

  

1) Virg. Aen. lib, VI vers, 36,
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locuinţă stabilă; se dice că din Troia, s'a 

dus la Claros, Colophon, apoi-la Samos, 

Delos, Delphi; apoi iarăii Sa .reîntors în 

Troia, la Templul lui Apollon Smitheus. 

Se mai adaogă, că de la Cume din 'Eolia 

sau din Erythreia a venit la Cume din I- 

talia, unde predise lui Aeneas greutăţile pe 

care avea să le întimpine până la defini— 

tiva stabilire a Troenilor în Italia!) şi-l 

conduse în infern ca să vadă pe tatăl sti 

Anchise şi se consideră ca ajunsă la cea mai 

adincă bătrânețe; Romanii în sărbătorile 

Annae Perennae îşi uraă să atingă - virsta 

Sibilel. a 

Afară de Sibila de la Cume mai erau Si- 

bile onorate la Romani: Carmenta care tră- 

„esce pe timpul. lui Evandru, Mefitis şi Ti- 

burtina, mai puţin celebre însă ca cea 

“intâiu. a | 

Profeţiile acestor Sibile „s'au strâns şi at 

ajuns până la noi 12 cărți sibiline, cu di- 

ferite r&spunsuri, din diferite epoce. Prima 

colecţiune s'a făcut la Gergis aprope de 

Ida şi 'Sa considerat ca opera -sibilel din 

  

1) Virg. Aen. lib. VI vers. 83, 263.



Helespont, despre care se dicea că s'a născut 
la Marpesos orăşel aprâpe de: Gergis şi că 
a fost înmormântată chiar în templul lui 
„Apollon de acolo. De aci colecţiunea trecu 
în Erythraia. Tarciniu Superbu le-a cum- 
părat în schimbul unui însemnat preţ de la 
Cume din Italia de la o bătrână. Este pro- 
babil că colecţiunea adusă la Roma era acea 
din Gergis şi Eryihraia. _ 

Cărţile oferite lui Tarciniu era în- număr 
de nouă, Sibylla arse şasc, regele roman 
Cumpără numa! trei şi le aştdă în cripta 
templului lui Jupiter Capitolin. La arderea 
Capitoliului (86 a. ch.) au ars şi cărţile 
Sibiline, de acea Senatul Roman trămite 
la 78 a. ch. o ambasată în Erythraia spre 
a le reconstitui. Delegații Senatului au adus 
la Roma aprâpe o mie de versuri .pe care 
le aii cules de. la particulari. In Capitoliu 
se afla încă şi libri Jfatales din Vei, sen- 
tinţele etrusce ale nimfel Degoe, profeşiile 
Albuncei din Tibur şi în fine în totă Italia 
o sumă de alte colecțiuni pentru usul par- 
ticularilor pe care pretorul urban le caută 
să le cerceteze şi să le distingă dacă cra.



de natură a influenţa asapra. cultului Da 
țional. Să mal adăogăm încă ŞI carminur 
Marciana. a căror origină este necunoscut: 
şi despre care deja am pomenit. 

Sub August devenit Pontifex Maximus, 
S'aui cercetat din noi oracolele cari circulau. 
în Roma şi s'au ars aprâpe de două mii de: 
oracules şi sau revedut cărţile Sibiline. Căr- 
țile Sibiline erai încă în anul 363 p. chir. 
în templul lui Apollon Palatinul, s'au ars. 
pe timpnl lui Stilicon oo p. chr.!), j 
„Care era conţinutul acestor: cărţi? Nu se: 

ştie; asupia acestei cestiuni la Roma s'a 
ţinut 'un secret nepătruns. Din causa peri- 
colului ce putea să resulte de la divulgarea: 
Oraculelor, s'a reservat pururea Statului. 
dreptul de a-se servi şi a cerceta cărțile 
sibiline. Usul ee: făcea Statul cu cărţile Si-- 
biline nu era ca să găsescă profeţii pentru 
viitor, ci mijlâce pentru a se purifica în ca- 
suri de miracole sai de calamități publice, 
şi ceremoniile religiose pe care aveai să 
le facă. Aşa dar stabilirea a mat multor ce-. 

1) Manuel des Ant. rom. Momsen; Culte chez les rom.. 
Vol. XIII pag. 48 şi urm. :



remonii religisse se datoresce. cărţilor. Si- 
biline. Cărţile Sibiline nu se consultaui de 
cât în casuri de ciumă, de vre-un fenomen 
extra-ordinar, de cutremure de păment,, şi 
d> înfrângeri în resbol. 

Prin Augurium se înţelegea la Romani 
un fel de divinaţiune specială lor care -con: 
sista, nu în arta de a descoperi secretele vi- 
itorului, ci în a-şi atrage favorea deilor într'o 

“îmaprejurare dată. Ştiinţa augurală este o- 
riginară din Laţium şi exista chiar înainte 
de fundarea Romei. Origina -augurilor ca 

şi înţelesul cuventului nu sunt bine cunos- 
cute. Auguril la inceput formau un colegiu 
de tre! auguri, între cari regele era “anul, 
Mai târdiu numerul lor s'a indoit; la 300 
a. Chr. numărul lor s'a ridicat la 9, dintre 
cară, patru erai patricieni, cinci plebeeni. 
In timpurile lu Sylla numerul lor s'a ri- 
dicat la 15; Dar sub Caesar Sa mal adă- 
ogat încă un al şai-spre-decelea. Cât a 
durat auguratul, adecă până cupă. secolul. 

e



al IV d. chr., numărul augurilor na mai 

variat. | Si 

“Auguratul!) era un sacerdoţiu din cele 

mal. cu vadă; importanţa lui: politică era 

de așa natură, în cât nu sa acordat, de cât 

pers&nelor de un merit recunoscut :sau de 

un neam ilustru şi era cu atit mai căutat, 

cu cât nu era incompatibilitate între au- 

“gurat şi cele-Talte demnități publice. Nu 

ştim dacă colegiul augural avea un pre- 

şedinte; fiind-că însă augurii erau clasaţi” 

dugă vârstă, este probabil că cel ma! în 

vârstă dintre dânşii presida întrunirile lor, 

cu titlul de Augur măxinus. Augurii se 

adunaă regulat odată pe lună în diua  no- 

“melor?),; ca să chibzuiască şi. să redacteze 

memoriile.. lor comiitentarii. Se. pare că 

“locul lor de întrunire era Auguraculum în 

arce, un. templu ridicat din cea mai înaltă 

antiquitate spre a lua auspiciile şi de unde 

augurii avea obiceiul s&.pornescă tot-d'auna, 

1) Antiquit. Rom. Th. Mom Tom. Ul, pag. 110. 

2) Nonele erai la 5 ale fie-cărei luni, afară de Martie, 

Maie, Julie și Octombrie, când era la 7.



. 

când era vorba să purcedă la cercetarea 
auspiciilor. Ştim că există un edificiu des- 
tinat augurilor, fiind-că sub împăratul A- 
drian. amenințând ruina, S'a restabilit. Dacă 

“acest edificiu servea la intrunirea augurilor, 
trebuia firesce să conţină şi archiva: 'cole- 
Siului asupra conţinutulul şi a importanţei 
căreia avem Ore-care ştiri. E 

Augurii erau un fel de experţi pe a căror 
asistență o “reclamat magistraţii când înde- 
plineau un act pentru care Statul căuta. - să-şi 
asigure. favorea dumnedeiască. Ştiinţa lor 
“consistă în cunâscerea unei vechi tradiţiuni 
consemnată în scris şi complectată prin 
decisiunile colegiului augural ;. existaii pre- 
cedente după norma cărora puteau să re- 
solve tâte greutăţile cari ar fi putut să se 
ivescă. In afară de scriptele pe care le a- 
aveai tote coiegiile ca lista membrilor 
(făsti); ca. procese verbale -a actelor profe- 
sionale (acta); Augurii conservau încă di- 
ferite culegeri de documente speciale, la 
care se refereau în cursul exerciţiului func-— 
ţiunei lor. Aceste culegari erau libri A4u- 

  

  

Tipogratiu G. A. LAZAREANU, str. Episcopiei 3.



gurales ; Com mentarii d- 
ugurales, libri recondili: 
despre care nu avem nici 

o cunoștință, după cum 

nici Cicerone însu-şi nu 

avea. Commentarii sati 
memorile erau o culegere 
de decreta sai responsa 
(răspunsuri) ale. colegi- 
ului augurilor, după ce- 
rerea Senatului, în anume 

| circumstanţe ; mal. C 

CALLIOPE deosebire când a fost 

a “vre-o neregularitate în 

luarea auspiciilor pentru. vre-o alegere sau 

pentru ori-care act administrativ. Aceste 

“commentarii aă tormat un noă isvor al 

dreptului augural, în oposiţiune cu libri. 

augurales (cărţile augurilor) -în care se cu-. 

prindea instrucţiunile primitiye cele mai 

vechi asupra aplicării technice a ştiinţei au- 

gurale, : 

” Care erati principiile pe care se basa știința 

dugurala, nu ne sunt cunoscute ; sarcina de 

căpetenie însă a augurilor era, la început, 

  

  Mytologia. — Faseieula 16. — 10 bani.
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să observe semnele pe care le dedeau pă- 
strile, şi de a aşeda templum-ul, unde le 
observa. Dacă era vorba să se ia- auspiciele 

"pentru vre-o afacere care trebuia să fie în- 
treprinsă, “chiar în aceea-și di, magistratul 
se scula -pe la miedul nopții, ca să mergă . 
împreună cu augurul la locul unde trebuia 
să se stabilescă temphum-ul. Augurul făcea 
mal întel descriptio regionum (împărţirea, 

ținuturilor) cu un baston recurbat la măner 

care se numea lituus; se întorcea cu faţa - 
spre miadă-di, trăgea de la miadă-noapte 

“spre miadă-di o linie care se numea cardo; 
apol trăgea o altă linie, de la răsărit spre 
apus, numită decumanus şi ast-fel se îm- 
părția partea visibilă a cerului şi locul în 

„care se afla, în patru ţinuturi; iar locul ce 
ocupa augurul era punctul de întretăere a - 

“celor două linil. Apoi ducând căte o para- 
lelă la fie-care din aceste două linii, făcea 
un pătrat pe care-l numea templu şi acest 
nume se aplica . atât porţiunei .de pământ | 
limitate prin cele patru linii, „cât şi por- 
țiunii din cer cuprinse între intersecţiunile 
planurilor duse prin acele linii, perpendi- 

>



cular, pe - suprafaţa - pământului, cu cerul. 

Acest templum era consfințit prin rostirea 

unei formule sacramentale şi numal atunci 

“merita numele de Jocuis ef/atus. In mijlocul 

templu m-ului se ridica tabernaculuim. care 

„avea o formă pătrată, a cărul faţadă din 
față (pars. antica) era întoarsă spre sud, 
partea posterioară, (pars foslica): spre nord. 
In genere în timpul observaţiunii, augurul 

“Sta cu faţa spre sud; paserile. saă semnele 
«cari vin de la resărit, adică din stânga, erai 
favorabile, iar cele ce veneau, de la apus, 

„sau din dreapta, erau nefavorabile. La Greci 
era tocmai -din' contră, păserile din drepta 
-eraă. favorabile, iar cele din stânga, nu.. 
Posiţiunea augurilor în timpul .observa- 
țiunii nu era aceia-şi, trebuia să țină soco- 
“teală de scopul observaţiunii; de cultul 
'.deului căruia se cereau semne; de acea sunt 

„casurl în 'care augurul nu stă cu fața 

spre sud. | i ! 
După ce augurul Sa aşedat la intrarea 

“tabernacului, cu fața spre. sud, pune deilor 
_Ore-care chestiuni, “i roagă să-l trimeată, 

„drept respuns,. Oare-cari semne şi aşteaptă
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până ce semnele cerute să se ivescă. Pentru- 
că semnele să se facă, trebue ca natura'să. 
fie liniştită cu desăvâr şire, cerul senih, aerul 
ne turburat. Apoi. magistratul începe -să 
pună augurului această întrebare: dicito, 
si siliti esse videbilur (spune, dacă ţi-se 
va părea că este liniște), augurul respunde 
silentium “esse videtur (socotesc că “este 
linişte). Apoi vine o adoua întrebare: dicito 
“si addicunt (spune dacă aprobă), şi au-" 
gurul respundea: aves addicunt (păserile 
aproba), sau, dacă semnele. erau! defavora- 
bile, alio die (într'altă di). La începutul 

"- ceremoniei augurul se servea de un felinar 
fără acoperiş. In timpul observaţiunii,- cel 
mat mic murmur, trosnătul vre-unul scaun, 
sgomotul făcut de vre-un şobolan, căderea 
vre-unul object, un sgomot neobicinuit, lo— 
virea cu piciorul a vre-unul object, toate: 
acestea sunt motive: care impiedecă consul- 
zarea, 

“Observând paserile, augurii nu se măr- 
"gineau numai la examinarea sborului lor, 
dacă vin din dreapta sau din stânga ; între 
păseri făceau distincţiune între alites care
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dedeau semne prin modul lor de a: Sbura 

oscines, prin strigătul lor; păserile consa- 

crate unul dei special şi a căror apariţiune 

Singură era o prevestire de fericire sau de 

nenorocire ; înfine acelea care nu puteai 

să prevestească, de cât pentru anume per- 

soane şi în. anume casuri. La cele oscânes 

se lua în seamă accentul strigătului lor, la 

locul în care se audea, la posiţiunea lor 

față de observator; pentru alites, se lua 

înseamă înălțimea sborului lor, locul, în 

care . se opreai, modul cum sburau, miş- 

cările lor, şi regiunea cerului în care 

se aflai. Semnele care se produceau în 

acela-şi timp se. explicat: după reguli fixe; 

dacă erau identice, ţineau seamă de data 

lor respectivă ; dacă nu erau identice, de 

importanţa lor. Păserile ce se observau la 

Roma erai în numtr restrins, în compara- 

ţiune cu acelea ce se observati aiurea. 

Auspicia. ex avibus formau la - început, 
principalul „object al ştiinţei augurale, dar 
deja, pe timpul lui Cicerone, încetaseră de 

a mal fi în us. Cărţile augurilor trata su- 
biectul acesta, dar mai tratau încă 'şi alte
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feluri de auspicii, cum. erau duspicia pe= - 
destria, auspicia ex "'coelo (fulgerile), au- 

" giiria- ex tripudio: (pe care le. trăgeau din: 
mâncatul puilor). : 

„ Haruspices erai o altă ordine de predi- 
cetori. -Mult timp ei nu au fost consideraţi 

- printre preoţii români. Ştiinţa haruspicină 
cra de origină etruscă, cindigenii1) numiră. 
„«Tages pe acela care pentru prima oară. 
cinvță neamul etrusc, de â predice vii- 
«torul». N 

Acest 'Tages' este un dei, fiul lui Genius 
şi nepotul lui Jupiter. Ascundea sub tră= 
surile “unui copil, înţelepciunea unui bătrân. 
Tages apăru într'o di în oraşul “Tarquinii,: 
unui plugar anume Tarchon; lucumonii 2) 
celor două-spre-dece- popoare a-le Etrurici 
se reuniră în jurul lui, ascultară cântecul 
lui, şi învăţară ştiinţa asupra cercetării victi- 
melor, asupra observării fulgerilor, şi asupra. 
celor-l'alte rămuri ale divinaţiuner; apor 
Tages a dispărut, aa 

La început Haruspicit crau străini, toți: 

  

1) Ovid. Met. cart. XV vers 558, 
2) Căpeteniile etrusce.
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Etrusci, şi sciinţa lor ars elrusca. Romanii 

nu aveau deplină încredere întenşii când 

cra vorba să esplice un miracol. De aceea 

Tarciniu superbul preferă să trimeată tocmai | 

la Delfi. să ceră explicarea coboririi şarpelui 

de „pe stâlpul de lemn, după cum am vedut. 

Cu timpul însă, pe ia sfârşitul republicel, şti- 

inţa haruspicină pătrunse în viaţa domestică 

şi chiar în afacerile Statului. | 

Cicerone!) împartă atribuţiunile haruspi-" 

cilor în trei: exbispicium (cercetarea "mă- 

runtaelor victimelor de la sacrificii), fulgura 

(fulgerile) şi ostenta (miracolele). 

Extispicium sai cercetarea * măruntaelor 

se practică pretutindeni a cei vechi, în Eru- 

mia însă luasc proporţiuni foarte maul şi a- 

junsese renumită această practică. Etrus- - 

cii împărțeau sacrificiile în două categorii : 

in hostide animales când se oferea: numai 

viaţa victimei ca simplă expiare, şi bostide 

consullatoriae când victima era sacrificată” 

spre a se cunoasce după măruntae voinţa 

deilor, prin mijlocul 'divinaţiunii. | 

Fulgura. Observaţiunea fulgerilor se făcea 

1) Gic. de divinatione cart. II, 15, 42.
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- în Etruria după ele şai- spre-dece regiuni 
in care era împărţit templul ceresc : se cerceta 
de încotro vine fulgerul şi încotro tinde; 
dacă cădea trăsnetul, locul lovit îşi avea şi 

"cl importanța sa; se distingeau un-spre- 
dece feluri de fulgere după culori, după re- 
giuni, după direcţiune, după anotimp, după 
efect. Trei dintr'însele se atribuiau lui lu- 
piter, opt, celoi-l-alţi dei. Stabilind aceste 
categorii, se sileau să ghicească însemnarea 
fulgerilor şi să le clasifice după efectul la 
care se aşteptau, 

- Ostenta erau fenomenele extra- ordinare 
Saii reputate ca extra- ordinare. care se în- 
tâmplai. În asemenea casuri Senatul ordonă 
mai întâ! să se constate casul prin ponti- 

"fc, sau el însu-şi purcede. la. o anchetă, 
după cum este casul minunilor săvârşite în 
anul 217 a. h. când consul a cerut sfatul sena- 
tului în această chestiune!) și după ce s'a 
constat, ordonă facerea de sacrificii expi- 
ratoril. În casurile când miracolele întâm- 
plate erau neexplicăbile după mijloacele pe 
care le aveau colegiile religioase. romane, 

  

1) PF. Liv ar. XXII. 1, 6 și urm,
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atunci alergau la haruspicii etrusci: La în- 
trebarea senatului, haruspicii. respundeani ce 

„însemna miracolul, cari erau deii nemulţu- 
„mMiţi, a căror nemulțumire se manifestă prin 
„miracol, ce sacrificiu. expiratoriu cer, cum 
să se facă acel sacrificii, dar nu luai parte 
la sacrificiu; preoţii statului -îl efectuau. 

  

a 

REGINA NOPȚII 

«Cânt') pe Artemis cea eu săgețile de aur, 
«venătorul, pe respectabila fecioară, pe cea 
«ce săgetează în cerbi, pe încântata de să- 
«seţi, pe sora lui Apollon dibaciul mănui- 
«tor al sabiei de aur; cânt pe Artemis care 
«prin munţii umbroşi “şi prin creşcetele bă-. 
«tute de vânt, desfătându-se cu venatul în- 
«tinde arcul săi numai de aur şi aruncă să- 
«geți ucigașe; piscurile înalţilor munţi se 
«cutremură, resună infricoşat umbrâsa pă- 
«dure de urletele fiarelor, se înfiorează pă- 
«mântul şi marea cea plină de pesci, când 
«dânsa cu neinvinsa-l bravură, orl unde se 

Hom Imn către Artemis.



dintoarce -prăpădesce neamul fiarelor. lar 

«după-ce ochitoarea fiarelor cea încântată 

«de săgeți Sa desfătat şi şi-a înveselit gân- 

«dul; slăbind flexibilul arc, vine în marea 

«casă a scumpului ei frate, ca să prindă fru- 

cmoasa horă a Muselor şi a Graţiilor. Aci 

catîrnându-şi încovoiatul'arc şi săgețile, îm- 

«podobindu-și corpul cu plăcute podoabe, 

„ «conduce horele: iar Musele dând drumul 

«divinelor voct, sărbătoresc pe Leto -cea cu 

«călcâe frumose, fiind-c ă a născut copiil cei 

«mai distinşi dintre nemuritori Şi la sfat Şi 

«la fapte.» 
Cum se vede din acest imn a a părintelui 

poesiel, Artemidei nu-i plac câmpiile, ci cres- 

cetele munţilor înali; în munţi, însoţită de: 

graţioasele. ei nimfe, rătăcea venend cu să- 

gețile-i. aurite. In . munţi, “departe de ochii 

profani işi. conserva prea curata-l feciorie. 

Ea este deiţa venătoarei, este Phoibe sora 

lui Phoibos Apollon, fiica Letoel şi a ma- 

relui Zeus, născută în: insula Delos. 

„Locuitorii din Efes s'au silit să probeze 

că Artemis sar fi.născut în Efes, lângă lo- 

calitatea de acolo numită Ortygia. unde se
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găsea şi.un. fenix, în tocmai ca Şi în insula 
„Delos; alţii ar pretinde că sar fi nășcut 

în Sicilia de oare-ce şi acolo se afăo lo- 
calitate cu acela-şi nume. 

După: cum radiosul Phoibos-Apollon se 
identifică cu soarele sai mai bine, este re- 
presintarea astrulul  dilei, tot aşa Artemis 
sora lui, din acela-şi tată ŞI aceia-şi mamă, 
este deița care luminează cu argintiile-i 
rade, intunericul NOpţii, este deiţa care re- 
presintă ochiul nopții, este luna cu dulcea-i 
lumină, e Sa 

“Copilă încă, Artemis s'a urcat în cerescile” 
lăcaşe ale tatălui ci şi?a cerut de la densul 

- vecinică! feciorie, arc Şi săgeți; iar ca po- 
sesiune pentru dânsa, toate pădurile şi cres- 
cetile munţilor hrănitoare de multe vânaturi 
pentru-ca. întrînsele -să-și plimbe vânând 
înaripatu-i picior împreună cu nimifele înso- 
țitorele ei. Şi cu servitărele ej Amnisiadele. 

Mal cu osebire deiţa iubea munţii Taiget, 
Erimanthul şi cretanu Dicteu, fiind-că pe aceşti 
munţi erau vânaturi multe şi mai ales mistreți 
Şi cerbi. Câte-o dată coborindu-se la malurile 
riurilor se scălda impreună cu sâţele ei de-



parte: de privirea ori-cărui bărbat. Apoi: 

danţa cu ele în locurile fără arbori şi în 

" înverditele livedi şi se înveselea şi petrecea 

cu nimfele cu frumoase călcâe. | 

După ce Phoibe a obţinut de la tată săi 

cea ce ceruse, a venit la Amnis în Creta 

şi lua de aci ca servitoăre pe nimfele Am- 

nisiade care o vor turma pururea şi pretu- * 

 tindenea. Şi aceste nimfe ca cinsoţitoare» 

“ale - deiței cu arcul de argint remâneau 

_vecinic fecioare întocmal ca şi stăpâna şi 

conducătoarea lor. | 

Kallimachos însă o presintă încă şi mal 

pretențioasă faţă de prea respectatu-i: tată, 

fiind-că — dice” Kallimachos — nu s'a mul- 

țumit cu darurile acordate, a mal cerut să 

i se acorde puterea de a presida Ja nasceri 

putere pe care deja i-o dăduseră ursitoarele, 

când :Sa născut, 'cu .promisiunea expresă 

de a nu se scobori pe-pământ, de cât nu- 

“mat în casul când ajutorul ci ar fi învocat 

de vre-o femee cuprinsă de durerile nascerii. 

Se vede că Zeus nu era tocmai dispus ca. 

să-i acorde şi această putere” şi de acea a 

trebuit să mângâe repetat şi rugătoare di- 
>
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„vina lui barbă, pentru-că în sfârşit să-] în- 
-duplece., E 

Zeus dispus, cu surâsul pe. buze, îi dărui 
tot ce a cerut, ba încă a mai adaogat şi 
un măreț dar de:trei deci de oraşe, nenu- 
meârate insule care să fie. proprietatea. ei 
precum şi protecţiunea- drumurilor. Acest 
din urmă atribut am v&dut că era revin- 
decat şi de fratele ei Apollon. Lucru foarte 
natural, de vreme ce acţiunea acestor dout - 
divinităţi care represintă cele două focare 
de lumină ale universului, 'este aceia-şi. 

Când Artemis ajunse în vârstă de trei 
ani, a fost. condusă de mama ei Leto, la 
făurăria lui Hepaistos ca să-și poruncească 
arme de vânătoare. Hepaistos avea pe 
atunci atelierul în insula - italică Lipari. 
„Acolo Leto puse micuţa-i : copilă pe : ge- 
nuchii ciclopului Bronte. Artemis jucându- | 
se cu lăţosol păr de pe pieptul -ciclopulu 
1 smulse o groasă Şuviţă şi face să rămână 
partea aceia a pieptului vecinic golaşe. 
După ce s'a echipat bine pentru venă- 

toare, se urcă pe înaltul munte arcadian 
Parasiu unde prinse cu mâinile” el patru



cerbi cu coarnele de aur, lăsând pe al cin- 
cilea să fie prins mai târdiu de Heracles. 
Aceşti cerbil deveniră însoțitorii deiţei în 

cursele ei pe: bolta de safir; ei ŞI tirau 
vecinicul car. | 

Din - Arcadia, în frumâsa-l trăsură trasă 
de sprintenii cerbii, Artemis a venit “pe 
muntele Emul din 'Tracia şi de acolo a trecut 

pe. Olimpul din Misia asiatică unde trebuia 
să-şi procure lumina trebuincioasă pentru 

excursiunile vânătoresci nopturne. "Tăind 
deci un“brad, îl aprinse la flacăra nemuri- 

toare a trăsnetului lut Zeus şi de aci îna- 
inte îl întrebuința ca pe o lampă spre a ri- 
sipi nopturnele întunerice şi spre a arunca. 
pe întunecatul pământ, dulcea - şi plăcuta 
lumină a lunei. 

Motivul de căpetenie pentru care sora 
lut Apollon a fost.prenumtrată printre cele 
două. spre-dece divinități cele mal înalte, 
este că şi dânsa a luat parte la lupta cu 
"giganţii, în care ucise cu argintiile-l săgeți 
pe înfricoşatul titan Grationc care scotea 
abur focos pe gura şi pe nas. În unire 
cu fratele sâui “Apollon, ucise pe Tityos
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după cum am vdut, pe giganţi! Aoloidi, 
pe Orione şi pe copii Niobei. A ucis şi pe 
Chione copila lui Boreas şi a Oreithyiei fiind- 
că S'a lăudat că, este mai presus în frumu- 
sețe de cât dânsa, pe amanta fratelui stu 
Coronida — despre căre am vorbit „deja — 
fiind-că nu a conservat credinţa către îna- 
moratul său frate; 

Artemis este acea care a impiedecat îi în.” 
Aulis 1) flota elenică care pornea în contra 
Troil. Tot dânsa trimise şi mistrețul calc- 
donean după cum vom vedea mai la vale 
şi şerpil, la patul lui Admetos. Dânsa ucise 
şi pe Callisto şi pe alţii şi ură- de moarte 
pe marele Xerou eracles. A făcut nemuri- 

„tore pe Philonoe prea frumoasa copilă a 
lui Tyndaros şi a Ledei şi .ca o severă pro- 
tectoare a fecioriel, săgetă fără milă pe 
toate nimfele care după ce “Şi au pătat fe- 
cloresca castitate, “i ai cădut în mârni. 

In timpul r&sboiul, Trojan, Artemis Sa. 
arătat bine-voitoare pentru Trojani; printr 
aceasta “Şi-a atras ura filelenicei Hera, care 

  

1) Vedr resboiul' Trojan. 
= 
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o. smuceşte de braţ 

şi rosteşte aceste in- 
sultătoare cuvinte: 

«Cum stai tu“) 
«cățea îndrăsncță 

«contra mea? este 

«greu să te măsori 

în putere cu mine 

«de şi porţi arc; de 

«şi Zeus te a făcut 

«leu printre femei şi 

«ţi-a permis Să u- 
«cidi pe ori-care do- 
«resci. Firesce, este 

«mai bine să omori în munţi fiare şi sălbatici 

«cerbi, de cât să te măsori cu divinităţi mai 

«mari de cât tine. Ori, dacă vrei, încercă 

«pericolul. resboiului, pentru ca să ştii bine 

«cât de mai puternică sunt ca tine, de 

«vreme ce îndrăsnesci 'să mi te măsori. 

"«Dise; şi cu stânga îl apucă ambele mâini: 

«de la încheetura lor cu braţele; iar cu. mâna 

  

4) Hom. II. raps. XXI vers 480. | 

- Mytologia. — Fascicula 17. — 10 bani.
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«dreaptă, trase de pe umeri arcul şi, întin- 
«dendu-şi gura până la urechi, lovi, cu 
«dânsul pe Artenus care. se smucea când 
«în coa, când în colo, şi iuţile.săgeţi că- 
«deau; apoi plângând. deița a fugit în toc- 
«mai ca o prumbiță care sboară de frica 
«uliului, în ascundâtoare, într'o piatră scor- 
«buroasă, căci nu-i era încă 'scris ca să se 
«prăpădească, ast-fel deița vărsând lacrămi - 
ca fugit şi-şi lăsă acolo arcul.» 
Săgeţile se resturnară din tolbă şi se ri- - 

Sipiră pe pământ; Leto le culese împreună 
cu arcul, şi i le aduse, când Artemis se 
ridică în cașele ceresci şi plângend amar, 
cădu la genuchii tatălui el. 

Copila lui Cadmos Aulonoe născuse cu 
Aristeu un prea frumos fii, pe Actaion pe 
care la încredinţat spre crescere centauru- 
lui Cheiron, care Pa învețat multe şi felurite 
lucruri. Mai presus de toate însă vioiul Ac- 
taion iubea venătoarea. şi traiul liber al ve- 
nătorului. Pentru aceasta el: hrănea cinci- 
deci de câini. Fiind-că locuia în Teba, eşa 
foarte adesea în muntele Cithairon ca să 
vâneze, iar după ce vâna, se repausa de
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obiceiu lângă isvorul Gargaphia şedend pe 

o stâncă care a conservat foarte mult timp 
numele pasionatului vânător. 

Dar Gargaphia era isvorul sânt al Arte- 

midei şi în cristalinele ei unde deiţa vână- 

toarei venea când şi când sâ-și scalde obo- 

situl corp; desbracă, departe de priviri pro- 

fane, feciorelnicile-i frumuseți, ajutată numai 

şi numai nimfele carl o însoțeau şi cărora 

singure era dat ca să asiste la misterioasa 

scufundare a feciorei ceresci. Intr'o di, din 

“nenorocire, «pe când Dianal) se spăla în 

capa obicinuită, iată nepotul lui Cadmus, 

«după ce a pus capăt -vânătorel, rătăcind 

«la întimplare prin dumbrava necunoscută, 

«ajunse în sacra pădure,—aşa ”] ducea des- 

«tinul.— Îndată ce intră în peşterea -rouată 

«de isvore, nimfele desbrăcate pre cum 

«erat, vtdând un bărbat, îşi loviră pieptu- 

«rile, umplură pădurea de neaşteptate i- 

«pete şi înconjurând pe Diana, o acoperiră 

«cu corpurile: lor. Dar deiţa este mai înaltă - 

«ca dânsele, abia în ajung până la gât. Cum . 

  

4) Ovid. Met. cart Il vers. 473.
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«este cul6rea nuorilor risipiţi sub bătaia s6- 
«relul din partea opusă, sai a purpuriei a- 
curore, acesta a fost culorea pe faţa Di- 
canei când fu vedută fără haină. De şi dânsa 
ca fost ocrotită prin mulțimea soţelor sale, 
«totu-și se opri cu cesta spre tintr şi îşi 
«întorce faţa îndărăt: cum ar ma! fi dorit 
«să aibe săgețile gata! luă, cea ce avea la 
«îndemână ; luă apă cu care stropi faţa băr- 
«bătâscă; şi stropind pletele lui Actaion cu 
«unde r&sbunătâre, adaogă aceste cuvinte pre- 
«vestitâre ale viitorei nenorociri : 

— «Acum poţi să povestesci, dacă al 
«mai putea să povestesci, că mai vedut cu 
«haina lepădată. - | | 

«Şi n'a mal rostit alte cuvinte ameniţă- 
«tore; îl pune pe capul stropit cârne de 
«sprinten cerb; Hi dă şi un gât lung, îl as- 
«cute şi virful urechilor, şi piciorele şi bra- 
<ţele şi mâinile i le transformă în picidre 
«lungi, şi-i acoperă corpul cu o blană pes- 
«triță; i a mai dat şi frica. Fuge Autonoiul 
«erou, şi în fuga-i se miră că este aşea de 
«iute. Când însă îşi vedu în apă chipul și 

-«cornele, Vai .mie! era să dică, dar nicl o
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«voce nu-i îndeplini voința; gemu, acesta 
«îl era vocea; lăcrămile nu mai curseră 

«pe faţa lui; numai mintea din trecut mai 
«remase. Ce se. facă? Să se reîntorcă acasă 
«la palatele regale, sau să se ascundă 
«păduri? ruşinea îl împiedecă de la una, frica, 

de la cea-laltă. Pe când sta în îndoială, 
«câini îl vedură: Mai întăi Malampus şi 
«şi inteligentul Ichnobates dederă. alarma 
«prin lătrat; Ichnobates era Cretan, Me- 

clampus, de neam “spartan. Apoi năvălesc 
„«cei-Palţi mai iute ca repedea bore şi Pam- 
«phagus, şi. Dorceus şi Oribasus, toți arca- 
«dieni şi Nebrophonus cel viguros şi ne- 
«îmblânditul Theron cu Laelape şi Pterelas 
«cel iute şi -Agre cu miros fin şi ferocele 

«Hylacus de curând lovit de un mistreţ şi, 
«Nape zămislita dintr'un lup, 'şi Poemenis 

«care urmărise turmele, şi Harpyia însoţită 

«de doi căţei şi Ladon sicyoniamul cu câs- 

«tele lovite şi Dromas şi Canace şi Sticte 

«şi Tigris şi Alce şi Leucon cu părul alb 

«ca zăpada şi Asbolus cu părul negru şi 
«Lacon cel forte puternic şi Aello neîntre- 
«acută în fugă, şi Thous şi sprintena Ly- .
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«cisce cu fratele et Cyprius, şi Harpalos cu 
«fruritea neagră şi cu mijlocul alb şi Mela- 
«neus şi Lachne cu corpul sbârlit şi La- 
«bros şi Agriodus născu din Dicteu şi 
«Laconis şi Hylactor cu vocea ascuţită şi 
«ali pe care a-i înşira este de giaba ; A- 
«cestă mulțime "l- urmeză de pofta pradei 
«prin râpe şi stânci, printre bolovani lipsiţi 
«de poteci, prin locuri neumblate, pe unde 
«nu-i nici un drum. Actaion fuge. prin lo- 
«curile adese ori bătute, vai! el însu-șt fuge 
«de sclavii săi; voia să, strige: 
— «Eu sunt Actaion, cunâsceţi pe stă- 

«pânul vostru. | 
«Cuviutele lipsesc intenţiuner; eterul r&- 

«sună de lătraturi. Melanchaete cea dintâi 
«il rănesce în spate, după "Theridamas; O- 
cresitrophus în înfige colții în ciosvârta 
«din faţă. Cea-Paltă mulţime eşise mai târdiă - 
«dar fiind-că unil dintre câini ţineau în loc 
«pe stăpânul lor şi drumul. prin cotiturile 
«munţilor este scurt, se strânge şi drâia. şi 
«îl atacă corpul cu dinţii. Deja numai ex- 
«sistă loc nerănit; . acela geme şi dă un 
«sunet care, de şi nu este de om totu-şi,
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«nu -ar putea să-l dea un cerb, şi umple 
“«cunoscutele piscuri cu triste tânguiri. Dar 
«soții neştiutori de cele petrecute aţiţa cu 

„«obicinuitele - îndemnuri sprintena mulţime 

«şi din ochi caută pe Actaion şi pe între- 
«cute. chiamă pe Actaion ca şi cum ar fi 
«lipsit — la audul numelui îşi ridică capul — 
«şi se plâng că lipsesce şi că i-e silă să se 
«desfete privind prada ce-i ese înainte. Ar fi 
«vrut să lipsescă, dare de faţă? ar fi vrut 
«să privescă, nu însă să şi simtă fierosele 
cisprăvi ale câinilor săi. 'L înconjoră de 
«pretutindeni şi cu boturile înfipte în corp, 

«sfăşie pe stăpânul lor sub falşa imagine 
«de cerb.» “ | 

Aşa s'a resbunat Artemis pe nenorocitul 
Actaion pentru 0 vină a cărei autor era 
numal întemplarea. 

“Mai există şi alte variante a acestei cu- 
"riâse poveşti: Aşa, spun că ni Artemis a 

prăpădit pe voinicul vănător, .ci Zeus în- 
su-şi, fiind-că căuta să ia în căsătorie pe a- 

dorata lui Zeus, Semele. Altă variantă ex- 
plică cumplita pedepsă dată-lul Actaion de 

Artemis, prin intenţiunea ce acesta din urmă
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avea, să fure din templul deiţei darurile v&- 
nătorilor, ca .să le utiliseze la ceremonia 
nunții lui.” Altă variantă în fine că ar fi 
fost pedepsit de Artemis fiind-că sar fi 
lăudat că este mai dibacii şi mai încercat . 
vănător ca dânsa. 

“Câinii lui Actaion mai în urmă cutreerai 
munţii, căutându-l, cu urlete plângătăre; în 
fine au ajuns la peşterea lui Cheiron care-l 
crescuse. Acesta presimţind cele întimplate, 
le arată o statue a stăpânului lor şi numa! 
cu chipul acesta credinci&sele animale amă- 
gite, îşi potoliră jalnicele lor plângeri. 

Unii ai. explicat mitul acesta admițând 
existența reală a unui Gre-care, a nume Ac- 
talon, pe care Pau mâncat proprii lui câini 
loviți de turbare, fără să-l fi transformat 
cine-va în cerb. Alţii, pote cu mai multă 
dreptate, cred.că povestea. întregă este o 
alegorie relativă la vânătorii care sunt ex- 
Puşi la căldură omoritore, şi că câinii sunt 
Tepresentarea simplă a căldurilor caniculare, 
excesive. | Mi 

Artemis a mial săgetat şi pe Adomis a- 
mantul Aphrodite şi a Persephonei. lar
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faimoşi €I câini de vănătore, îl aui fost dăruiţi 
de Pan deul păstorilor; şase cu toţi, cari erai 
aşa de bravi, în cât trânteau şi lei, şi șapte 
câini de vănătâre laconiani aşa de iuți, în 
cât era cu neputinţă, în vijeli&sa lor. cursă, 
să-i întrecă fie şi cele mai iuți dintre fiare. 

Alpheios cel mai mare dintre riurile Pe- 
loponesului, fiul Oceanului şi al Tethydel 
iubi .frumeseţea virginală a Artemidei. Dar 
prea cinstită regină a cerurilor. trebuia să-şi 
conserve pururea fecioriă nevătămată, de acea 
în zadar nenorocitul Alpheios.o urmărea 
neintrerupt. Inţelegend deiţa: vănătorei stă- 
ruitârea intenţiune a rîului, când sa dus 
la sârbătârea Lctrinilor sa mânjit faţa sa 
precum. şi a soţelor ei cu NOroi, şi aşa n'a 

. fost recunoscută întrecerea ei. Alte mituri spun 
că Alpheios ar fi gonit-o in Ortygia unde 

„avea un templu, şi chiar în Sicilia. Povestea 
acesta se confundă cu frumosa poveste a 
lui Alpheios şi al nimfei Arethusa, care s'a 
transformat într'un isvor cristalin pe insu- 
lia Oilygia situată în interiorul -portului 
Syracusei.. 

Artemis după cum se învedereză dir
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multe, se pare că se considera ca -o divi- 
nitate a ţarinelor şi a deşerturilor adică a 

naturei. vergine, de acea se consideră de 
către Arcadieni ca o deiţă naţională, pentru 

motivul că Arcadia, fiind regiune de o săl- 

băticie extraordinară, munţii ei find cu 

totul impracticabili, era firesce, cea mal 

virgină regiune a Eladei. Aci se povestesce, 

că ar fi născut din Zeus, sub numele de 

Callisto, pe Arcas, pe strămoșul Arcadie- 

nilor; de şi după cum am v&gut, spre a 

se conserva neatinsă virginătatea ei, anti- 

quitatea a creat mitul, că nu Artemis, ci 

una dintre însoţitorele et, Callisto, a fost 

în relaţiuni de dragoste” cu tatăl deilor şi 

al omenilor. . | 

Arcadienii superstiţioşi se ingrozeau de 

frica divinei lor Stăpâne, când străbăteau 

sălbaticii lor munţi. Vănătorul eşind la vânat 

este sigur că are isbândă, dacă invocă pe 

Agrotera altă denumire a Artemidel şi dacă 

nu înceteză de a face voinţa ei. Artemis 

mai este numită şi Fymneia fiind-că pe în- 

verditele maluri ale riurilor şi ale lacurilor
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cântă împreună cu însoţitorele ei un cânt - 
dumnedeesc. | - 

Artemis este indentificată şi cu Hecate 
fiica lui Perseus şi a Asteriei adecă a nopţii 

instelate. Sub acest nume “Artemis are o 

sumă de atribute căci: «Zeus!) fiul lui Cronos 
«a onorat-o mat mult de cât pe toţi, îl 

«dede daruri strălucite; să aibă putere şi 

«pe pământ şi în marea neproductivă. Are 
«parte de ondre şi sub înstelatul cer, fiind 

«cu deosebire onorată la nemuritorii del. 

«Căci acum, când vre-unul dintre &menil 
«de pe pământ face frumose sacrificii ex- 
«piatoril după rinduială, invâcă pe Hecate; 
“«şi pe acela, ale cărei rugăciuni deița . le 
„«primesce bucuros, lesne îl urmeză o mare 
«onore ; îl mai acordă şi avuţii, fiind că 
care acestă putere. Toţi câţi sau născut din 
«Gaia şi Uranos at avut, prin sorţi, dem- 
«nităţi; ea are lotul tuturor) şi fiul lui 

1) Ies. Theog. Vers. 412, - 

9) Spre a se înţelege textul acesta, trebue să ne amintim 
că înainte de Zeus fie-care divinitate avea putere şi în cer 

și pe pământ și în infern ; cu aceste atribute a rămas numa! 

Hecate fiica unică a lui Uranos care mai rămânea printre 
ci şi dupii impărţirea făcută de Zeus.
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«Cronos nu-i a răpit nimic prin violenţă, 

«nic nu ia ştirbit nimic din demnităţile ce 

ci sa dat între 'Titani, deil de mai înainte, 

«ci le ţine aşa cum i s'au dat, de la împăr- 

„«ţirea dintâiu, Nici că este mai puţin 0-. 

«onorată remântnd unica odraslă a lui U- 

„«ranos, ci încă i s'a mat acordat mal muite, 

«fiind că Zeus o respectă. Ea este aprope 

«şi ajută bucuros” pe cine voesce: în adu- 

«narea poporelor se. distinge acela pe care 

«dânsa voesce; când însă bărbaţii se înar- 

ameză pentru r&sboiul prăpăditor, deiţa a- 

«sistă ca să acorde cu bună voinţă victoria . 

«şi să dea mărire celor ce dânsa voesce; 

«şade şi pe lângă respectabilii regi în timpul 

«când judecă ; distinsa geiţa e de faţă şi a- 

cjută pe bărbaţi când se iau la întrecere în 

«luptă; lar cel ce a învins prin virtute şi 

«bravură lesne obţine premiul şi vesel aruncă 

«mărire şi asupra părinţilor; buna „deiţă 

dasistă şi pe călăreţii pe care vrea şi pe 

daceia cari! străbat Marea cea greu de stră-. 

bătut, când se rogă Hecatei şi prea sgo- 

«motosului Poseidon. Faimâsa deiţă cu în- 

«lesnire scâte în cale pradă multă ŞI 0
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«scapă după ce s'a arătat dacă, în cugetul 
«ei voesce. Buna deiţă, dacă voesce, şi în: 
«staule dimpreună cu deul Hermes are puterea 
«să înmulţescă ciredile de hoi şi turmele de 
«oi purtătore- de lână, dacă, voesce: din 
«puţine, face belşug; din multe, puţine. 

«âst-fel, unica copilă este onorată printre 
«deil nemuritori prin tot felul de daruri. 
«Fiul lui Cronos o făcu crescătârea tinerilor, 
«care cu dânsa au ve&dut cu ochi lumina 
«Aurorei, care vede riulte». | | 
„Bachylides o numesce: «fiica Nopţei cea 

«cu sânul mare purtătoare de torţe,» 
Hecate însâ-şi era considerată ca o divi- 

nitate luminoasă şi deci unica fiică a nopții 
care domnesce peste întinderile eteriene sin- 
gură, când strălucirea dilei. se stinge şi se 
nimicesce prin întinderea, încetul cu încetul 
a mantiei nopţii. De alt-fel numele de ZHe- 
cale este femeninul lui Hecatos care înse- 
mnează săgelălorul de departe, calificativ 
forte vechiu dat lui Apollon, cu care este 
in strânsă relaţiune sub raportul atributelor _ 
şi pboibe-Artemis şi phoibe-Hecate. 

Identitatea acestor două divinităţi se în-
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vedereză şi din cultul lor. Cel mat de căpe- 
tenie animal consacrat Hecatei era câinele 
fiind-că latră uitându-se la lună. lar: când: 

luna învechită dispare ca să începă încol- 
ţirea lunei noi, punei pe altarele şi sub sta- | 

tuele ambelor divinităţi mâncări, spre usul 
lunei care îşi îndeplinea misteriosa-i fasă. 
Forte caracteristic este chipul particular sub: 
care representaiă pe Hecate, întreita divini- . 

iate,!) prin care. se simbolisau cele trel fase 
ale discului lunar. - 

- Puțin câte puțin acestă a doua represen- 
tare, a luat un caracter de -jale, fiind-că se - 
identifică cu deiţa tristeţii, adorară sub nu- . 
mele de Bendis în adincile şi umbrosele 
peşteri ale Traciei. Pâte fiind-că. supersti- 
țiunea omenescă a vedut-o palidă, sau că 
imprăştie misterios radele-i tremurătore de 
asupra mormintelor şi a locurilor sălbatice; 

"sau că a vedut luminate prin razele el mis- 

teriose, respântii conducând paşii călătorului. 

rătăcit plin de frică. Steaoa nopţii a luat în 

divinisarea sa, acela-şi mister care se pare 

  

1] Sculptorul Alcamanos a. conceput o statue a Hecatei cu 

trei chipuri. — Intreita Hecate., -
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că . înconjoră magica lumină a lunei când 
scaldă, nu palate. ci pustii; când lumineză, 
nu drumuri pline de lume, nici amfiteatre ti- 
xite ; ci piscuri selbatice, păduri întunecose, 
țermuri stâncâse, mlăştini miasmatice. 

După deificarea naturei, diferitele întipă- 
riri ce omul primitiv a avut de la dânsa, 

“au devenit atributele deilor lui. El a vedut 
tole sub un aspect fantastic, ameninţător 
adesea şi teribil, cele mai nevinovate şi: na- 
turale lucruri sub lumina piezişă şi palidă 
a lunii, mal ales când supţirea mantie a nuo- 
rilor acoperea. discul unicei regine a-întu- 
nerecului. Ast-fel misteriosa Fecâte a ajuns 
cu timpul deiţa vedeniilor, a fantomelor a 
invocărilor infernale a ameninţătârelor apa-— 
rițiunI !.... 

cExtremităţile se ating» a dis antichita- 
tea. Acestă dicttore este redemată pe com- 
plexul tuturor întipăririlor omenirii ; stră— 
lucita regină a cerurilor bine-făcetăre sub 
frte multe raporturi, în fantasia eelor vechi, 
se legă şi se identifică cu Persephone divi- 
nitatea internală; sub dulcea şi "mângâeto- 
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rea lumină a ochiului 
Za “nopţii, vrăjiterele .şi 

profetesele  săvârşau 
şarlatanescile lor fer- 

“- mece. Câte o' dată o 
cobora şi din cer, 
după credinţa celor 
"vechi. Lu 

Hecate aşa dar are 
„un întreit imperii : este     

i eee "mântescă şi infernală; 
de acea. Orphicii ex- 

CLIO 

cui -trei forme prin cele trei "domnii pe 
care le avea.în cer, pe pământ şi în iad. 

In Creta iară-şi ia încă.un alt aspect. 

Trăia acolo o copilă de o frumuseţe rară 

a cărel plăcere singură era vănătorea, ea 

_se numea Britomartis adecă feci&ra - dulce, 

pe care vădend-o vânând regele cretan Minos, 

Sa inamorat de extraordinara ei frumuseţe, 

şi O urmărea necontenit sub boldul înflăcăra- 

tului lui amor care îi învăpăiase, trăsnitor. 

pieptul. Copila fuge de dânsul; în groza ci, 

Mytolosia, — Fascicula 15, — 10.bani. 

* 

„divinitate cerescă, pă- . 

plică numirea Hecati



se aruncă din înălţimea stâncilor care măr- 
„ginesc ţ&rmul, în Mare şi era să găsescă 
morte sigură în valurile Mediteranei dacă 
din întimplare nu cădea în plasa unui pescar - 
care s'a întâmplat să pescuiască în acel 
loc. Acestă imprejurare ia dat Supranumele 
de Dictyuna!). 

Artemis, a v&dut-o şi a luat-o sub pro- 
„tecţiunea ei; de 'atuna deificată, casta fe- 

” ciOră cutreeră nptea întinderile ceresc şi, 
prin scânteetorul. ei ochiu, conduce pe ră- 
tăcitul marinar ca să afle umedul drum. 

Acesta este feciora Luna, casta Brito- 
martis, Artemis a marinarilor; căci şi dânsa 
la urma urmelor cade în sgomotosele - va- 
luri şi în ele păstreză castă şi nepătată te- 
cioria, fugind de urmărirea sorelui departe 

- luminător. | i 
In imaginaţiunea poporelor care locuesc 

în “Tauris, feciora ia iarăşi un aspect nein- 
durat şi barbar. Aci deiţa este cumplită, căci 
işi face victime pe toţi câți se aventă pe 'cos- 
tele peninsulei ; abea Oreste şi cu Iphigeneia 

  

1) Dictyon insemneză plasa.



au putut, cu multă greutate, să scape din 
- ghiarele-l omucide. După ce au răpit statua 
însetată. de sânge a deiţei, o transportară 

“în Brauron din Atica, unde Artemis cea cu. 
cârul tras de tauri 'se mulțumesce cu fla- 
gelatrea victimelor altarelor ei, până la sânge. 

Divinitatea 'Taurienilor călătoresce cu îna- . 
ripatu-i. picior pe bolta cerescă purtând în 
mână forța iar pe fruntea el semi-luna. lar 
coârnele taurilor simboliseză la dânşii aspec- 
tul celor dintâi fase al ochiului nopţii. - 

Ținutul însă în care Artemis a avut cul- 
ul cel mai mare, a fost Efesul 'din Asia 
Mică, unde se află şi un. templu măreț al 
divinităţei lunare care totu-şi trebue să se 
deosebescă de Artemis cum îşi o imaginară 
“Grecii din Ellada, fiind-că şi origina divi- 
„nităţii efesiene şi cultul el, este de prove- 
nienţa esclusiv asiatică. Carienii şi Lelegil" 
strămutându-se în Asia, o adoraii mult mat 

înaintea lonienilor şi nu ca pe o feci6ră 
castă şi nepătată, ci ca doică şi mamă, ca 

pe o adevărată deitate 'a fecundității, presi- . 

dând asupra orl-cărei desvoltări, fie în do- 

“ meniul animal, fie în cel vegetal. |



Dacă în Grecia unde cultul Arteimidei a 
fost adus de Xenophon mai ales, cel ce i-a 
ridicat şi un templu în Scyllunte aseme- 
nea celui din Efes, dacă în Grecia era re- 
pretentată ca o fecidră răpitore, sveltă, cu 
fruntea seri6să, cu tolba în costă şi cu ar- 
cul în mână, divinitatea asiatică a lumii era 
„represintată ca o femeie, purtând cina gători 
pe întregu-i corp, peste. care se desemna 
capete de felurite animale, iar pe pieptul ei 
nenumărate ţiţe care simbolisati - atributul 
de mult prăsitâre şi hrănitore a divinității ei. 
„ Glossologia comparată învedereză cu tote 
acestea, că divinitatea efesiană nu este nea- 
semenea cu divinitatea grecă. Amândouă 
se considerau Amazone; cuvânt care se de- 
rivă din mazos ţiţă “şi deci însenineză pe 
acea .ce are multe ţițe. Apoi Artemis are şi 
multe raporturi cu n&mul eroic al Amazo- 
nelor -iubitore de lupte: şi, chiar luptele a- 
cestor eroine în contra lui Heracles, The- 
seus, Achilleus, Billerophontes carii, după 
cum „vom vedea sunt eroi, solari, represintă 
lupta nuorilor fertilisatori în contra radelor 
solare; de 6re-ce. A maz6nele sunt insoţită- !



rele naturale a divinității resboinice şi 'v&- 
nătorescl a lunci, şi din ţiţele nuorilor se 
varsă apa. fecundantă pe pământ. Tot a- 
cela-şi aspect vedem că are regina: nopţii 
în oraşul Perga din Pamfilia unde cultul 
ei, era un echoi a: deiţei persane Anaitis. 

Dar Artemis pergeana şi persana este mal 
cu semă deiţa cerului şi prin urmare a fe- 
cundantelor ape din nuori. 

Incheiând capitolul asupra Artemidei, vom 
adaoga că dânsa era considerată şi ca pro- 

"tectorea agriculturii şi a crescerii vitelor. 

Este încă până. astă-di credinţa în popor, 
credinţa fârte comună, că influința lunii- 

este forte mare pentru isbândire în cresce- 

rea, vitelor, precum şi în agricultură; ţăranul + 

în simplitatea lui se socotea fericit dacă 

“Artemis i arunca asupra ogorelor. câte o 

radă bine-voitore. Atunci spicele legati, era 

belşug, în. țarina lui, iar turmele i se înmul- 

ț6u surprindetor. ) Nenorocire însă aceluia 

asupra căruia S'ar fi măniat deiţa vânătorei ! 

îngrozitâre catastrofă distruge țarinele, u- 

cide turmele,'i. dărâmă casele: ciuma şi: 

fometea ameninţă pe duşmanul ei. Căci



mare este voinţa neînduplecată a Artemi- 
dei, precum este ncinvinsă puterea a eroi- 

cel feciore pe care Zeus a orinduit-o printre 

divinităţile cele mai mari. o 
Inspirata dată a lui Scopas şi a lui Pra- 

xiteles a executat chipul ci desăvârşit. 

'DEUL FOCULUI 

«Heral) a născut pe faimosul Hephaistos, 

«înzestratul cu talente mai mult de cât or-" . 

«care dintre nemuritori, fără participarea 

«soţului ei, pe care s'a supărat şi cu care 

«s'a certat.» După autorul Theogonii deci, 
nâscerea 'lui Hephaistos este supranaturală ; 

este copilul furiei nebune a reginei ceru- 
rilor, adecă a unuia dintre elementele cari 
constituesc universul. | 

Numele de Hephaistos este la începuto 
simplă representare a focului; Vorbind des- 

pre impetuositatea lui Hector, Homeros se 
exprimă: «..... asemenea?) flacării nestinse 

1) Hesiod. Theog, vers 927. 

-2) Hom. Il: XVII vers 88.
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ca lui Hephaistos». «..... Multe!) oi grase 
«şi mulți negri boi cu piciore flexibile. tă- 
«iau şi mulți porci înfloritori. prin grăsimea. 
«lor-se întindea ca să li să pârlescă ţepile 
«prin focul lui Hephaistos» puţin câte pu- 
țin: din acestă simplă representare s'a des- 
făcut personalitatea distinctă a lui Hephais- 
tos, ca dei. | | | 

"Mitologia comparată ne arată pe de altă 
parte că' Hephaistos este acela-şi în multe 

privinţe cu deul vedic al focului, 4gni sub 
atributu-i obicinuit de G/iavisbtha. | 

Ca un deu cu o nascere supra-naturală, 
fără tală, şi representând un fenomen al 
naturei adese 'ori vătămător, Haphaistos . 
trebuia neapărat să prezinte vre o, particu- 
laritate care să. pâtă să-l deosebescă de cei- 
l-alţi dei buni, cari represintă puterile bine- 
făcâtore -ale naturei; de acea îl representaă 
ca schiop. lar mersul lui, spun că provoca 
risul în Olimp. Acesta se explică prin ima- 
gina ce înfăţişadă fulgerul (Hephaistos) cu 
membrele neegale, repedit din nuori și ur- 

. 

1) Hom. Il. IX vers 462.



mat de aprope de sgomotosul tunet, (ri- sul). “Tot aşa se povestesce ca şi simboli- cul dea a] furtunilor Licţii că ride sgo-- motos, (tună) şi risul lui se aude de la dis- tanță de patru-deci de verste distanţă. De asemenea în -multe părţi poveştile populare ascmănă idea tunetului, cu divinele risuri. In Homeros, Hephaistos este presentat adesea ca fiul adevărat şi întâi născut “a] Herei şi a lui Zeus!). + i 
Se consideră ca schiop din nascere, fiind-că ŞI focul are de la inceput: flăcările neegale - Şi cu totul slabe, şi find-că flăcările fulge- rului sunt strâmbe şi frânte. “Hephaistos Pentru-că ruşina pe mumă sa, fie prin difor- mitatea lui, fie ca să nu. fie ru vâdută de dei, că Da născut pe când era încă fecioră, la aruncat din cer pe pământ. Nefericiţul dei al focului cădu în mare, în elementul adecă adecă duşman puterei lui. Aci Pau | primit cu braţele deschise - divinităţile ma- . rine “Thetis şi Eurynome fiica lui Oceia- Nos şi "| educară cu tâtă îngrijirea, în peş- 

DN 
1) Vedi pag. 52 rând, 10. 

.



— 281 — 

terile nimfelor marine. Aci, în locuinţele 
stâncose ale nimfelor, petrecu nouă ani în- 
„văţând. arta făurării, in care s'a distins aşa - 
de mult. a 

Eată cum povestesce. Heohaistos singur 
petrecerea lui în fundul ocenului: «Firesce, 

ceul) trebue negreşit în mine să onorez şi 
«să respect pe deiţa care ma scăpat când, 
«cădend din înălțime, durerea mă. cuprinse, 

«din. pricina mamei mele cea cu ochi: de 
«câine care a. voit să mt ascundă fiind-că - 
«eram, schiop. Atunci aş fi fost sdrobit de . 

«durere, dacă Eurynome şi Thetis nu me 

“ «primea la sînul lor, Eurynome fiica lui 
«Oceianos curgttorul. . La dânsele timp. de 

«nouă ani fabricam multe objecte de artă, 

«şi broşi şi brățări circulare, şi flori şi salbe 

«în concava peştere; iar.în jurul mei va- 

«lul imens al ocenului spumegând murmura. 

«Şi nimenl altul, nici dintre. dei, nici dintre 

«omenii muritori nu ştia, ci numai “Thetis 

«şi Eurvnome erai pe lângă mine, ele cari 

«mai scăpat:> 

  

1) Hom.-l, XVIII. 394%.
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Cine nu recunosce în acestă povestire a 
lui Hephaistos însu-şi, despre prima lui co- 
pilărie, petrecută în interiorul mării, alego-. 
ria privitâre la întipărirea ce face primilor 

„muritori, neexplicabile pentru dânşii erup- 
ţiuni a “insulelor vulcanice, de care Marea 

Egee este plină? -Mat ales insulele Lemnos 
şi Thera erau teatrul misterioselor erupţiuni  . 
vulcanice,  căre--natural-eăngrozeupezl0=— 
<HitorEnezexistânduineăzbine=făcătoreat:lu==— 

Fin aotethţitcarezbăzesplizezacelez ertipo=— 
“Fran (Cu trade If. o sAtrut.! Aa ostie 

Extraordinara desăvâşire şi marea utili- 
tate a artel făurăriei lui Hephaistos a pro- 
vocat de timpurii interesul Olimpienilor. 

"Era natural deci, ca Zeus să nu-l lase mult 
timp pe pământ unde căduse. Indată ce a 
luat guvernul universului, înălțându-se pe 

“tronul sdrobitului Cronos, a chemat în cer 
şi pe deul fâurar, ca să' impodobescă . cerul 
prin minunatele produse ale divinei lui arte. 
A fost orînduit pe lângă acesta, şi pentru 
acesta, printre cel dol-spre- dece, cel mal 
inalți dei at caselor olimpice. Ast-fel îşi 
aşedă deul focului faimosul atelier în Olimp,
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unde lucra neîncetat. Mal întâi a conștruit 
supra inchipuitele palate al lui. Zeus, apol 
locuinţele comune ale“ deilor  celor-l- alţi, 
carul sorelui, trăsnetele lui Zeus şi multe 

aitele. o | 

„Uneltele de care se servea erau şi ele 
minunate: Folele, cu care aţiţa focul în că- 
minul atelierului, se mişca singur, c când deul 

voia, fâră cel mai mic sgomot, ca să nu: 
turbure, ori cât de puţin, senina fericire a! 

Olimpienilor, Nicovala îi era năprasnică, 
cădând o dată din cer, a venit prin aer 

- nouă dile şi nouă nopţi până să ajungă pe 
pământ; altele nouă dile şi nouă nopţi, ca 

să se cufunde în negrul artar. Din întâm- 

plarea'“acesta s'a socotit mal târdiu distanţa 

de la Cer până în lad. Pe calfe şi ajuto-: 

rele sale i a fabricat el însu-şi şi erau fe- 

ciore numai de aur, întru tote asemenea 

unor feciâre vii, şi înzestrate cu mare pri- 

„cepere, vioiciune şi graiu; prin urmare 

Hephaistos nu.este numai executor şi ar- 

tist în divina-l artă, ci este creator de fiinţe 

vii şi dotate cu. proprietăţile adeveratelor 

opere. ale unui prea puternic deu. EI + a con=



“struit, tauri de aramă aj lui Aietest) cari 
vărsat flăcări pe nas; Opera. lui erau şi 
câinii de aur ai lui Acinos. -Cât privesce 
fecidrele de aur care slujau pe faimosul 
tăurar, explicaţiunea probabilă ce s'a dat 
despre. dânsele, este, că erai o represențare 
alegorică a nuorilor” cari rătăcesc. în regiu- 
nile eteriene, şi care, aurite prin latina. fo- 
carului ceresc, iau, de obicei, figuri şi. forme. 

“de animale şi de fantastice fiinţe. Afară de 
acestă ocupaţiune prin care Hephaistos ser- 
„vea nevoile divine. şi pe cele * omenesci, 
Zeus Pa orââduit. şi. paharnic la ospeţele 
prea fericiţilor Olimpieni, până când s'a 
născut Hebe, când a fost înlocuit printrinsa. 

Când Zeus, ea să pedepsescă pe: Hera 
pentru r&svrătirea ci, a spinzurat-o de cer, 
Hephaistos fiul ei a avut milă de dânsa 
şi a încercat să o scape de înfricoşata -pe- 
depsă. Tatăl stu pentru acesta s'a mâniat 
şi apucându-l de picior, a aruncat, din . 
casele divine, pe pâmânt. Nenorocitul fău- 
rar era dus prin aer o şi întregă și abia 

1) Regele Cholchidei care a trăit în timpul expedițiunit arzonanţilor. , :
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la apusul s6relui cădu aprope mort în in- 
sula Lemnost). Din acâstă păţanie, câţi-va 
cred 'că deul a. remas schiop. 

Aci lau primit cu multă cinste şi deo- 
sebită ospitalitate indigenii, numiţi Sintieni 
şi Pau îngrijit şi Pau încăldit aprindend un 
rug. De atunci acest foc a rtmas nestins. 
Aci aşedendu-şi deul un atelier lucra me- 
tale şi făcea din ele objecte minunate. Spre 
onorea lui, Sintienii iat consacrat totă în- 

„sula, iar oraşul lor, a fost numit Hephaistias. 

Copilul născut din Zeus şi din Hera, a- 
decă din eter, representat prin Zeus şi din 
aerul atmosferic, represintat prin Hera, fiind- 
că de acia cădut focul pentru prima 6ră pe 
pământ, se povestesce—după cum am vt- 

dut—căa cădutîn Lemnos, fiind-că în a- 
cestă insulă mai ales, fiind singură în mij- 
locul nordului Mărei Egee, cădeau des trăsnete 
şi aprindeaui foc; cea ce se intimpla şi în 

insulele Thera şi Sicilia. Acest foc aprins 
pe pământ s'a socotit de către cel vechi că 

a fost transportat pe pământ din cer, prin 
căderea lui Hephaistos. - 

Ă 1) Hon. Il. 1. vedi mith. pag. 52. rândul 2
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Se pare că după descoperirea, sat după 
crupțiunea vulcanică din Lemnos, S'a aflat 
că şi în ţările italice există asemânea vulcani, 
fiind-că se spune că Hephaistos mai târdiu 
ÎŞI a transportat în Sicilia atelierele sale si. 
le a stabilit pe virful muntelui Etna: sad 
pote că tocmai în acest timp craterele vul- 
canilor.] din Marea Egee au încetat de a 
mal arunca fun, flăcări şi lavă. Acestă po- 
veste corespunde cu stabilirea primelor co- 
lonil grecesci în Sicilia; cu epoca adecă în 
care pentru prima Oră vechii: greci au cu- 
noscut existența vulcanului ardând Etna. 
Aci în Sicilia deul întrebuința ca ajutore și 
servitori pe Ciclopii, fiinţe monstrubse şi 
groznice, cari s'au născut din fulger şi din 
tunet. Aceşti ciclopl represintă prin numi- 
rile lor, după cum am vădut, fenomenile 
cerescl transformate în “divinităţi, în tocmal 
cum şi focul, a - devenit dei. | 

Hephaistos - şedea în piciore de asupra 
spintecatului virf al muntelui pădind pe în- 
fricoşatul Typhocus care avea năprasnicul - 
corp turtit sub greutatea masei muntelui, 

„Jar monstruosu-i cap se ridica de astipra



craterului. Pe capul monstrului erau aşe- 
date nicovalele lut Hephaistos pe care se 
lucra fierul roşu ca focul a divinului. ate- 
lier. Aceste tradiţiuni nu s'au născut de o 
dată cu stabilirea coloniilor grecesci în Si- 
cilia, ce li s'au transmis şi lor de către in- 

digeni, fiind-că erau cu mult. mai vechi - 
- şi “st-fel de tradițiuni se găseşc şi în mi- 

tologia germanică. 
In fata Siciliei, şi deci. a muntelul Etna, 

la sudul Mării Tirenienc, se înalță insulele 

* Lipari, în care se află faimosul vulcan Strom- 
boli, care face cu vulcanul “Etna gemenile 
cratere ale Italiei sudice. Ca consecinţă, şi 

fiinţa vulcanului de aci trebuia să aibe le- 

gătură cu atelierele de pe. muntele Etna. . | 

De aci s'a născut povestea că deul trecend 

din Sicilia în insulile Lipari îşi stabili ate- 

lierele pe una dintr'insele, numită Sânta, 

unde munca lui Hephaistos a devenit aşa 

de sîrguitore şi necontenită, în cât Echoul 

Etnei respundea ca un tunet' misterios şi 

puternic la loviturile de baros ce se făceau în 

“atelierele lipariene, şi se audeau.forte lămu- 

rit distanţă de peste o sută de chilometri.
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Uprimilor Smeni.( La coloniiie Siciliene găsim 

/ neîndoios, din gr6ză pe care puterea miste- 
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In tote poveştile acestea despre atelierele 
de pe pământ a divinului făurar, îl vedem 
representat că având ca ajutore giganţi, di- 
vinităţi şi alte fiinţe supra naturale, fiind-că, 

ca atari trebuesc caracterisaţi «bărbaţi Sin- 
tieni» din insula Lemnos; de şi cel vechi, 

confundând adesea poveştile cu întimplările 
reale, i considerau ca un popor barbar. A- 

“colo a avut ca ajutor şi ca profesor pe 
Cedalion, iar copii, pe faimoşii Cabeiri cari 
se considerau ca spirite supra naturale re- 
presentând focul de pe pământ şi lucrările 
metalurgice. Aci mai ales se întâlnesce pen- 
tru.-prima  Gră la. reci, propriu disă ca 
să dicem aşa adorațiune d focului făăscută) 

pr 

    

    

   riâsă şi amenințătore a focului o inspir: îi Loc 

şi obiceiul curios de ă se: stinge focul în 
tote părţile insulei într'o di anumită şi să 
stea nout dile fără foc, după scurgerea că- 
rora îl aprindea din nou de la noul foc pe 
care-l aducea aci sânta corabie Delia!), spre 
  

1) Corabia pe care o trimetâu la Delos cu daruri pentru 
deul Apollon. în tot timpul cât corabia încă nu se întor- 
sese, nu era permisă nici o execuţie capitală. 
  

Tipografia G, a. LAZAREANU, str. fipiscopiei, îi
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a se purifica teribilul element. pătat prin 
dilnica întrebuințare ce o făceau Gmenii. cu 
dânsul. Asemenea ceremonii spre reînnoi- 
rea focului, pentru motive -religiose, găsim 
încă şi în tradiţiunile mitologice germane; 
ultimile rămăşiţe ale unor asemenea datine, 
sunt, forte probabil, şi ideile credute încă . 
Şi astă-di în biserica nostră, despre sfinţe- 
nia “focului în anume circumstanţe. ă 

Dintre operile cele” mai artistice-a lui 
Hephaistos, era măreţul tron de aur pe 
care la trimis mamei sale Hera. Vicl6- 
nul det a conceput acest tron spre resbu- 
nare contra mamei sale care Paruncase din 
Olimp, şi în același timp: spre a-şi netezi 
calea intârcerci. în locaşele ceresci. de unde 
se părea că a fost exilat pentru tot-d'auna. 

Acest cap de 'operă avea. lanţuri” nevs- 
dute aşa de artistic orinduite injurul -scau- 
nului, în cât regina cerurilor abia s'a aşe- 
dat pe “dânsul şi a fost legată ferecată şi aşa 

“de strâns şi aşa de complicat, în câta fost. 
imposibil să fie deslegată, cu tâte silințele 
ce ş-au dat pururea fericiții olimpieni ca să 
descurce pe regina deilor. Vedind Zeus că



16re silințele sale şi ale „celor-l-alţi dei sunt - 
zadarnice, şi că nu este cu putinţă să mân- 
tuiască pe scumpa-i consârtă din mrejile în 
care o prinsese fiul el, a fost silit'să-l cheme 
în cer şi să-l râge deii, ca să deslege pe 
Tera, fiind-că numai el era posesorul se- 
cretului mecanism. 

Dar prea viclenul dei se opunea rugă- 
ciunilor repetate ale confraţilor sei şi le 
respundea că nu mai voesce să se mai urce 
în Olimp după-ce a fost aruncat de-doui 
ori pe pământ; întâi de mama Sa-care nu-l 
iubesce şi al doilea :de Zeus tatăl deilor şi 
al Gmenilor. Există însă printre dei, unul 

„Care era în stare “să amăgescă. pe meşter şi 

mai era încă şi prietin credincios lui He- 
phaistos; acest -deu era Dionysos, care, ru- 

„gat. de toţi. cel-l-alţi dei, puse în mişcare. 
neînvinsul vicleşug al vinului ca să-l amă- . 
gescă. Într'adevtr înbată pe nenorocitul 
meşter până în aşa hal — spun fabulele — 

în cât să-l conducă fără ştirea lui, până în 
Olimp aiurând şi borborosind sub influiniţa 
vinului. | 

Dibaciul Hephaistos. nu mai puţin însă
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îşi-reveni îndată ce a călcat praguil divine- 
lor lăcaşe, şi s'a gândit să-se folosescă şi 
de amăgirea a cărel victimă era, de vreme 
ce nu putea să mai scape. Mai înainte dect 
de a deslega pe Hera din lanţurile tronu- 
lui, a cerut ca resplată să mărturisescă o- 
ficial regina olimpienilor, a cui fii era; şi 
numal după ce dânsa a mărturist, că era 
copilul neîndoios a lui Zeus, consimţi să-o : 
libereze din nevădutele. lanţuri care O ţinea 
încătuşată. 

După acestă mintosă stratagemă, “schio- 
pul făurar a fost proclamat'pentru totdauna 
nemuritor şi a fost aşedat în cer ca părtaş 
Şi el al adunării deilor. Spre resplata aces- 
tei onori a construit mal în urmă acele 

„faimâse chei secrete prin care, îndată ce 
se închidea camera de culcat a Herei, nici 
un alt deu afară de dânsul, nu era în stare 
să-o deschidă. | 

Dintre cele-l-alte opere a lui Hephaistos 
mai însemnate sunt sceptrul lui Zeus, pe 
care locuitorii din Chaironea Paa: găsit în- 
gropat în pământ impreună cu alte tesaure, 
pe la hotarele care i despart de Panopeenit



“din Phocida. Pe acest sceptru Chaironenii 
lau onorat ca pe un dei, numindu-l Lan- 
cie.. Cum a ajuns sceptrul lui Zeus în Chai- 
ronea? FHomeros ne povestesce: 

«lar!) regele Agamemnon se. ridică, ți— 
„«nend în mână sceptrul 'pe care îl lucrase 
„«Hephaistos; Hephaistos Pa dăruit lul Zeus 
«fiul-lui Cronos regele; iar Zeus Ta dăruit 
«crainicului Omoritorul Argosului; iar Her- 
«mes a dăruit cavalerului Pelops; iar Pe- 
«lops la rîndul lui Pa: dăruit lui Atreus păs- 
«torul popârelor; iar Atreus murind, Pa 
«lăsat avutului în turme Thyestes; iar Thy- 
cestes iarăş Pa lăsat lui Agamemoon ca să-l 

„«părte şi să domnescă peste multe insule şi 
„_«peste întregul Argos.)» 

Chaironenii nu au consacrat un templu 
Special sceptrului lucrat de deul focului, ci 

preotul îl luă acasă la dânsul unde făcea 
în fie-care di sacrificii mari, întidend mese 
şi încărcându-le, în on6rea sântului simbol, 
cu felurite mâncări de carne, pe care firesce 
Je înghiţea ori-care altul afară de sfântul 
sceptru. 
1) Homuli raps II veas 100. -
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» = Opera lui Hephaistos erau şi palatăle scân- . 
teetoră ale Sorelui, precum şi neimitabilul lut 
car. Osia acestui car era întregă de aur; 
Oiştea era şi ea de aur; cercurile râtelor 
erau de aur, spiţele de argint; cârligul de 
unde agaţă hăţurile îară-şi de aur, iar ju- 
ul şi întregul car, era împodobit cu pietre 
scumpe care, reflectând auritele rade ale lui 
Phoibos, le împrăştia pretutindeni. Pe acest 
car Phoibos urcându-se şi conducând hă- 
țurile cailor săi cari respirau foc, străbătea 
Spaţiul spintecând. nuorii, şi înneca în lu- 
mină universul întreg. o 
„Apoi 'neîntrecutul meşter a creat minu- 

nata corână a Ariadnei, care mai întâi a. 
fost dăruită Aphroditei şi. Horelor, iar aces- 
tea au dat-o lui Dionysos, şi Dionysos, 
Ariadnei. După o .altă fabulă, Ariadne a. 

“luat corâna de la Aphrodita şi de la Hore 
de a dreptul, când se mărită. cu deul vi- 
nului în insula, pe atunci numită, Dia, iar 
mal târdiu, şi până astă-di, Naxos. Acestă. 

E 

coronă era împletită din pietrele scumpe 
ale Indiei şi din aur de culârea focului, 
care în timpul nopții scânteia ca şi Sorele
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şi lumina, de jur înprejur, cuo lumină a- 
urită, ast-fel în cât s'a născut de aci mitul, 

“că Ariadne nu a dat lui Lheseus un ghem 
„ca să-şi conducă pașii în labyrinth, ci co- 

rona ca să învingă întunericul sub pămân- . 
tesc cu dumnedeiasca-i -i scânteere. Mat târ- 
dii corâna acesta a fost urcată la 'cer de 
către. Dionysos, după cum spune Eratosthe- 
nes şi ficu acolo una din cele mal scân- 
teetore constelațiuni. 

După acestă minunată lucrare, Hephais- 
tos construi, în tocmai cum odinidră con- 
struise tronul Herei, lanţurile şi reţcoa pa- 
tului în care ferecă pe soția sa Aphrodita 
şi pe amantul ei Ares, 

Mitul dă ca soţie schiopului şi diformu- 
lui meşter pe acea care represintă desăvâr- 
şita frumuseţe în univers, pe Aphrodita 
"deiţa amorului şi a pasiunei cărnei, fiind-că 

cel ce au focul -ca element constitutiv în. 
existenţa lor, sunt firesce violenţi şi nein- 
frânați în pasiunile lor pentru, dragoste. Dar 
acolo, în casele olimpice mai era şi un.alt 
“deu, mai frumos ca densul representând, ca 

şi schiopul meşter, acţiunea sănătăţii per-
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fecte şi pornirea vehementă: acest deu era - 
deul rtsboiului. Aphrodita sa inamorat de 

“- dânsul şi nenorocitul Hephaistos se vădu 
indată despreţuit şi delăsat pentru 0.... sabie! 

Tăria corporală însă nu pote nimic înain- 
tea concepțiunei spiritului; deul focului, so- 
ţul ultragiat se resbună. Iata cum poves- 
tesce Ovidius descoperirea amorurilor A- 
phroditei şi a lui Ares precum şi răsbunarea 
deului focului: 

«Se crede!) că acest dei (Apollon) cel 
«d 'întâi a vedut adulteriul Venerei cu Marte, 
«acest deu cel dintâi vede tote. Indurerat 
<adinc de fapta acesta, a arătat soțului năs- 
«cut din Iunona furturile patului lui şi. lo- „«cul furtului. Se zăpăci, şi lucrul făurăresc 

„«ce ținea, îi cădu din mâna-i dreptă. Indată 
«pilesce din aer, Supţirele: cătuşe şi Jaţuri 
«care să nu pâtă fi vtdute în lumină; 
«cele mai supţirele fire War putea să în- 
«trecă acestă lucrare, nici pânda de păiajen 
«care atirnă de pe înalta grindă. Le a fă- 
«cut încă ca să jJOce la cea mai UŞOTĂ atin- 

1) Ovid Metam. cart 1V. vers 971 şi ur.
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«gere şi la cea mal mică mișcare, şi le po- - 
«trivesce pe pat, pe care-l înconjoră. Când 
«soţia şi cu amantul s'au întins-pe acela-şi 
«pat, sunt ferecaţi amândoi prinşi în mij- 
«locul îmbrăcişărilor prin meşteşugul soţu- 
«lui şi prin lanţurile întocmite după o nouă 
«născocire. Lemniull) ne întârdiat, deschise 
«ambele canaturi de fildeş ale uşii, şi chemă 

«pe dei, iar aceia rămăseseră, cu ruşine, în- 
«tinşi. Unul dintre deii veseli doresce ca 

«să se facă tot aşa de ocară. Deii ceresci 
«riseră şi multă vreme acâstă poveste a fost 
«în gura lor, în întreg cerul.» 

Din causa tradărilor acestora a consârtei 
“lui, bietul meşteşugar n'a dobândit din A- 

phrodita nici un copil. Mai în urmă a luat 
ca soţie pe una dintre Grajii pe care Ho- 
meros?) o numesce «prea drăguță» cu piep- 
«tănătura prea frumosă ciar după. Hesio- - 
«dos5), Hephaistos faimosul şchiop a luat 
«în căsătorie pe înfloritorea “Aglae cea mai 

1) Epitet a lui Ilephaistos. 
2) Hom. Il. Reps. XVIII vers 382. 
3) Iles. Theoz vers 945.
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«mică dintre, Graţil» prin care mitologii r re- 
presintă strălucirea radelor Aurorei. 

“Din alte tradiţiuni în legătură cu. divi- 
nitatea lui Hephaistos resultă că schiopul 
Olimpian, era considerat ca personificarea 
trăsnetului. Sub acest raport presenta multă. 
analogie cu Prometheust). După cum acesta. 
a “furat focul din atelierele din Lemnos ale 

deului focului, unde căduse din cer, tot aşa 
şi Hephaistos lovind cu un topor pe care 
el însu-şi îl făurise forte tare, capul lui Zeus, 
a vedut eşind într'însul pe Athena înarmată, 
Athena care represintă inflăcăratul fulger 
din culmea furtunosului Olimp. 

„ Relaţiunile dintre deu focului şi ferme- 
cătârea frumuseţe a fecidrei representând 
fulgerul, era firesc să nu se: mărginescă aci. 
Tatăl focului ceresc. şi pământesc Sa învă-: 
păiat în faţa frumuseţii divine a copilei năs- 
cută din creerul lui Zeus şi se sili din tâte 
puterile să o ia în căsătorie. După cum po- 
vestesc insă miturile din Atica, învăpăiatul 
meşteşugar a fost despreţuit: de divina. fe- 

  

1) Un semi-deti, despre care vom vorbi,



cioră. Când într'o di Athena a venit în ate- 
lierele lui Hephaistos ca să-şi comande arme, 
vicl&nul făurar. reuşi să se facă stăpân, dacă 
nu pe inima deiţii, pe dumnedeiasca-l fe- 
ciorie. Ast-fel Hephaistos a adăogat la nu- 
merosa legiune a copiilor deilor, ca fruct 
al triumfului stu amoros, pe Erychthonios 
care a devenit mai târdiu rege al Atenei 
şi a cărul nascere — după cum vom vedea — 
presintă multe particularităţi neobicinuite şi 

Supranaturale. 
Sunt însă şi alte mituri mai vechi care 

presintă divina alianţă ca săvârşită de bună- 
voie, fără siluire, şi că fructul acestei uniri 
este Apollon Patroios adecă Sorele care se 
asemănă mai mult ca ori-care dintre dei cu 

deul focului, carea ajutat pe Hephaistos în 
lupta contragiganţilor; care, cel-d'intâiii i a 
denunţat amorurile criminale al Aphroditei 
şi ale lui Ares. 

Se mai povestesce şi despre un amor în- 

flăcărat al lui Hephaistos către “Thetis cea 
„cu pici&rele de argint. Cânda venit în ate- 
lierul lui, ca să-i comande armele fiului ei 

Achilleus, neînfrânatul deu al focului a pre-



— 300 — 

tins de la dânsa ca resplată pentru ostencla 

sa; plată în natură, pretenţiune care de alt- 
fel este obicinuită la Hephaistos. “Thetis 

- numai graţie viclenie! a putut să scape, 

fiind-că a cerut ca mai întâi Achilleus să 
încerce armura neînvinsă dacă i se potri- 
vesce, şi apol sa..... i plătescă. După cea 
îmbrăcat armura, a fugit pe ascuns: 

După cum se atribue lui Prometheus 
creaţiunea primului bărbat, tot aşa Hephais- 
tos este creatorul celei d'ntâi femei, cea nu- 
mită Pandora. | | 

Acestă primă femeie a lumii, Eva a mi- 
tologie! grecesci, s'a creat după mărturia 
lui Hephaitos din ordinul lui Zeus care 

«poruncil). faimosul Hephaistos ca să a- 
«mestece cât mai repede pământ cu apă, 
«să-o doteze cu voce şi putere de om şi 
«să se asemene la față cu nemuritorele deiţe, 

«să aibă frumos chip de fecioră prea do- 
«rită; Athenei să o înveţe lucru, să- ţsă 
«pânză cu multă pricepe; auritei Aphroșita 
«să-i torne peste cap graţie şi dorinţă ne- 

N 

1) Hes. Erga che [lemerae vers 00 şi urm.
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«învinsă, şi poftă .ce slăbesce membrele; 
«iar lui Hermes omoritorul Argosului anun-— 
«ţătorul, să-l dea gând neruşinat şi deprin- 

“«deri amăgitore.» 

lată după Hesiodos şi imprejurările în 
care Hephaistos din ordinul lui Zeus a creat. 

pe Pandora: E | 
«Distinsul!) fi al lui Iapetos amăgi pe: 

«Zeus însu-şi, furând strălucirea neînfrâna- 
«tului foc ce licăresce de departe, într'o nuia 
«scobită ; şi atinse adânc în suflet pe Zeus. 

«sustunătorul şi-l porni spre mânie scumpa-i 

«inimă ; căci îndată, născoci un r&i pentru. 

«6meni în locul focului. Faimosul dei di- 

«form, după sfatul lui Zeus plămădi din pă-- 

«mânt o statue asemenea unei prea frumose: 

" «fecire. Deiţa Athena cea cu ochi de buf- 

«niţă, o încinse şi o împodobi. cu o haină. 

"calbă, pe cap i puse zăvon artistic, lucrat. 

«cu mâinile, o minune la vedere; îi puse 

"«pe cap şi o corână de aur pe care a fă-: 

«cut-o ilustrul Hephaistos lucrându-o cu. 

«mâinile lui, ca să facă plăcere tatălui Zeus. 

  

1) Hes. Theog. vers 565,
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«Pe dânsa a sculptat multe lucruri de artă, 
„ «minune la vedere; bestii de cele ce, în imare 

«numeEr, conţine şi cuprinde marea; multe 
«dintre acestea le puse pe dânsa, admirabil 
«executate, asemenenea insuflețitelor glă- 

;«Suitore,. 

«lar când a desăvârşit frumosul re în 
-— «locul bunului, a scos-o acolo unde erai 

«şi cei-l-alți Omen! şi dei, mândră de po- 
«doba deiţii cu ochi: de bufniţă copila prea 
«puternicului tată. o 

«Nemul acesteia. este prăpăditor Şi „soiul 
«femeilor este o mare pagubă; ele trăesc 
«cu bărbaţii muriori, nu sunt soțele pră- 
«păditOrei sărăcii, ci a belşugului. “In toc-! 
«mal cum, în ulee, albinele hrănesc pe trînto- 
«rii părtaşi ai lucrurilor rele. Unele totă 
«diua, de la răsărit şi până la apusul s6- 
«relui, muncesc şi fac taguri! albi; cei-l-alţi 
<rămânend în lăuntrul uleelor bine acope- 
«rite, îşi îndâpă pântecele lor cu muncă 
«străină; Ast-fel de râu sunt şi femeile pen- 
«tru bărbaţii muritori, date de Zeus sus 
«tunătorul, părtaşe la. lucruri supărătere. 
«Cel ce fugind de căsătorie şi de nelinişti-



«tărele apucături ale femeilor, n'ar voi să 
«se căsătorescă, şi ar ajunge la prăpădito- 
crea bătrâneţe, este lipsit de îngrijire la 
«bătrâneţe, dar el nu trăesce lipsit de hrană, 
«şi când more rudele depărtate îşi împart 

daverea între dânşii. Acela însă, căruia a 

«fost dat să se căsătorescă, şi are parte de o 

«soţie ruşinosă şi cu mintea sănătosă, pen- . 

«tru acesta, în veci r&ii există, dar se cum- 

«pănesce cu bunul; cine însă va fi-avut 
«parte de muere soii răi, trăesce avend în 

«suflet şi în inimă vecinica. întristare şi reul 

nu se mai pote ctămădui.» o 

Hephaistos a făcut, .ajutat de .Cyclopi, în- 

fricoşatul trăsnet al lui Zeus, sabia lui Pe- - 

leus; a împletit cu o minunată dibăcie lan- 

ţurile de oţel cu care. a fost legat Prom- 

theus' pe muntele. Caucas fiind-că a furat 

focul din cer. 
“Hephaistos are mulți copii cu -caractere 

iusă forte asemănate cu proprietăţile săl- 

batice ale focului: Peripheles sau Coryne- 

His şi Cercyone faimoşil tâlhari, Philiestos, 

Ardalon, Brolheos sau Broteas,: Aidhiops 

- după numele căruia s'a numit Etiopia, O-
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lenos, Albion, Caiculos, Cacos şi alţii des- 
pre care vom vorbi la mp Şi mai amă- 
nunțit. ' 

Binefacerile deului focului către omenire 
Şi civilisaţiune. sunt admirabil. descrise de 
Homeros în scurtul imn ce-i adreseză ; 

«Musă melodi6să, - cântă. "pe Hephaistos 
«cel ascuţit la minte, care cu Athena cea 
«cu ochi de bufniță a învăţat pe 6menii de pe 
«pământ, lucrări strălucite; ex care la înce- 

«put locuiau în peşteri, în munţi ca fiarele. 
«Acum însă înveţând de la Hephaistos fai- 
«mosul în lucrări, arte, îşi petrec lesne traiul 
«prin întregul an, liniştiţi în casele lor. Fii 
«bine-voitor, O Hephaistos, şi dă-ne virtute 
«și fericire.» | 

Hephaistos era representat:ca un bărbat 
robust, cu barbă ca un adeverat lucrător ŞI 
Cât se pote ascundendu-l neegalitatea mem- | 
brelor; “purta in mâini ciocan, iar, ÎN. cap 
un bonet. „OTE 
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