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PRESCRIPT 

Duşi de studiile n6stre istorico-literare 
ale bisericei româneşti fârte des în do- 
meniul arheologiei religi6se, am adunat 
mai mult material, atingetor de deose- 
bitele ramuri ale vieţei trecutului nostru. 
O mică parte din acest material arheo- 
logic apucasem a-l însuma în nişte note, 
puse supt studiile n6stre literare asupra 
evangheliilor veki de ritual ale bisericei 
româneşti din vecul al XVII-lea, şi în 
deosebi asupra stemei domnitorului Şer- 
ban Cantacuzin, csilografiată de cătră 
mitropolitul Ungro-Valahiei Antim Ivi- 
renu, când el era numai ieromonah, şi 
se îndeletnicea mai ales cu tipărirea de 
cărţi, şi în deobşte cu lucruri de ale 
măestriilor grafice. Impărtăşind mai mul- 
tor prieteni vederile nâstre asupra re- 
busurilor din stemele şi sigiliile veki ale 
ţărilor, iar altora kiar citindu-le unele
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din aceste note, am fost învitaţi de dra- 

gostea lor pentru ţară, a le da publici- 

tăței cât mai curând. Unii mai doritori 

de cele româneşti aă făcut mai mult; 

ne-ai împins kiar la adunarea şi Înşi- 

rarea acestui material într'un studiu de- 

osebit şi de sine stătător. Eca, cinstite 

cetitorule, mobilul <Eraldicei veki a Ro- 

mânilor» ce acum ţi se inmâneză. 

Apoi în luna lui Iunie trecut, mergend 

din ordinul doctorilor la Lacul-Sărat de 

lângă Brăila, pentru căutarea sănătăţei; 

şi întrebuinţând numai o mică parte de 

timp pentru facerea de băi în prea ves- 

titul şi minunatul nămol al lacului; a 

trebuit. să ne supunem şi noi obiceiului 

local, de a căuta un mijloc, ca să uci- 

dem timpul, şi pentru acâsta ne-am apu- 

cat de cărţi... Dicem de cărţi, dar nu 

de acelea, care împreună cu timpul ucid 

şi sănătatea omului, îi golesc pungă 
printr'o prădăciune convenţională şi apoi 

nici cinste nu-i aduce. Mai dicem încă 

o dată şi ţinem să se știe, că ne-am 

apucat de cărţile, de unde am adunat 
materialul, aici înşirat. Şi astă-di luna, 
mâne s6rele, poimâne steoa ale eraldicei 
româneşti ai fost scâse din puţul întu- 
nericimei vecurilor, şi aşedate aici fie-
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care la rândul lor cu înţelesul, ce noi 
am credut, că trebueşte să aibă fie-care 
simbol al stemelor nâstre. Aceste sînt, 
frate române, şi împrejurările acestui 
studii. 

Acum, aflându-ne nu în antetul, ci în 
capătul acestui studiii, te rog, prea cin- 
stite, să-l primeşti cu dragostea de ro- 
mân, şi dacă vei găsi greşeli, fie ele şi 
de multe feliuri, îndrepteză-le cu duhul 
blândeţei 'şi al bunei voiri, şi fă, ca din 
cele ce am înşirat et, şi din cele, ce 
vei mai dice tu, cu toţii să facem un 
lucru desăvârşit, care să fie spre folo- 
sul patriei mame, şi mulţumirea înţelep- 
tei, augustei și măritei n6stre dinastii. 

Autorul.



Eraldiea vekie a Românilor 

ste înkipuirile, ce ai întrat în ste- 

mele veki ale ţărilor române, în sigiliile 

oraşelor n6stre, ale Domnitorilor, sai 
ale decoboritorilor lor, o dată făcâui parte 

din cultul religios al poporului vekiu 

românesc. Cu întroducerea creştinismu- 
lui în Dacii de cătră învățăceii Apos- 
tolilor şi de legiunile romane, Sorele şi 

Luna cu o Stea, Corbul saii Vulturul, 

Bourul, Leul, Ş6rpele, Peştele şi Copa- 
cul, tâte obiecte de cult ale religiunilor 

daco-romane, ai încetat de a mai fi 

adorate cu cinstire dumnedesscă, dar ele 
Sau păstrat pănă astă-di prin icânele 

lapidare, desgropate de supt straturile 

de pământ, suprapus de vâcuri, şi se 

găsesc în memoria poporului românesc,
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vădite pănă astă-di prin dicătorile, po- 
veştile, credințele şi cântecele lui, şi în 
sferşit prin eraldica românescă. Aşa că 
astă-di poporul românesc se înfăţişază 
lumei, ca cel mai bun creştin, făcân- 

du-şi cu acesta în decursul vâcurilor 
paşii trebuitori pentru cultivarea, sa, iar 

de altă parte, el, ne mai putând adora 

iubitul si trecut strămoşese cu cult 
religios, l'a păstrat în memoria şi prin 

limba, sa, şi la timp l'a ficsat în eraldica 

ţărei, unde îl putem vedea şi pănă astă-gi 

cu înţelesuri de acum politico-sociale. 
Şi noi voim aci a desfăşura acele ele- 
mente din religiunile veki daco-romane, 

care ai intrat in eraldica românâscă, şi 
tot-o-dată ne vom uita şi în limba po- 
porului, ca să vedem o dată mai mult, 

cum şi-a păstrat el şi în ce kip ne înfă- 

țişaza şi pe acestă, cale vekiul seii avut. 
Dacii înainte de răspândirea creşti- 

nismului aii adorat şi ei focul, ca întrega, 
omenire străveke, dar fiind că sabeis- 

mul siro-haldaic al Asiei in Europa peste 

tot s'a skimbat în antropomorfism, la,
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Daci găsim pe cale numai arheologică, 

că ei din cea mai adincă vekime ai 

adorat s6rele şi luna cu stelele în cultul 
Cabirilor, dupre cum acâsta, făceu şi tote 
popsrele, care erai în atingere cu Tracii 

şi Finicienii, iar mai pe urmă şi cu 

Dacii. Când însă Daciile ai fost cucerite 

de cătră Romani, cinstirea focului s'a - 

împrospătat la Daci prin cultul Mitrei, 

şi mitraismul roman în formele teogo- 
niei elenice s'a altuit în tulpina cabi- 

rică a Dacilor, şi a dat un cabirism mi- 
traizat, care astă-di noi ne procură tote 
elementele, trebuitâre pentru găsirea 

rebusurilor din eraldica românâscă. De 

aceia, noi aici vom incepe cu luna, ur- 

mărind-o în înkipuirea ei din cabiris- 

mul şi mitraismul daco-romanic ; vom 
căuta a găsi şi credințele populare despre 

lună, pentru ca ast-felii să putem în- 

ţelege noima lunei şi acelor unite cu 
dînsa în eraldica n6stră,. 

Şi pentru ca să nu se pară unora, 

că noi pentru tălmacirea semnelor din 
eraldica românâscă ne-am virit prea
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adînc în codrii, neumblaţi ai Dacilor, 

vom pune aici la căpătăiu! acestor stu- 

dii un obiceiii dacic, fără vre un amestec 
cu deprinderile romane, şi pre care Ro- 

mânii l'au păstrat până astă-di în cân- 

tecul ce copiii dic, când ei primăvara, 

găsesc prin ierbă vre un culbec, sa 

melc. Dacii, ne spune istoricul Aufidius 

Modestus (a) avâii obiceiul, ca, înainte 
de a purcede la vre un r&sboiii, să se 
ducă la Dunărea, și acolo, sorbind din 
apa riului, să jure, că nu se vor întorce 
acasă, pănă nu vor ucide pe toţi vrăj- 
maşii. Acest obicei curat dacic, şi in- 
dreptat şi în protiva Romanilor, s'a păs- 

trat în cântecul : 

„Culbeci ! Culbeci ! 

„Seâte cârne boureşti (b) 

„Şi te du la Dunăre 
„Şi be apă turbure“ (c). 

Că acest cântec nu se potriveşte cul- 
becului, şi că el trebue să alegorizeze 

(a) L. Phylargiri Comment. în Virgil. Georgic. II, 497. 
(b) Unii copii gic boerești în loc de boureşti; adecă 

de boi. Şi acesta, credem noi, numai din pricina simfo- 
niei acestor vorbe, și a întrebuințărei mai desă a vorbei 
boereşti. , 

c) Mai întăi trebue să știm, că acest cântec este co-
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alt ceva, o înțelegem uşor, când ne 
vom gândi, că melcul iubeşte umedsla, 
dar more în apă, şi că Gmenii pentru 

a-l avea, la îndămână, îl mărginesc în 

insulele cu verdâţă, înconjurate. de un 

curent mic de apă. Dupre părerea, n6stră 

acest cântec este alegoria sorţei politice 
a Dacilor de după cuceririle lui Traian, 
şi a alungărei lor din oraşe; şi apoi este 

şi în legătură cu jurământul, ce ei îl ţin6ă 
o dată în faţa apelor Dunărei. Cu alte 
cuvinte. Dacul, care intăia dată a cântat 

acest cântec, figurător al sorţei sale 
politice, a vădut o asămănare între sine 

şi culbec, ducendu-şi amândoi casa în 
spinare, după ce ise ruinase de cătră, 
Romani aşăgările cu capitala Sarmisa- 
ghetusa (2). In suferinţa sa el şi-a adus 

mun tuturor Românilor din tâte laturile. Versiunea de 
mai sus este cea moldovenâscă, pre care D. C. Erbicenu 
o corecteză : -Şi te du la Dunărea, Şi be apă din ulcea.» 
Versiunea însă munteno-oltenâscă sună: «Melci codobelci, 
Scâte cârne etc.,; adecă Melci Codoberci— câde scurte. 
Cu alte cuvinte, că gîtul melcului este luat drept câdă, 
care față de alte tirître este scurt. - 

(a) Notăm, că numirea capitalei Dacilor ne arată etno. 
grafia orașului, precum kiar şi a poporului dacic ; că adecă, 
el era o adunătură de Gheţi și Sarmaţi. Gheţii fiind o 
ramură tracă, tot ei aii adus în Dacia din Asia mică şi 
cultul cabirilor, Amărunte în cursul studiului,
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aminte de Dunărea şi de jurămentul 
ce-l făcea, când avea, înaintea sa nişte 
vrăjmaşi ; şi acum, neputându-se duce 
el singur la Dunărea, ca să «bea apă 
turbure» trimite pre bietul culbec în 
potriva firei lui. In figuri vorbese tâte 
popsrele apăsate; şi când conştiinţa apă- 
sătorului ajunge a se contopi cu a apă- 

satului, atunci cântă amândoi acelaşi 
cântec. Dar acâsta mai dovedeşte, că, 
ei amândoi trăesc cu elemente din vița 
unuia, şi aceluslalt. 

* 

* x 

Luna în pătrarul intăit, cu sai fără 
o stea între cârne, este o rămăşiţă din 
vekiul cult sabeistie, care pre pămân- 
tul vekiii românesc a fost adorat în 
antropomorfismul Cabirilor (2). In cabi- 
    

(a) Vorba cabir vine, cum ne spune sholiastul lut Apo- 
loniu de Rodos (Schol. ad Apol. Rhod. Argonaut.[, 917) 
de la munţii cabiri din Frigia. <Cabirif, dice sholiastul, 
par a se numi de la munţii Cabiri din Frigia, fiind că 
de aici ei s'aii strămutat în Samotracia». Apoi Pausania 
(Descriptio Graeciae I, 4, 6) adaogă că «numele lor în- 
sămneză airvaza 397 =— munţii de foc.» In sfârşit 
Welcker (Die Aeschylische Trilogie, Prometheus und die 
Kabirenweihe zu Lemnos. Darmsradt. 1824, pag. 163) 
derivă numele cabirilor dela zdezz, sai xajemw ==a arde 
cu întroducerea terminațiunei ecgos sali etooz, ca în 
dăm, Sderoa şi a digamei, a urmat vorba xdvesgos, apoi 
xaBergos= cabir.
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rism cei doi luceferi, dic de s6ră şi de 
dimin6ţă, sînt înfăţişaţi prin doi băr- 
baţi pedestri, sati călări, şi înarmaţi cu 
lănci sai ciocane, s&mnele armamen- 
tului şi ale metalurgiei, s6rele prin un 
tinăr, călcat în deobşte de picicrele u- 
nuia sai a doi cai, iar luna este aşă: 
zată, tot-dâ-una, în firmament, “ca mar- 
toră a uciderei, sau a învierei cabirului 
sacrificat; adecă a apunerei saii a r&- 
sărirei s6relui (2) 

Dacii ai primit forte de timpuriu 
dela, Frigieni prin Gheţi cultul sabe- 
istic al Cabirilor, unde natura, stelară 
a cultului sa skimbat în antropo.- 
morfism cu însuşiri cosmogonice, per- 
gdend în Dacia cu totul însuşirea telu- 
rică, pre carea 0 avea acest cult prin 

Ta țările, udate de marea Negră, Egeiă, sali Mediterană, dupre cum ne spune 
> Apoloniu din Rodos (v), Diodor Sicilio- 
Sa 

  

———— 

(a) Cultul Cabirilor în Dacia. T. Antonescu. București. 1889. Tabel, 1, fig. 2; tabel. 1], fig. 3; tabel. VI, fig. 7, 8 etc. 

Ă (b) Apolon. Roa. Argonautic, I, 1129. 
13034 9
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tul &), Strabon b), Climent Alecsandre: 

nul (0), şi în sferşit iarăşi Strabon (9), 
care dice apriat, că .«cultul Cabirilor, 
identificat cu cel al Coribanţilor, a tre- 
cut în Samotracia, carea mai “nainte 

se numia Melita» şi de aici, adăogăm 
noi, Va adus Gheţii în Dacia. Cultul 
eabirilor a fost adorat în totă Tracia, 

dar aici cu denumirea, de pmv= lună (e), 
sai dupre dialectul Argeilor - bizantini 

"Io = lună. Despre cultul lunei în 'Tra- 

cia, 6ca ce ne spune D. Scarlat Bi- 

zanţiu: «Dupre Eustatie (în Dionis. Pe- 

riigetul, 92) luna se numia în dialectul 

Argeilor 'Jo. Adaugă încă şi cronica. 

pashală, că Argeii în mod mistic nu- 

mesc luna şi până astă-gi cu o numire 
misteri6să "Iu. Aceste arătate, se esplică 

(a) Diod. Sicil. V, 64. 

(o) Strab. Geograf. X, $ 22. 

(c) Clement. Alex. 1. 

(d) Strab. Geograf, X, $ 19. 

(e) Fr. Creuzer. Die Symbolik und Mythologie der 

alten Vălker. T. II, pag. 285. Cfr. Religion der Kar- 

thager. Edit. II, pag. 87.
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şi luna cea îmbinată, sai uegdeoca(a), 

carea se întimpină forte des pre mo- 

nedele bizantine, şi pre carea, nu din 
întîmplare, ci prin imitație a luat'o ca, 

emblemă, şi statul otoman, dupre cum 
crede şi 'Turneforţiu, şi de la dinsul 
pote şi Choiseul Gauffier (Voyage pit- 

toresque T. III, pag. 454). Iar Tristam 

(Comment. Histor. T. 1) a publicat fac- 

simelele unei frumâse monede a lui 

Traian, pe reversul căria este nu nu- 

mai tipul lunei cei îmbinate, dar kiar 

şi st6ua, aşegată în mijlocul ei; adecă, 
însuși emblema, autocrației otomane bb). 

Şi pentru a înkeia cu cultul Cabiri- 

lor din Tracia, adorat în figura lunei, 

noi vom adăoga, că Filip, regele Mace- 

(a) Aegoers, — deova, — dev == purtător de cârne, cor- 

morat; şi acesta de la xfoas—aros=— corn, Grecii și 

pănă astă-di qic despre lună în pătrarul întâiii rartoara 

ris oelavns == cârnele lunei; iar Românii întrebuin- 

ţază vorba de corn cu înțelesul de obrăznicie și mândrie, 

Aşa părinţii dic despre un copil, ce s'a obraznic, că. ca 

scos cârne», iar femeile numesc pre mândru cîncornorat», 

(b) HZ" Koozavzevovnolus. Zxagidrov Bvbavriou. A- 

fena 1851. Tom. I, pag. 42.
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doniei, face cunoştinţă cu Olimpia, vii- 

torea lui soţie, anume la.o sărbătâre 
a iniciărei în misterele cabirice, fiind 

ei încă copii). Pentru trebuinţele însă 
ale studiului nostru vom mai adăoga, 
că cultul Cabirilor era .în vekime r&s- 

pândit şi în Occidentul depărtat al 
Buropei. 

Cesar, vorbind despre Germani, ve- 

cinii Galilor, ne spune, că ei adorat 

“S6rele, Luna şi pe Vulcan b), iar Tacit, 

descriitorul Germaniei, găseşte un pan- 
teon întreg, și pe acest panteon tudesc 
îl asemăneză cu Mercur, Hercule, Marte 

şi Isis, cu adausul unei Terra-Mater= 

Herta = Mama pământului, şi de altă, 

„parte o Mamă a Beilor(e) cu Castor şi 
Pollux, saii fraţii Alci, adoraţi de No- 
  

(a) F. Lenormant, Dict. des Antiq. Sec. V, art. cabires. 

(b) De bel, gal. VI, 21. 

(e) Aii şi Românilo mamă, păstrată din Cabirism, carea 

se numia Cybela, și avea rolul, de a plânge pre Cabirul 

ucis, adecă pre s6rele, cel acum apus, saii ucis, dar nu- 

mai acestă mamă după despariţia Cabirismului a fost 

alungată în codri; şi de aceia Românii o numesc <Mama 

pădure»,
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harvali a. D. Grimm în studiile sale - 

mitologice despre Alci, dice: «Cu Dios- 
curii este mai anevoidsă cestiunea. Se 

pote însă presupune, că ej ar fi doi din 

fiii lui Wuotan (Odin), şi dupre cuprin- 

sul Eddei, ei se potrivesc mai bine cu 

amândoi. fraţii Baldr şi Hermodhr (b.» 
De altă parte, noi ne convingem şi pe 

calea limbistică, că Alcii Germano-Scan- 

dinavi sint însuşi Cabirii Dacilor, şi 

pâte kiar împrumutaţi dela denşii. D. 
Zacher derivă numirea de Alci dela 

cuvântul gotic alkeis, ce însămnâză «cei 

strălucitori, cei luminoşi> (0. Aşa din 
radicala Ale sai Alk avem numele de 

Alcon al Cabirilor din insula Lemnos, 

Alkimon al celor din Tracia, şi Alcii 
Germanilor. Dar să înkeiem şi acest 
istoric al cultului lunei în formă cabi- 

Trică cu doă citate; unul din Dionisie 

Periigetul, care ne spune, «că în insu- 

(a) Tacit. German. 9, 40, 43 şi 45. 

(b) Jac. Grimm. Deustche Mythologie. pag. 39, 85. 

(c) Jul. Zacher. Das gothische Alphabet Vulfilas, und 

das Runnenalphabet, pag, 34.
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lele britanice cultul lui Dionisos este 

forte cinstit)» şi altul din Strabon, 
care gice: «că este o insulă spre Bri- 

tanica, unde cele pentru Demetra, şi 
Cora se sfințesc, ca în Samotracia» (b), 

Dacă luna era la Daci în cultul ca- 
birilor un obiect de cinstire religi6să, 

luna din cultul Mitrei, adus de Romani 

în Dacii încă de prin vâcul al doilea 

„al creştinătăței, avea un cult mult mai 

sabeistic, dându-i o sumă de însuşiri, şi 

regulând cu dinsa sorta omului şi kiar 
a întregei naturi. Să începem cu rugă- 

ciunea lunei, cuprinsă în Zend-Avesta, 

carea, ne va, aduce aminte de mai multe 

credinţe, păstrate de Români şi pănă 
astă-gi prin limba lor: <Ei rog luna, 
carea păstreză sămânţa taurului (e), (carea 

este) vicie, strălucitâre de lumină, şi 

(a) Dionis. Periiget. lib. V, 365. 

(b) Strab. Geograph. lib. IV, q. 

(e) Aici, ca în tâte locurile din Zend Avesta, unde se 
vorbeşte de sămânţa taurului, trebueşte luat acest patruped 
herbivor, ca simbol af viefei Terestre, (F. Lajard, Recher- 
ches sur le cult public et les mysteres de Mythra en 

Orient et en Occident. Paris. 1867, pag. 481).
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de măreție, carea se vede sus şi stinsă, 
carea dă pre spiritul cel înalt şi pacea, 

carea ne agită(a)... Dă-mi mie înzin- 
gerea(b)... Ca măreţia şi strălucirea lunei 
să crscă, ea, carea este strălucitore, 

mare, învingătore. Că ea dă măreţia şi 
învimgerea (c), că ea bine cuvinteză sufle- 

(a) Acâstă însuşire a lunei ne aduce aminte de luna- 

ticii Românilor, carii supt înriurirea lunei umblă pe str. 

„ şănele caselor, şi ale Bisericelor, şi fac lucruri de o di- 

băcie şi un curaj uimitor; adecă, lucr&ză, ca fiinţe agitate 

şi kiar purtate de lună, fâră știrea conştiinţei lor. 

(b) Eca întăiul înţeles al lunet din eraldica românâscă ; 

şi anume, că purtătorul acestui simbol! doreşte învingerea, 

saii realisarea dorului propus. 

(c) Asupra măreției şi a învingerei, ce ne arată luna 

din eraldica românescă, ne convingem, când ne gândim 

la împrejurările istorice ale poporului român din locurile, 

unde el sta, adăpostit de frica barbarilor năvălitori. Po- 

porul român după retragerea legiunilor romane în Dacia 

lui Aurelian sta ascuns prin munţi, şi aici trăia în co- 

munităţi sociale mici, dorind un duce, un voevod, saiiun 

crai, care le-ar fi adus o măreție şi o stare politico-so- 

cială mai îmbucurătbre, învingând pre barbari. Asemenea 

crai, ca Vitalian şi alţii, trebue să fi venit la Români 

inulţi, pâte kiar la fie-care început de lumină a lunei, și 

ținând în mânele lor o flamură, saă o stemă, pre carea 

era figura lunei în pătrarul întăii, strigaii, spre a fi cu- 

moscuţi de ai sei, argeicul și misteriosul nume al lune 

"Ja. De aceia luna în acestă fasă se numeşte pănă astă-dY
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tele (a), ce ştiu legea. cea curată a Maz- 
deiesnans, ce oanunță (b)>. Şi pentru a 
vedea pe scurt, şi tot-o-dată complect in- 
suşirile lunei din mitraismul, adus în Dacii 
de cătră legiunile romane, să lăsăm pe 

D. F. Lajară, ca să ne spună D-sa aceste 

însuşiri, care sînt mult mal sabeistice, 

de cât cele a le lunei din cabirism. 

«Luna, dice D. Lajard, ocupă un loc 

întins în învăţătura credințelor psiho- 
logice, (c) astronomice (3) şi astrologice te). 
    

de popor <crai noii> dupre cum el numește şi pre un 

rege noii. 

Mai pe urmă, când poporul a băgat de samă, că nu 

toți voevodii, veniţi la dinsul, erati 6meni de omenie, 

a dat vorbei ccrai> şi al treilea înţeles; adecă de ber- 

bant. Cu kipul acesta vorba ccrat> însămnâză, la Români 

lună nouă, voevod și berbant, ! 

(a) Poporul nostru crede, ce e drept în margenile mi- 

traismului, că luna în pătarul întăiă este bine-cuvântă- 

tGrea nu numai a sufletelor, dar şi a stăref lui igienice 

și iconomice. Şi el, uitându-se la craiul noii al lunei» 

cântă: <Crai noi! Crai noii! sănătos m'ai găsit, sănătos 

să mă laşi>. Sait: <Crai noitl Crai noii! Cu bani m'ai 

găsit, cu banf'să mă laşi». 

“(b) Zend-Avesta T. îl, pag. 16—19 (FE. Lajară. Re- 

cherches sur le cult de Mithra pag. 481). 

(e) Românul crede, că cel ce are calităț! superi6re psi- 

hice, saii fisice este crupt din s6re, dar şi din lună». 

(d) Tâtă astronomia sa poporul românesc și-o face în
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Mai mult, luna este privită şi ca prin- 

cipii cosmogonic, sai fisic al vieţei; 
adecă. din punctul de privire al înriu- 

rirei, ce se atribue acestui astru asupra 

umidităţei (a), a fenomenelor: vegetațiu- 
nei(b) ale generațiunei (c) şi ale repro- 

marginele cabirismului, sai ale mitraismului. Esplicaţia 

eclipselor solare şi de lună cu vârcolacit lor ne aduce 

aminte de şerpii cabirismului, şi de dragonii Mitrei, carit 

muşcaii, ca şi Vârcolacii sârelui, din jartvă. Poporul 

mai dice, când luna are tarcalan, sai cârcăn, plouă; când 

«craiul noii> stă cu cârnele în sus, va fi tot plâie, etc. 

(e) l.una este pentru vrăjitorii Românilor martora a 

multora practice astrologice. Mai întăiii tâte vrăjile erotice 

şi cele pentru luarea laptelui de Ja vacele vecinului se 

săvârșesc în timpul nopței, şi când luna este în deose- 

bitele ei fase. Descântecele pentru vindecarea lunaticilor 

la 6meni, animale şi. păseri se fac arăși pe lună. Şi în 

de obşte luna pentru Român are calități misteri6se, și 

pentru acâsta ea este bună pentru mai multe practice 

astrologice, 

(a) Vegi mai sus rolul lunei față de plâie. 

(b) Nici un bun gospodar, saii iconom, cum gic frații 

din Transilvania, nu sâmănă. în timpul descreşterei lunei, 

şi timpul cel mai priincios pentru acesta este luna în 

pătrarul al doilea și ma! ales cel întăiii. 

Rădikile, sămânate în timpul descreșterei lunei, nu l€gă; 

legumele, răsădite în acest timp, nu se desvoltă bine. Şi 

racii sînt seci în acestă fasă a lunei. 

(e) Când puii păserilor din curte lasă aripele în jos şi 

piuie ne'ncetat, saii vițeii sînt slabi şi pipirniciți, babele
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ducerei ()». Iar Origen ne-a conservat 
un pasaj al lui Cels despre astrologia 
mitraică, în raporturile er cu omul. Cels, 
vorbind despre emigrarea, sufletelor prin 
planete, stabileşte in marginile cultului 
mitraic, că universul este un lanţ cu 
şepte porţi, din care luna înfăţişază 
pOrta aşesea, carea este de argint, iar 
sorele pe aşâptea, carea este de aur ; 
şi acesta pentru cuvântul, că aceste 
doă metale ai culdrea lunei şi a s6- 
relui. Apoi îmbinând astrologia mitraică 
cu s6rta psihică a omului, desfăşură 
dogma, despre emigrarea sufletelor, sait 
anabasia şi catabasia omului. Dupre 
acâstă dogmă omul, fiind atras de fru- 

satelor, și pe aiurea și câte un unkiaş vestit li descântă 
maj întăiii de diokiii, Şi dacă nu le trece cu aceste des- 
cântece, atunci întrebuințâză practice astrologice, unde 
luna are putere vindicătâre. Necăpătându-se vindecarea 
nici pre acâstă cale, atunci poporul îi lasă în plata lut 
D-deii, dicând «sînt lunatici>. Ca omul să nu ajungă lu- 
natic, trebue să se ferescă în timpul somnului de radele 
lunei; și anume, afară dormind, trebue săşi acopere faţa, 
Yar în casă să nu se culce cu faţa la ferâstra, pe unde 
strălucește luna. 

(a) E. Lajard. Loc, cit,



— 27 — 

museţele pământului, se pogoră pe porta 

aşesa, a lunei, iar după săturarea, şi 

kiar desgustarea de aceste frumuseţe, 

el se sue. în cele mai de sus ale cerului, 

pe poria aşeptea, a sorelui (a). 

Arătând pănă aici însuşirile de că- 
pitenie ale lunei dupre cultul mitraic, a 

cărora, val6re pentru eraldica român6scă 

este de acum simțită şi de cătră ceti- 
torii noştri, să întorcem luarea aminte 

şi asupra practicelor acestui cult faţă 
de lună, pentru ca să putem arăta şi 
credinţele Românilor în privinţa lunei. 
D. Lajard, vorbind despre practicele, 

dupre care erai iniciaţi miştii, novicii în 

cultul mitraic, se resumă: «După ce 
se desvolta şi comenta înaintea mis- 
tului de către un preot iniciator(b) deose- 

(a) F. Lajard, oper, cit. pag. 448—449. 

(b) Cultul Mitrei, ca şi al Cabirilor, îşi avea preoţii luf, 
carii eraii datori să săvârșiască jârtvele, să inicieze pre 
novici în misterile cultului, râdicându-i, dupre cum crede 
D. Lajard, pănă la dot-spre-gece grade; adecă tre! grade 
pământene, trei aeriene, trei solare, saii de foc, şi trei 
divine ; din care aceste trei de pre urmă se compuntii 
din trei ordine de prenţi, numiţi părinți; — Părintele Vuitur, 
Părintele Şoim' şi Părintele Părinților — Pater Patratus.
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bitele teme, care arăta rolul lunei în 
cosmogonie şi în psihologie, urma fără 
îndoială o exhortaţiune viue, unde pre- 
otul, kiemând luarea aminte a novi: 
celui asupra părţei, atribuite lunei în 

Aceşti părinţi, ca in tâte religiunile veki, ma! ave şi 
însărcinarea, de a fi vraci! — doftori poporului, 

Practicele religi6se, ca şi vindecarea bolnavilor, preuţii 
mitraici, şi cei cabirici, le săvârșiaii în peştere naturale, 
sai artificiale a le pământului, şi din care numat în Ol- 
tenia sînt trei, care întrunesc tâte condiţiunile cultului 
mitraic şi ale celui cabiric. Mat întăii peştera de la Bis. 
trița are pe lângă dinsa rîul cu asemenea numire, o ca- 
vernă, în forma unui vast salon cu aerul şi lumina, in- 
troduse prin crăpăturile stâncilor, şi un tunel de intrare, 
larg în diametru de go—100 sim, şi cu o ușă de ferla 
gură, carea, trebueşte să fi fost făcută matîn urmă, când 
peșterea, ajunsese adăpostul băjănarilor şi al averilor lor, 
Minunata apoi peşteră de la Poluvraci, despre carea popo. 
rul și pănă astă-di spune, că acolo aii trăit vracit vekilor 
Daci, iar not credem, că numirea de polu-vraci a fost 
dată de cătră vre un egumen al mânăstire cu acest nume, 
sai pâte kYar de cătră spătarul N, Milescu, fundatorul 
mânăstirei, care a compus numirea din vorbele; 70 = 
mult şi fgazos =stîncă; în totul, mult, fârte stîncâsă, 
Acestă peşteră fără lumină, dar cu aer îndestulător, îşi 
avea apa, trebuitâre practicelor religi6se, în rtul Oiteţu, 
care curge la pâlele peşterei, precum şi în ghiolurile de 
apă, ce se scurge din bolțile şi pereţii ei. In sferşit, pe- 
şterele de la Tismana, amândoă cu gurile în curtea mă. 
năstirel, unde din cea de jos esă un părău, ce formeză în



— 29 — 

fenomenele generaţiunei. şi ale repro- 

ducţiunei, căuta să-i dovedâscă trebu- 
inţa, de a lupta şi a învinge principiul 

maierial şi generăâtor, care se află în a- 

cest astru (). De aci un discurs asu- 

partea despre Nord cascada, Yar pre a doa poporul o 

numește peştera lui St. Nicodim, fundatorul mânăstire. 

Aici pe lângă celelalte elemente ale culturilor vekt daco- 

romanice, poporul vede în dungele, saii vânturile petrelor 

şi un balaur, numit al sfîntului, şi despre care se gice, 

ca sfentul, găsindu-l în peșteră, Pa luat de c6dă şi l'a 

izbit de stîncă, unde stă încrustat şi pănă astădi. Eca şi al 

doilea element al peșterelor cabirice şi mitraice, dic ştr- 

pele, care trebuea să iea parte la aducerea jărtvelor. Despre 

șerpe, ca element liturgic, mai jos. 

(a) Din populaţiunea veke a țărilor române Dacii ai 

inclinat şi înclină și până astă-Qi spre viața celebatară, iar 

elementul roman nu; și noi aici pentru sprijinirea aces- 

tei tese vom aduce observaţiunile nâstre asupra mânăs- 

tirilor românești atât din present, cât şi din trecut. 

In Moldova monahii mânăstirei Nemţulut în vâcul tre- 

cut şi parte din cel curgător eraii împărţiţi în dot par- 

tide, monahi! transilvaneni, dişi și ungureni, şi monahii 

ruși. Cei din urmă ai fost atrași în mânăstire de către 

vestitul stareţ, Paisie, şi mulţi veniți din judeţele de sus 

ale Moldovei, unde populaţiunea este încrucişată cu slavii 
ruteni, iar cei dintăi veniţi din județul N&raţului și la- 
turile Transilvaniei, unde mai ales prin munţi întîlnim 
un tip, care aduce fârte mult cu tipurile dacice de pe 
columna lui Traian. Monahiile însă din Moldova ait fost 

şi sînt încă cele mai multe boierâice, care pentru con-
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pra, fecioriei, care ne aduce aminte de 
votul virginităţei, ţinut de cătră Arte- 
misa. Grecilor. De aici o luptă, între 
iniciat şi lună, înfăţişat într'o formă 
Gre-care. Această formă noi ne-a r&- 
mas necunoscută până acum; şi mie 
mi se pare, adăugă D. Lajard, puţin 
probabil, că mistul mitraic a combă- 
tut luna supt simbolul unei cerboice, 
dupre cum se vede în legenda lui Her- 

  

siderațiunt sociale şi de economie familiară ai venit în 
mânăstire cu averile lor, atrăgând după dinsele și un 
număr mic de negustorese, dar mai multe sătence tot 
din județul Nemţului, care apoi sînt ajutate în traiul 
lor de cătră cele cu avere, : 

In Muntenia contingentul cel mai mare al monahilor 
îl dă tot “Transilvania cu adăugire, că aici atât monahii, 
cât și monahiile din Regat sînt adunate din judeţele, unde 
populaţia este amestecată mat ales cu Bulgari, și din 
clasa neguțătorilor, unde iarăși elementul bulgăresc “este 
dominător. 

In Oltenia, monahit sînt mat toţi streini de localitate, 
şi dintre locuitorii laturilor Oltului avem monahi numai 
infirmY de bătrîneță, sai de neputinţă, Kiar în trecut, 
monahii, car! aii avut roluri însămnate şi vădute în Bi- 
serică, ca Mitropoliţii Stefan şi Teodosie, Episcopii Da- 
maskin, Kesarie, Iosif şi alţii, sînt de loc, saii cel puţin 
de origine din Transilvania, Monahiile Olteniet sînt iarăşt 
o adunătură de prin satele Transilvaniei, și numa! pu-
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cule &). Dar ori-care ar fi simbolul 
luptei de novice, când ea era urmată 

de învingere, trebuea sa se pună cu 

atâta mai mulţ în relief valdrea lunei, 

însuşirile ei învingătore, aşa că noi 
trebue să numim luna victori6să, îzvo- 

rul victoriei, dupre cum prin rugăciu- 

nile publice se numia, acest astru tb). 

ține sînt venite din orașele Caracal, Craiova, Tirgu Jiu- 

luf, care iarăşi sînt bulgarce, sai sîrbe de origine, 

Şi aici no! adăogăm în tesă generală, că Românii cu 

tip. de roman nu se fac călugări, de cât. numa! împinși 

de nevoi și neputințe, jar monahii şi monabiile Româ- 

nilor din tâte vâcurile aii fost, și sînt mal ales din po- 

pulațiunea cu resturi dacice şi cea amestecată cu slavi; 

şi acesta pentru cuvîntul, că Dacil prin elementul gheto- 

sarmatic erai dispuşi spre vița contemplativă, ca toţi 

Tracii și Slavii de astă-di, şi apol instituţiunile celebatare 

ale cabirismului și mai ales ale mitraismului, împuter- 

nicite de creștinism, i-ai deprins şi kYar împins spre o 

asemenea vi€ță. 

(a) Românii combat înrîurirea lunei asupra naturei fisice 

a omului, saii cu cuvintele lor proprii, ca <să nu ajungă 

lunatici» punându-și brâul, şi mai ales betele supt căpătăiii, 

Acâstă practică, deşi priveşte pe o ordine de ide! fisice, 

nu este mai puţin probabil, ca ea să fi trecut în decur- 

sul vecurilor din ordinea de idei morale. 

(b). Aici avem tot. înțelesul lunei din eraldica româ- 

nescă. Luna, dupre ttă probabilitatea, fiind izvorul vic- 

toriei, arăta Românilor, cărora li se înfățișa flamura, saii
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O ramură ruptă dintr'un arbore, con- 
sfinţit sorelui, Mitrei şi Militei, era săm- 
nul unui triumf, răsplătit prin titlul 
de Perses, Perse= eroi. 

«Invățăturile magului iniciator tre- 
busi să cuprindă laudele curajului şi 
ale puterei, laudele Ssuperiorităţei in- 
telectuale, fisice şi morale, prea mă- 
rirea virtuţilor, ce constituese pre lup- 
tătar şi pre eroi, principiile măestriei de 
a combate şi de a învinge, nu numai 
cu armele, atăcătâre ale Mitrei, ca 
urekia, de oţel, sai bocsul, lancea, pum- 
Dalul, dar incă şi cu cele spirituale, 
pe care ni le procură religiunea, şi cu 
armele ştiinţei, dacă ne este permis a 
ne esprima aşa, ce ne pune la îndg- 
mână un învăţăment enciclopedic Şi 
progresiv. In sferşit preutul trebuia să 
ceră, de la învățăcel, ca el să îndepli- 

  

stema cu luna, şi carii auziaii numirea misteri6să a lunei 
de 'Io,că el se pot încredința conducerei craiului venit, 
că ei trebue să fie siguri de învingere în bătăile cu vrăj- 
imaşii, în migraţiunite lor dintr'un loc în altul de frica 
barbarilor, și în sferșit în colonizarea Principatului : Mol- 
dovei şi al Munteniei.



niască tote curăţirile, tâte datoriile, 
impuse novicilor în timpul şederei lor 
în cerul lunei. Se ştie, că dupre ideile, 
ce aveu curs la cele mai multe din 
poporele anticităţei, luna era privită, 
tot-o-dată şi ca locul de curăţire al 
sufletelor, care fatalminte erati atrase 
spre regiunea pământâscă de cătră a- 
măgirile formelor şi ale culorilor ma- 
teriei, şi ca loc de purgatoriu, saii de 
curăţire al sufletelor,: ce doresc a întra 
în locuinţele cereşti (a). 

* 

XX 

S6rele, adorat cu o cinstire deose- 
bită şi mult îngrijită, atât în cultul 
Cabirilor din Dacia, cât şi al Mitrei din 
    

(a) F. Lajard op. cit. pag. 481—482. Românii . cred 
și până astă-qi, dar acum supt forme creştine, că luna 
este un purgatoriii pentru sufletele omeneşti, şi în parte 
a celor do fii aY lui Adam, Cain şi Avel; adecă, acelor, 
ce aii adus omuciderea în lume. EI, gic poporul, vede în 
lună pe Avel, plecat pe un ciubăr = hirdăii, unde i se 
scurge sângele din rana, adusă de fratele săi, far pe 
Cain îl văde stând în piciGre, și uitându-se la fratele săi, 
Pe lângă aceste, poporul român mai crede, că însăşi 
luna are față de om cu oki, gură, nas, etc, 

43034 3



Asia şi Europa, este un element esen- 
tial al acestor do culturi, şi un simbol 
de sine stătător, şi cu însuşiri tot esen- 
tiale pentru eraldica, românâscă. Şi nici 
că se putea alt felii, când este în de- 
obşte cunoscut, că cultul Mitrei în Eu- 
vopa a venit cu caracter curat heliac, 
şi Mitra era înkipuită pretutindenea, 
ca lumină activă Şi pasivă, carea, lu- 
minsză şi vede tâte (4). Legionarilor 
romani Europa datoreşte cultul Mitrei, 
şi ei, făcend cunoştinţă cu el în Asia şi 
pe malurile Mărei negre, laă purtat 
în tote părţile cu caracterul sei spe- 
cial de heliac, şi de aceia pe monu- 
mentele lor aii scris: «Deo Soli invicto 
Mithrae= Mitrei neînvinsului deii al s6- 
reluj». De altă parte, însuşi monumen- 
tele, găsite la Slăvenii din Romanați b), 
ne dovedesc acelaşi caracter al mitrais- 
mului dacic, scriind şi aici legionarii 
pe monumentele lor: «Soli invicto Mi- 

  

(a) Alf, Maury. Croyances et legendes, pag, 163, 171. 
(b) A. 1. Odobescu. Anticuitătile Jud. Romanați, Bu- 

curești, 1878. pag. 32,



thrae»> sau «Ara Solis S.> (a), iar mul- 

țimea acestor monumente din Dacia 
ne arată întăi, că cultul Mitrei era 

iubit şi forte r&spândit în poporul daco- 

voman dela Dunărea, apoi că acest cult, 

acum amestecat cu cabirismul, a trecut 

preste vecuri şi cu simbolurile lui a 
întrat in eraldica românâscă, păstrân- 

du-se pănă şi în practicele viețeib). 
Nu numai că sorele nu este o mo- 

bilă întâmplătâre pe tabelele, ce ne în- 

lăţişază cultul mitraic şi pre cel cabiric, 
dar une-ori în forme mitraice, şi alte- 
ori cabirice, sau şi în amândoă formele 
de o dată, şi pe aceiaşi tabelă, avem 
pe ssre înkipuit prin deosebite simbo- 

(a) In privința cultului MitreY din Dacia sînt vrednice 

de studiat <Memoire sur deux baso-reliefs mitriaque, qui 

ont 6t€ decouveris en Transylvanie». E. Lajard. Tom. 

XIV, din Mem. de V'Academie des Inscript. Paris, 1830, 

pag. 60, 80—83. 

(b) Românii ai un respect deosebit pentru sâre, EY gic 

copiilor, că este păcat a scuipa spre s6re; îl numesc 

«sfîntu s6re> ; şi când se spală dimin€ţa pre faţă, se în- 

torc spre s6re, Practica de pre urmă se mai pâte tilcui 

şi cu aceia, că Românii, spălându-se și ștergându-se pre 

faţă, se întorc la Răsărit şi spre a se înkina D-geului 

creștinesc,



luri pănă la tret-ori, şi apoi el tot-a€- 
una, este aşegat la drepta tabelei, dupre 
cum se vede şi în stemele țărilor ro- 
mâneşti. Așa, dacă luăm la întîmplare 
o figură din opera D. Antonescu (2), 
vedem, că s6rele este înkipuit pe ace- 
iaşi tabelă de trei-ori în figură de om, 
asemănat caracterului antropomorfistic 
al cabirismului. Mai întăi la drâpta ta- 
belei, şi în partea, opusă a lunei, avem 
un bust de tînăr cu capul plin de rage 
şi cu mânele râdicate în sus în forma 
cOrnelor lunei; aici bustul tinărului în- 
făţişază pre sârele cabiric, iar radele 
Şi cornele lunei pre sdrele mitraic.. Mai 
jos şi tot la drâpta tabelei un cabir 
ține cu mâna stingă o hârcă de om, 
carea înkipueşte tot pre s6re, dar nu- 
mai în timpul noptei, când el este stins, 
saii omorit de unul din cabiri, care 
este însuşi lucâferul de diminsţa, în- 
făţişat şi acesta, prin o stea cu cinci 
rade, şi stând de-asupra capului acestui 

(a) Cultul Cabirilor în Dacia. fig '3, Tab. IL.



cabir, şi lângă bustul s6relui. In sferşit 
supt picidrele unui cal, pe care călă- 
reşte cabirul ucigaș, sai lucâfărul de 
seră, este iarăşi un tînăr, întins pre 
spate, care înfăţişază pentru atreia, Gră 
pre scre în timpul apusului, şi are şi 
acest cabir de-asupra capului o stea cu 
şese rade, adecă însuşi luc6fărul de s6ră. 
In deobşte vorbind, s6rele în cabirism 
are tot-dâ-una înkipuiră antromorfistice, 
iar înkipuirile stelare şi din tabelele 
nostre romaneşti. sînt tot-dâ-una mi- 
traice, arătând apusul, răsăritul Şi lipsa 
s6relui din timpul nopţei de pre firma- 
ment şi ţinend tot-dâ-una drâpta tabelei 
şi a lunei, dupre cum se vede sorele 
şi în eraldica, românsscă (a). 

Privit s6rele, ca divinitate cabirică, 
Sai mitraică, el este semen cu tote 
divinitătile solare ale deosebitelor cul- 

(a) Vegi descripţia acestei tabele și în operele: Monu- 
menti deli' Instituto di correspondenza archeologica di 
Roma. T. 1V, tab. 38, 1; F. Lajard, Recherches sur le 
culte du Cyprăs pyramidal. pl. VIII, 6; Fer. Lenormant, 
Revue archeologique. Paris. T. XXVIII, 1874, pag. 306.



turi, şi kiar cu simbolurile lor. Aşa el 
se as&măna cu Hefaestos ), deul fo- 
cului, cu Apollon-Foebus, cu Mitra, carii 
toți înkipuesc puterea focului cosmic, 
precum şi acelui teluric b). De aceia, 
sorele de pre tabelele cultului mitraic 
curat este înkipuit în deobşte printr'un 
cap de leii, acăruia c6mă înfăţişază ra- 
dele stelei, iar cabirii ţin în mână une- 
ori barosul = ciocanul cel mare al ţi- 
ganilor nostri, şi kiar cleştele de lucru 
în forma, în carea îl aii ursarii noştri 

„Şi pănă astă-gi. 
Și pentru ca să, înțelegem şi mai 

bine noima srelui din eraldica, româ- 
n6scă, precum şi unele din obiceiurile 
politice a le Românilor cu privire la 
pers6na, căria îi apărţinea stema, dăm 
aici, dupre D. Lajard, Şi însuşirile mis- 
tului din gradul heliac al cultului Mi- 

(a). Turcii de astă-gi, supt înrturirea Grecilor, numesc 
pre ţigani ghifţi; adecă, decoboritori din Hefaestos, deul, 
care a furat focul din cer, şi la dat omenilor; far 
dupre vederile Turcului mat ales ţiganului, care ubește 
ferăria. 

(b) Orphic. Hymn. XXXI, cf. Sextus Empiricus.



trei: «Virtuţile şi însuşirile, cerute de 
la eroi, sînt nu numai frumuseţa şi 
forţa, fisică, dar şi cucernicia, curăţe- 
nia, obiceiurilor, puterea morală şi sfin- 
țenia (2). De aceia s6rele avea putere 
curăţitâre în privinţa intelectuală, mo- 
rală și fisică. Afi curat în gândire, vorbă 
şi fapte, însămna ase dice victorios, 
ne'nvins, şi apoi a câstiga, ca s6rele, 

Mithra, sai Ercule, denumirea de vixros 

= neînvins b). In Zend-Avesta, ca în 

tâte învăţăturile orale ale Magilor, ce 
se ţinâii la săvârşirea misterelor, ideile 
de curăţănie şi de învingere sînt atât 

(a) Eca t6te însuşirile, cerute în decursul timpurilor 

de la Domnitorii Românilor, Şi voevodul, saii craiul, care 

îi înfaţişa flamura cu luna cornată şi avea pre dinsa și 

s6rele, arăta poporului, că el avea și «obiceiuri curate» 

şi-i aducea în persona sa /rumuseța, puterea fisică și pre 

cea morală cu sfnțenia ; adecă, era întru tâte ma! mare, 

de cât ceialalti, atât moralminte, cât kiar și fisicaminte. 

(d) Ne mai putem 6re îndoi, că tâte aceste însuşiri, 

cerute aici de la cel, ce voia a întra în gradul heliacal 

cultului Mitrei, nu eraă arătate poporului românesc prin 

figura s6relui, pusă pre flamura «crailor nout: veniţi la 

Românii din înfundăturile Carpaţilor, pre stemele şi si- 

giliile Domnitorilor, precum şi în deobşte prin eraldica 

românescă ?...
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de strins legate, în câţ, curățănia este 
condiţiunea neînlăturabilă a triumfu- 
lui (), şi giuti = oficiantul se numeş- 
te pre sine victorios, fiind că el este 
curat; «O voi, Amşaspand, eu, care 
sint drept, care oficiez cu măreție, 
care sînt. curat, învingător, umblâna 
întru curăţenie; o! Voi, carii sînteţi 
bine-făcători și sfinți, ei vă fac izeşne = 
rugăciune» 4). 

Pănă aici avem tote însuşirile, cerute 
de la un purtător de sorele, înfăţişat 
prin eraldica românâscă, dar noi vom 
mai stărui puţin asupra acestei materii, 
ca să vedem şi înț&lesul, ce are sorele, 

  

(a) Românii și până astă-gi lg curățănia atât cea fisică, dar mat ales pe cea morală de tâte întreprinderile lor. EY nu plecă la drum, nu pune plugul în brazdă, nici plecă la vEnat, dacă nu sînt spălați pre faţă, și mai ales dacă sînt pricăjiți. Şi. ei se feresc în. deobște de multe fapte rele, dicând, că este reii de pricaz, 
Aici vom maY adăuga, că şi vorba pricaz, carea vine dela slavinescul npurasaTa — a porunci, a predestina, lasă să se "vadă, că, în urmarea unei fapte rele, r&splătirea rea, pedepsa, este o predestinaţiune, o poruncă divină, 
(b) Zend-Avesta T. IL, part. II, Vendidal-sadg pag. 154; F. Lajard. Recherches sur le culte de Mithra, pag. 488.
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când el este aşădat, în faţa lunei, dupre 
cum îl vedem pre tâte figurile eraldicei 
româneşti. Luna, noi am vedut mai sus, 
dupre cultul cabiric, ca şi dupre cel 
mitraic, infaţişa catabasia, saii pogorirea 
sufletelor omeneşti pre pamânt. Sorele, 
dupre acel6şi culturi, însămnâză ana- 
basia, sa suirea sufletelor la, cer ; adică 
locuința cerâscă a omului, unde. el tre- 
buește să rămână pentru vecie (2). Caţ 
doriait Dacii acâstă, reîntârcere a omului 
în sînul nemurirei, precum şi ce preţ 
pun6i ei pe vița pămentescă, să ascul- 
tăm pe Traian însuşi, care nii înfăţi- 
şază singur în însuşirile şi credințele lor 
morale: «Dacii, dice 'Traian prin Iulian 
paravatul, erai cel mai răsboinie popor, 
din câte n6muri ai ecsistat, nu numai 
prin virtoşia trupului lor, dar încă şi 
prin acele învățături, pe care Zamolesis, 
cel forte tare cinstit de dinşii, le în- 
fipsese adinc in sufletele lor; căci ei 
nu credeă, că mor, ci că îşi skimbă 

(a) Lajard. Recherches sur le culte de Mithra, pag. 
448—449. 
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locuinţa, şi de aceia mergâi la morte 

cu mai multă veselie, de cât în ori-ce 

altă călătorie» (2). O sumă de dovegi 
ne întăresc în credinţa, că Dacii îm- 
preună cu Gheţii şi cu toţi Tracii, fraţii 
lor din peninsula balcanică, iubiai şi 
doriaii forte mult locuinţa cerâscă şi ul- 
timă a, omului ), şi ca ust-fel, Românii, 
decoboritorii Daco-Romanilor, şi acum 
mărginiţi de creştinism, nu putâii să 
lasă neînkipuit, pre s6re cel puţin prin 
eraldica lor. Şi cu kipul acesta noi am 
arătat, credem, în de ajuns şi înţelesul 
s6relui din eraldica românâscă, făcând 
tot-o-dată a se vedea, că el este un e- 

(a) luliani Imperatoris Caesares edit. Herilein, pag. 420. 

Nici Românul nostru nu pune mult preț pe vița sa pă- 

mântâscă ; şi el este despreţuitor de morte, curajos în în- 

treprinderi şi brav în răsbole până astă-q!; credend tot- 

o-dată şi în dogma predestinaţiunei, pre carea numat de 

la credința ortodocsă n'a putut s'o împrumute. E dice și 

până astă-di, dacă îl va fi scris, el nu more, kiar când 
ar intra în cele mai mari primejdii, La din protivă, el 
«pote muri kiar când şâde pe vatră»; adecă, când se în- 
căldăște Ia foc. - 

(b) Herodoti Musar. 1V, 93; 'Fhucydidi bel. pelop. VII, 

27; Dion. Casii Lib. [, 2, 6 etc.
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lement esenţial al eraldicei n6stre, şi că 
s6rele a stat pururea la drâpta lunei. 

* 
+ * 

Si6oa, saii dacă voiţi şi stelele, este 
şi ea un element esenţial al eraldicei 
româneşti şi cu înţeles tot religios atât, 

cabiric, cât şi mitraic. Mai întâi vom 
spune cetitorilor noştri, că mai mult 
de doă stele de o dată se întâlnesc nu- 
mai pre monumentele mitraice, saii pe 

unele numai din monumentele eralâicei 
nostre; şi acâsta pentru cuvântul, că, 
“mitraismul era un cult mai sabeistic, 
şi el se armoniza cu întrâga sistemă 
stelară a, firmamentului, şi apoi de altă 
parte, pentru neştiința celor, ce po- 
„Tunciai şi săpai aceste piese ale eral- 
dicei româneşti (a). Cele mai multe mo- 

(a) F. Lajard. Recherches sur Mithra, plan. LIV, B, 
No. 7, 13; pl. LXX 1, 2; pl. CII, No, 3, 7, 11 etc. 
Th. Antonescu Cult, cabir. în Dacia, tabel, XII, figura 20 
şi pag. 23. Acâstă figură, care s'a găsit pe lângă Turnu- 
roş de pe Olt, şi carea dupre părerea nâstră, este un 
leontin mitraic, și numai tripodul cu pești de pe el înfă- 
țişază cultul cabiric, smănă a fi un penat dacic, sai un 
mist în gradul eliac, lucrat sub înrîurirea 'cabirismului și



numente arheologice ni se înfățişază 
în deobşte cu doă stele, şi pre aceste 
tote noi le privim, ca pre un amestec 
de cabirism cu mitraismul, sai cu alt 
cult europian, unde stelele, sait luce- 
fărul de seră, aşegat lângă sai în partea, 

“lunei, şi cu lucâfărul de diminâţă, pus 
tot-d6-una în partea, sorelui, sînt înki- 
puite prin do stele cu cinci raze, sai 
prin- doi tineri, ţinend în mâna, drâptă 
câte o faclă aprinsă (a). In sferşit în- 
kipuirea, cea rigur6să în marginile cul- 
tului cabiric, amestecat une-ori cu cul- 
tul mitraic, este o singură stea, carea în 
deobşte are cinci raze. Acestă stea, care 
înfăţişază pre lucâfărul de sera, înlo- 
cuitorul, sati, dupre cabirism, ucigaşul 

  

a mitraismului ; ceia ce a şi făcut, ca pre dînsul să fie 
săpat s6rele în forma unuY cap de lei, şi din nedibăcia 
sculptorului sâmănă a cap de «câne lăţos», şi apoi aici 
să mal vedem și tre! stele, în loc de una cabirică, 

(a) Cultul cabir. Th. Antonescu tabel. IL, fig. 3; tab. 
VI, fig. 8; VII, 9 şi ro; tab, VIIL întregă etc, iar de 
cele amestecate cu alte culturi avem în tabelele D. Lajard, 
unele înfăţişate prin do& stele, ca în tabelele; LIV, 13, 
7, etc. şi cele mai multe prin cei doi tineri cu facle, ta- 
belele: XCIII, XCIV, XCVII, 2, ete.



sGrelui, este întrebuințată singură, sati 
pusă între cornele craiului noii, aşa, 
cum 0 avem şi în eraldica românescă. 
Fără a, mai stărui asupra monumentelor, 
unde stâoa este pusă nu în mijlocul lu- 
nei, fiind că de aceste avem forte multe, 
noi vom atrage luarea aminte mai ales 
asupra unui sigiliu antic, care pe o faţă 
are gravate t6te simbolurile cultului ca- 
biric, jar pe revers este un leii, fugind 
de la drâpta spre stinga, Şi de-asupra, 
lui stă craiul noii şi o stea cu ş6se 
rade îutre cârne (a). 

Inkipuiţi fiind luceterii prin stele în 
cultul sabeistic curat, prin stele şi ti- 
neri cu facle aprinse în cel mitraic, şi 
în sferşit prin doi saii mai mulţi că- 
lăreţi, şi une-ori pedeştrii în cultul Ca- 
birilor, noi trebueşte să ştim una, că 
lucefărul de sâră este tot-d6-una adu- 
cător de întristare pentru dispariţia s6- 
relui, dupre cum cel de diminsţă este 

(a) Cultul cabirilor în Dacia. Th. Antonescu Tab. VIII, 
fig. II şi pag. 13—15.
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aducător de bucurie Şi de veselie, pentru 
reapărerea, sau reînvierea dupre cabirism 
a s6relui. Acestă ordine de idei astro- 
nomice a dat, naştere teologiei stelare 
a mitraismului, ca şi a cabirismului, care 
la, rândul lor ai produs nous sisteme 
de idei cosmice, saii morale, ca bocetele 
morţilor de cătră femei, dupre cum 
Cybela plânge, în cabirism pre sorele 

„ucis de lucâfărul de sâră; sai că tot 
omul are o stea a sa pe firmament, 
carea străluceşte ca lucâfărul de dimi- 
n6ţă, şi cu acâsta arată starea de fe- 
ricire a sa şi a celor din jurul săi, ori 
se întunecă, făcend pre om să-şi vadă 
fericirea, stingându-i-se, sau în sferşit 
ea dispare de pre firmament şi atunci 
more şi omul cu stâoa. Ideia cosmică 
de pe urmă, carea l&gă sorta omului 
de stele, a făcut pre Români, ca supt 
inriurirea vekilor lor religiuni să aşede 
st6oa, carea este însuşi lucâfărul de di- 
min6ţă, între cârnele craiului noii, şi 
cu acâsta să înkipuiască s6rta socială. 
a omenirei, care se va încrede celui,



ce arată prin lucirea stelei sorta de 
fericire a sa proprie. Eca pentru ce, 

credem noi, toţi craii, şi apoi Domnito- 

rii Românilor, după ce a arătat supuşilor 
lor luna, ca punc de plecare al lor, şi 
sorele, ca un scop ultimar al vieţei pă- 
menteşti, le înfăţişază şi stâoa, ca pe un 
simbol şi o condiţiune a vieţei fericite 
a. omului din statul înkipuit prin stemă. 

Nu credem de prisos a arăta, aici şi 
câte-va din datele istorice asupra cra- 
iului noi, a s6relui şi a stelei; şi acâsta 
pentru cuvântul, că aceste trei elemente 
sint cele mai veki din eraldica româ- 
n6scă ; şi apoi ele mai ai pentru din- 
sele şi particularitatea, că rămân neskim- 
bate întru t6tă istoria eraldicei nostre. 

Şi să începem cu sorele, luna ŞI st6oa 
încă de pre vremurile lui Traian, ară- 
tând cum ele aii fost întrebuințate până, 
le-a venit vremea, de ai intrat Şi în 
stemele ţărilor române, care apoi într'o
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ordine saii alta de idei ati fost în între- 
buinţare până, la Regulamentul organic. 

Pe lângă moneda, lui Traian, despre 
carea dice d. Lascar Vizanti, cum că 
a Vădut'o în opera lui Tristam, noi 
vom mai cita o altă monedă tot din 
Vâcul al II-lea, aflată în Abidos din 
Troada, unde capul lui Traian este lau: 
reat, iar pe revers sta călări doi cabiri 
iaţă în faţă, şi la mijloc craiul nou al 
nostru cu stâoa între cârne. (=) Simbo- 
lurile eraldicei nostre nu numai că nu 
se perd pe treptele timpului, dar ele 
continuă cu o regularitate uimitore, şi 
întră kiar şi în creştinism. Din secolul 
al IV—YV voii cita aici o diptică im- 
perială, pe carea este Hristos bine-cu- 
ventând, unde luna cu o stea intră în 
mobilierul unui medalion 6). Fără a, 

(a) Maurice Albert. Le culte de Castor et Pollux en 
Italie. Catal. des monuments figures pag. 131; Bulletino 
de ViInstit, di coresp. arheol. 1839, pag. 144. 

(b) Diction. Des Antiquites, Daremberg et Saglio T, 
II, pag, 275.



mai vorbi de icnele atoniene, unde 
Maica Domnului este zugrăvită cam în 
deobşte cu ssrele pe umărul. drept Şi 
cu luna pe cel sting, iar stâoa stă d6- 
supra capului, şi une-ori aureola este 
înconjurată de mai multe stele, vom 
comunica cetitorilor noştri un singur 
specimen bizantin din vâcul X-lea, unde 
într'o pecete stă icâna Maicei Domnului 
cu sorele şi luna pe delături ). Din 
Aton aici vom aduce numai un singur 
loc: dintr'un zapis de la 1030 de ven- 
darea unei kilii a egumenului 'Teodul 
din Monăstirea Csilurgul lui Dimitiie 
halkeul = alămarul. Aici ni se spune, că 
kilia s'a vândut cu ştirea monahilor din 
Lavră, şi Vatoped, şi pe «do&-deci şi 
do& de momenede Ordutva, Gidrgaga ua 
îiMovelqvară =Stătătâre (la cumpănă) um- 
blătore (în curs) şi înlunato-sorate (cu 
s6rele şi cu luna pe dinsele)» 6). In 
vâcul de mijloc, de acum în ţările Oc- 

(a) G. Schlumberger. Un empereur byzanltin. 1890. 
Paris, pag. 31. 

(d) Siriu monaeriipra Nawreaenmsna. Hiena, 1873, pag. 1. 

43034 4



cidentale, găsim, că din sâre Şi din lună, 
misticii timpului ai formulat sentinţa, 
următore, cu care calificai pe Maica 
Domnului, gicend: «Electa, ut sol, pulhra 
ut luna = al6să ca s6rele şi frumosă ca, 
luna» ; şi acestă sentință o găsim şi pe 
icona unui manuscript, din 1177, unde 
este înfăţişată o călugăriță cu numele 
Tutta, carea proaduce Maicei Domnului 
o carțe. De asupra ic6nei Maicei Dom- 
nului din vigneta cărţei stă aesămnat 
în monogram numele Maria, iar la, drâpta 
monogramului este sorele şi la stînga, 
luna (a). Şi cei ce voiesc ase comvinge 
şi mai mult despre generalitatea sim- 
bolurilor eraldicei nâstre, le recomandăm 
între altele şi opera D. L. Blancara b), 
unde s6rele şi luna cu stâoa ai fost 
forte des întrebuințate şi în Apusul Euro- 
pei pre peceţi şi bule între anii 921-1790. 
Despărţindu-ne de acestă scurtă skiţă 
istorică, privitore la sore, lună şi lu- 
câfăr, noi ne vedem îndatoraţi, de ane 

  

(a) Nouveax Mâlanges d'arheologie, 1874. Curiosit&s 
mysterieux, Paris, pag. 24— 25. 

(b) Iconographie de sceaux et bulles, 1866, Marseille.
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resuma cunoştinţele nostre în acestă 
privinţă şi a dice : că Românii fără vre-un 
amestec acum cu poporele mai ales ale Oc- 

cidentului, a păstrat tradițional aceste 
elemente ale cabirismului şi ale mitrais- 

muluă lor religios, împrospătându-le pe 

flamurele crailor epocei barbarice, şi apoi 

perpetuându-le prin graiul lor şi într'o 

stemă, rutinară, şi fără regule eraldice 

a banatului Olteniei. 

Leul, animal carnivor, de o talie 
sveltă, ager şi îndemănatic, şi nu mai 
puţin. viguros, este indăstrat de o con- 

stituţie uscătivă, ardătâre şi kiar focosă. 

Aceste însuşiri fisice ale animalului ai 
făcut pre cei veki săi atribue proprietăţi 

morale fârte alese, iar în mitraism să 

înfăţişăze un grad religios deosebit, nu- 

mit gradul leontin, care era cel mai 

înalt din gradele pământene, şi în acesta 

el se cufunda cu divinităţile focese. 

Porfirie ne spune despre Heraclit, că el 

numia pe leii c£qgă pupi) coporăra = natură 

uscată prea înțelâptă> (2), jar Elien. a- 

(a) Porphyr. De antr. :nymph: XI, 13.
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daugă: «că animalul este peste măsură: 
tare, şi de aceia Egiptenii Pati proadus 
lui. Hephaestos... Şi fiind-că este prea 
focos, dic, că este locuinţa s6relui> (a). 
In sferşit să ascultăm şi pe Tertulian, 
care dice: «Fiind de natură uscăţivă 
şi focosă, s'aii inventat sacramentele 
leontine. ale Mitrei» 4), 

Când întârcem privirile nâstre asupra. 
ceremonielor şi a practicelor, observate 
la întroducerea mistului în gradul leontin 
al mitraismului, descoperim rolul, ce-l 
avea leul în privinţa vieţei morale a, 
omului, şi tot aci aflăm şi inţelesul 
leului din eraldica celor veki. Monu- 
mentele arheologice, ca Şi tecsturile, r&- 
mase de la cei veki în privinţa gradu- 
lui leontin, fie el aplicat la bărbat, sai la 
femeie, sînt ţote de acord, şi elenespun, că 

„mistul era dator, ca inainte de a întra, în 
gradul leontin, saii de a lupta cu leul, să 
încingă mai multe lupte victorisse cu 
deosebite patrupede herbivore, sait fruc- 

E (a) Aelien. De nat. animal, XII, cap. VII, 
(b) Adv. Marcion. I, cap. XIII.



tivore,. ca boul, ursul, etc. Dar să lă- 

săm şi aici pre Porfirie, ca să ne spună 

el dupre Pallas, cum celebrat mişti 
Mitrei întrarea, lor în gradul leontin, Şi 
ce îns&mnai practicele acestui grad: 

«Cel, ce primia leonticele, îmbrăca tot 
feliul de forme animalice. Pricina, a- 
cestor (transformări), urmărind'o Pallas 

prin cele spuse despre Mitra, dice, că 
ele. se raportă la ciclul zodiacului, dar 
adevărul este, că ele ati o însemnătate 
secretă, care se aplică, la, sufletele 6me- 
nilor, aliate cu deosebite principii ale 
materiei. Pentru că Latinii în limba 
lor esprimă une-ori aceste principii cu 
numele de mistreți, scorpioni, urşi şi 
altele, şi kiar zeilor lor dimiurgi le 
dai. nume de animale. Aşa pe Diana 
o numesc lupâică (e), guşter, leii, dra- 

(a) Latinii Romei veki aii pus pre lupâlca de Diana, 
ca să alăpteze pre Romulus şi Remus, şi cu aceștia în- 
cep vi6ța lor politică, Yar latinii lut Traian de la Dună- 
rea ai pus tot pre Diana. în forma craiului noii și pe-o 
flamură, de câte-ori voiaii să începă o vi6ţă  politico-so- 
cială. Luna prin urmare, fiind originea vieţei “terestre, 
este la toți Romani! începutul și a acelei politico-sociale,



gon, şoim, şi pre Hecate, cal, taur, 
ledică, câne da). | 

Dacă, de altă parte întârcem privi- 
rile n6stre asupra monumentelor ar- 
heologice, ce ne-aii rămas de la, Daci, 
vedem, că leul este nedeslipit de tâte 
actele cultului cabiric, iar pre monu- 
mentele cu caracter cabiro-mitraic el 
este aşezat tot-d6-una lângă sâre, sati 
este pus, ca să înfăţişăze pre s6re, a- 
vend de-asupra leului pre lună cu stâva 
între corne (b). Aceste înkipuiri de pre 
sigiliuri, sai votive religi6se, pre noi 
ne autoriză, ca să afirmăm, că Dacii, 
fie subt înriurirea, mistraismului,. sait 

  

(a) Porphyrie. De abstinentia lib. IV, cap. XVI. Obi- 
ceiul de a se porecli 6menii cu tot feliul de nume, este 
şi vekiii, precum şi forte răspândit la Români, Nu este 
societate românescă, sai adunătură de Omeni, începând 
Kiar dela şcoli, unde 6menii să nu aibă câte un supra- 
nume, €eşit tot-dt-una din natura fisică, sai morală a in- 
dividului, şi care supranume în istorie a trecut şi în nume 
de familie. Acest obiceiii s'a întrodus la Român! şi prin 
religiunea străbunilor lor, și ei îi păstrEză şi până astă- 
di, ca pre o a doa natură, . 

(b) Cultul -cabirilor în Dacia. Th. Antonescu, Tab. XII, 
fig. 11, etc.



numai a cabirismului lor religios, a- 

tribulai leului însuşiri religi6se, luate 
dela scre, şi în privinţa eraldică leul 
nu putea să însămneză, de cât prin- 

cipiul focului, adecă, curăţănia şi cura- 
jul omenesc în r&sbdie, iar în trebele 

Statului înțelepciunea, şi castitatea, leu- 
lui. Aceste anume însuşiri religi6se ale 
leului ai făcut pre Dacă să pună pre 

unul sai doi lei, în stema ţărei lor, 

iar decoboritorii acestora, dic Daco- 
Românii, să întrebuinţeze pre cei doi 

lei ai lor, ca susținători saii suporţi 

ai simbolurilor esenţiale ale stemelor 
ţărei lor. i 

* 
* Y 

Bourul, animal herbivor şi cu însu- 
şiri fisice deosebite, şi kiar opuse de 
ale leului, a căpătat în mitraism atri- 

bute, ce înfăţişaui principiul umidității, 

şi era, privit în domeniul dinamicei fi- 
sice, ca un principiu comic, pasiv (a). 

Avendu-şi sămânţa în lună, dupre cum 

(a) Porphyr. De antr. nymph. XI,



învăţa mitraismul,. bourul, sai bromi- 
us-ul (2), era privit tot-d6-una ca simbol 
al lunei, şi ca prototip al formelor 
materiale şi sensibile. Născut în lună 
prin acțiunea s6relui, ca un taur pro- 
togen, de natură curată şi luminosă, 
el este invidiat de spiritul cel ret Şi 
de demonii lui, şi apoi înjunghist, : şi 
ucis. Din corpul mort al acestui taur 
a, eşit prototipurile bărbatului, ale fe- 
meiei, ale tuturor animalelor, plante. 
lor şi arborilor, ce umplu pămentul, 
ar după vieţa individuală a, fie-căria 
din aceste ființe, s&mânța taurului din 
ele se reîntârce în lună, şi de aici luna, 
ajunge a fi izvorul nesecabil al ecsis- 
tenței materiale, dupre cum tot luna, 
era şi purgatoriii pentru o nouă, vi6ţă 
a sufletelor. Şi Porfirie, urmând lui 
Eubul, sau lui Pallas, dice: «Se as€- 
mănă Afrodita sau Mitra cu taurul, 
dupre cum taurul, sati Mitra, este di- 

  

(a) Bromius, sai Byouros, este un adiectiv, derivat din 
Bytuw =a mugi, a striga (F. Lajard, Recherches sur Ve- 
nus, pag. 160), -
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miurg şi stăpân al naşterei» (a). 58; aceia, 
tâte divinităţile creatice ale religiuni- 
lor păgâne, dice D. Lajard, ca Baalim, 

Baal, Beltis, Aschtaroth, Astarte, Milita, 

Gad, Ormuzăd, Mitra, Osiris, Iris, Horus, 

Zeus, Hera, Apollon, Sabasius, Dioni- 
sius, Bacchus, saii Fortun, erai înfaţi- 
şate în vekime prin taur, sai leii; care 
înkipuiai pre principiul pasiv, sait pre 

cel activ, pre lună saii pre sre b). 
Proprietăţile fisice ale bourului, ai 

provocat, noi am vă&dut, atributele re- 
ligi6se ale lui Bromius, saii taurul mi- 

traie. Fiind îns6 că în mitraism tau: 

rul avea şi ocupa gradul al doilea te- 
restru al mistului, să mai stăruim pu- 
ţin asupra practicelor religi6se ale gra- 
dului bromiă, pentru ca să putem înţe- 
lege şi mai bine însămnătatea, bourului 
din eraldica românescă. 

După cum în cosmogonia mitraică apa, 
juca, rolul de creator, şi că din apă 
a eşit totul; tot apa era elementul 

(a) Porphyr, De antr. nymph. XXIV. 
(b) F. Lajard, Recherches sur Venus, pag. 220—223. 
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indispensabil la, s&verşirea, prescripţiilor 
liturgice ale bromius-ului, şi cu peştera, 
carea putea să fie naturală, sai artificială. 
Apa din practicele cultului rnitraic era, 
apa-om, cum o numeşte Zend-Avesta, 
adecă, nu apa primitivă a firmamen- 
tului, şi nici apa pămentână, ci apa 
lustrală, consfinţită şi întrebuințată în 
ritual şi în curăţiri, şi carea avea qe 
simbol pre o copilă (a. Dar noi să a- 
ducem aici una din rugăciunile cultului 

„mitraic, ce priveşte pre apă: 
«Ca apele curate (b), date de Ormuză, 

(a) Planeta, însărcinată cu aducerea apei prin plâie pre 
pământ, era în mitraism inkipuită prin trei simboluri — 
o fată, un cal și un taur, lar apa în deobşte avea de 
simbol craterul == gura vulcanului, (Porphyr. De antr. 
nymph. XVII). | 

(b) Şi Românul nostru împarte apele în curate şi ne- 
“curate, Cele necurate, sint cele minerale, şi ma! ales sul- 

fur6sele, pe care el le mat numește și puturâse, şi le privește, 
ca vătămătore sănătăţei sale. Pre cele curate le împarte 
cu Zend-Avesta în tref categorii: — apele, bune de btut 
şi pentru curățirea trupului; apele neîncepute, care se 
capătă mat ales din puțuri, și nu din cişmele, sco- 
ţându-se des-de-dimintţă, și nu după alţii, şi fiind a- 
duse acasă iute. (fără a vorbi cu cine-va), și în vase as- 
tupate, şi aceste ape sînt bune de l&curi, şi mat ales de



să-mi fie mie favorabile. Apele izvoru- 

lui celui curat, Arduisur, tuturor apelor, 

date de Ormuzăd, tuturor arborilor, daţi 
de Ormuzd, eii le fac lor rugăciune 

şi vot (izeșne şi neaeş), eii voiesc să 
m& plâng lor, ei voiesc să le fac vot.» 

Acum să ascultăm şi pe Ormuză, 

vorbind lui Zoroastru : 

«Prin ea (apă) ei, care sînt Ormuză, 

daii puterea, îndestularea, măreţia, locu- 
rilor, a. căilor, a oraşelor şi a provin: 

ciilor» (2). Şi apoi sferşeşte acest loc: 
  

descântice, ca cel de deokiii; în sfîrșit apele vii, care se 

găsesc în crăpăturile munţilor, și în locuri în deobşte 

grele de străbătut, și apoi aceste ape mai sunt păzite și 

de balauri mari şi rei, ce urmăresc de morte pe voinicii, 

carii, luând apa vite, nu aii fost prinşi de stincele munţi- 

lor, ce se înkid şi se deskid pentru apărarea acestor ape. 

Apele vii sînt, gice poporul nostru, bune de luat simple 

pentru tâte. bâlele cronice, apoi le mat pot întrebuința și 

bătrinii, pentru ca să întinertască. 

(a) Cât preţ pune poporul nostru pe îndestularea, adusă 

de apă, se pâte vede de acolo, că el nu-și face locuința 

sa, dacă nu are apă şi încă bună Ia îndămână, In pri- 

vinţa îngrijirei de apă, poporul de la țară întrece “pre 

cel din orașe... Apoi în datenele poporului nostru întră 

şi facerea de puțuri, șipote, şi kiar cișmelepe la drumuri, 

xăscruci de drumuri etc. ; şi el crede, că acestă faptă i-o 

ea D-geii in băgare de samă, și kiar îi iertă pentru 

dinsa păcatele.
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«Cel ce va, invoca apa, va câștiga o- 
biectul doririlor sâle>. Mai jos: «Nu 
pote fi nici vi6ţă, nică hrană, dacă 
ea (apa) nu va fi bine invocată. (Ei 
fac izeşne) izvorelor curate, sfinte şi 
mari» a). 

Apa cerâscă, sai izvorul Arduisur, 
este înfăţişată de Zoroastru prin cos- 
mologia sa în modul următor: 

«0! izvor Arduisur, vină îndată în 
ajutorul mei; dă-mi mie vi6ţă ; înalţă- 
mă pe mine preste mii (de 6meni), 
pre mine, care vă proaduc pre zur= 
omul curat şi aşădat (pre pâtră, fă să 
curgă) apă în cetăţile mele, fă-o să 
curgă în pămentul gimşid, dat de Or- 
muzd; ea, carea, curge în locurile, unde 
el se adăposteşte, o! izvor Arduisur, 
care ai un trup de copilă, (izvor) cu- 
rat, sfint, creat curat, carea te înalți 
drăgăst6să şi curată, carea ai faţa, stră- 

  

(a) Zend-Avesta, Tom. II, pag. 20—21. Poporul nostru 
În -deobşte bea apă cu capul descoperit. Acesta în sămnul 
respectului, ce-i p6rtă.
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lucitâre, (izvor) mare, (a căruia cap 

este) acoperit cu peri de aur (a). 

Aceste proprietăţi ale apei cu pă- 
mentul Gimşid al lui Ormuzăd din mi- 
traismul daco-roman aii împins pe Dra- 

goş şi pre ai săi, ca să pune în stema, 

Moldovei bourul. Văgând Dragoş, credem 
noi, locurile cele pline de umiditate şi de 
păşuni mănbse din jurul riului Moldova, 

şi-a adus aminte de pămentul Gimşid, 
şi la arătat la ai săi, ca pre un pă- 
ment al făgăduinţei, ca pre un pământ, 
dat de D-qeii, şi fertilitatea, locurilor 
cu a lor cultivare l'a făcut, să primiască 
bourul, ca instrument de lucru şi de 
îndestulare acelor lipsiţi, sai pre bro- 
mius, ca principiu al vieţei. Da, primind 
tote datele istorice şi kiar tradiţiunea 
cu «hiara» lui Ureke, carea hiară pote fi 

numită bour, sai zimbru, pre noi aici 
    

(a) Zend-Avesta. Tom. II, cap. XXX, pag, 182—183. 

Apa Arduisur aiurea se dice, că are cul6rea aurului. 

Aici atragem luarea aminte a cetitorilor noștri asupra 

vorbelor din acestă rugăciune : egământul gimșid, dat de 

Ormuad> şi adăugăm: ca interpretarea bourului de pre 

stema Moldovei!.., Aici dicem acâsta numai în mod sumar.
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ne interes6ză originea şi cuventul arhe- 
ologic al bourului Moldovei, pre care 
noi nu-l putem înţălege afară de reli- 
Siunile veki ale Daco-Romanilur. Aici 
noi găsim tot înţelesul şi al acestui 
simbol, şi tot aceste religiuni pot să, 
esplice capul de boi, găsit pre zidiu- 
rile Sarmisaghetuzei, sai pre stâgurile 
legiunilor romane. Dar să maj stăruim 
şi asupra, ceremoniilor gradului mitraic, 
numit bromius, şi acâsta ne va procura, 
şi alte elemente pentru esplicarea bou- 
rului Moldovei. 

Gradul bromius-ului, fiind în mitra- 
ism al doilea, în şirul gradelor pămân- 
deşi, adecă între cel de soldat al Mitrei 
şi între gradul leontin, mistul gradului 
bromius trebuea, să gemă şi să mugiască, 
tot timpul, cât rămânea în gradul, unde 
Sufletul seii era ţinut în legătură cu 
principiul umidităţei, şi să porte for- 
mele animalului celui mai material, Aşa 
era la Greci si Romani Dionysus, deul 
taurului, sau tauriformul ; Bacchus, 
a căruia kiar numele odată însemna,



taur &); Artemis sau Diana, divinităţi, 

care când-va, ca şi Venus, erai înfă- 
țişate printr'un cap de taur; şi mişti, 
sau iniciaţii acestor divinităţi, şi mai 
ales ai Mitrej, trebuâii să porte un 

costum jumătate de om şi jumătate 

de taur şi să gemă, pănă când eşiaii 

din acestă stare materială şi de înjo- 
sire morală. Mistul în gradul taurului 
se vede pre monumentele mitraice, înar- 

mat cu pumnalul gradului de soldat al 

Mitrei, pre care îl înfige în burta ani- 

malului cu mâna drâptă, iar cu stinga 

ţine animalul de un corn. Şi cu cât 
sufletul mistului triumfeză asupra prin- 

cipiului umidităţei din taur, sai dacă 
voiți asupra materiei terestre, cu atâta 

el se desbracă de formele taurine, şi 
îşi reiea pre cele umane; pregătindu-se 

ast-feliii pentru gradul leontin superior, 

care îl apropie mai mult de viţa vii- 

t6re. - 

Ore în aceste credinţe veki religi6se 

(a) Vaccus și Vacca femila (Recherches sur Venus, E, 
Lajard, p. 160).
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ale mitraismului nu avem noi tot în- 
țelesul eraldicei moldoveneşti? E de a- 
juns să ne aducem aminte de împre- 
jurările istorice ale Românilor din vâcul 
al XIII-lea, de iobăgia, la care Ungurii 
adusese pre acest, popor, şi vom înţelege 
forte uşor, cum Dragoş cu o flamură, 
pe carea era «Craiul not», Şi cu stri- 
gătul prin siliştele româneşti de "76 = 
lună, a putut să râdice în mase pre 
poporul suferind, şi să-l trâcă Carpaţii, 
sai cum dice cronicarul Urekie, să-l 
ducă la venătore. In venătorea sa 
Dragoş dă preste hiara Zimbru, pre 
carea o urmăreşte până în apele 
Moldovei, unde i se în6că căţaoa de 
venat. Sai, cu vorbe religi6se. Popo- 
rul, care urma pe "Iu — Dragoş, ca pe un 
prototip de om, venit din «Craiul noă» 
dă peste şesurile cele umede şi pline 
de paşuni: grase şi măndse, şi atuncă 
îşi aduce aminte de bromius-ul vekei sale 
religiuni, pre care îl aşedă şi pre acesta 
pe flamura, sa, în sămnul fertilităţei şi 
al îndestulărei pămentului descoperit.
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Mai mult. Capul bourului, eşit din sis- 
tema vekei religiuni a Daco-Romanilor 
in alăturare cu fertilitatea, locurilor Mol- 
dovei de sus, a putut da, naştere unui 
noi şir de idei; gic, ideia iconomiei 
agricole, unde boul este instrumentul 
de căpitenie la lucrul pământului, Şi 
apoi ideia, iconomiei casnice, dupre care 
vaca este hrănitârea deosebită acelor 
lipsiţi şi flămândi(a). In sterşit Dragoş 

(a) Românul şi pănă astă-di hrănește o dragoste deo- 
sebită și are kiar răspect pentru vitele cornute ; şi anume 
pentru boii, ca tovaraș la lucrul pământului, şi pentru 
vacă, ca, hrănitâre a sa și a copiilor sef, Are el dragoste 
şi pentru 6ie, pre carea o creşte mai: mult pentru îmbră- 
căminte şi hrana de Yarnă, şi pre carea o prăşește, mai 
ales când este nevoit a trăi prin munţi și locuri strâmte ; 
îi mănâncă însă bucuros carnea, și nu-i pârtă respectul, 
ce are pentru boi și vacă. Românii și pănă 'astă-di în 
Romanați, precum și în tote judeţele, unde populațiunea 
are tipul vekiului roman, dic, că «este păcat a manca 
carnea vacei şi a boului, ce-l hrănește». Şi acest păcat de 
astă-gi în vekime trebue să se fi resumat cam așa: «Cum 
să mănânc eii carnea Bromius-ului, prototipul mei și în 

deobște al vieţei pământeşti >... 

» Respectarea în particular a vacei, ca animal de hrană, 

este forte vekie în omenire, dupre cum ne asigură şi D. F. 

Lajard, (Recherches sur Venus, pag. 220 — 223); și Ro- 

mânul a păstrat pănă astă-di acest respect. Românul, «pen- 

43034 5
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avend înaintea, sa tovarăşi de venătore, 

saii mai propriu, un popor forte reli- 

gios, nu la lăsat numai cu simbolul 

îndestulărei pământeşti, cu bourul, el a 

trebuit să-i înfăţişăze şi ideia nemuri- 
rei sufletului, saii vi6ţa viitâre după 

cea, pămentsscă, şi de aici şi s6rele pe 

stema Moldovei. Aşa, că Dragoş cu sim- 
bolurile stemei moldoveneşti spune co. . 

loniştilor, plecaţi cu dinsul, şi printr'inşii 
şi noi, că ei sint crai noi, venit din lună, 

urmaţi-mă, că, după o vidţă pămeântescă 

îndestulată, am să vă conduc şi la cea 
viitore. 

Nu ne putem despărţi de bourul ste- 
mei moldoveneşti, fără de a vorbi şi 
despre următorea particularitate, carea 

se vede în stema Moldovei. Bourul nu 

tru că e păcat> nu pune vaca la jug. El dă o vacă fi- 

nului botezat, de unde proverbul: c<Nu'mi skimba numele, 

că-“mi dai vaca» ; apoi tot vacă, şi numai cei săraci dai 

o melușea, hărăzește finilor cununaţi, și persânelor iubite, 

şi acesta se numește <dar de casă nouă saii de nuntă» ; în 

sfârşit tot vacă se dă preste mormânt unei văduve, carea 

maj ales are copii mici. T6te aceste daruri se fac numai și 

numai, pentru ca vaca să fie de hrană celor, ceo primesc.
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se înfăţișază pre stema, acestei ţări fără 
de o stea în corne, şi acâsta însăm- 
n6ză, dupre părerea nâstră, că Moldo- 

venii cu stema lor spun lumei, cum 

că ei şi din punct de privire religios 

sint Daco-Romani; adecă, ai luat bou- 

rul dela mitraismul roman şi stâoa de 
la cabirismul dacic. Apoi, fiind că bou- 

rul este şi «simbolul mitraic al lunei» ) 

noi avem multe monumente eraldice, 

între care şi steme de ale Moldovei, 

de pre care lipseşte luna; şi acesta, 
credem noi, pentru cuvântul, de ase 

înlătura o tautologie. 

n 

Corbul ? Vulturul 2 Din punctul nos- 
tru de privire ne-ar fi indiferent, dacă 

vulturul D. Loct. Col. Năsturel ar alunga 

de pre stemele veki ale Munteniei pre 

corbul străvekii şi cu drepturi isto- 

riceb). Noi o spunem de la început, şi 
sîntem convinși kiar, că nu vulturul, 

(a) E. Lajard. Recherches sur le Venus, loc. cit. 

(b) L. Col. P. V. Năsturel, Stema României. 1892. 

București,
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ci corbul a fost emblema ţărei; şi tote 
glumele Ungurilor şi kiar ale Molqo- 
venilor în socotela «ciorei munteneşti» 
ne spun alt-ceva, şi ele nu ne pot ho- 
tări, de a face cu ori-ce preţ Corbul 
Vultur. 'Trebue aici să ne aducem a- 
minte de plăcerea Românului, carea îl 
face să ridă de tot, ce-l înconjoră; şi 
să nu uităm, că Moldovânul ride kiar 
de sine însuşi, gicend: «Ei sint Mol- 
dovan, get, beget, câda vacei». Şi apoi 
pe noi nu ne lasă inima, ca, folosindu-ne 
de neştiinţa, şi lipsa de dibacie a sculp- 
torilor din vecurile întunecate ale Ro- 
mânilor, să căutăm a seâte din aripele, 
sati ciocul unui corb, reii ecsecutat, un 
vultur cu cine mai ştie ce însuşiri; şi 
acâsta în potriva afirmărilor istorice 
vedite, şi a vorbei corb, disă pe inţe- 
lesul tuturor de cătră nişte barbaţi, 
carii în decursul vâcurilor al XVII şi 
XVIII ne-ai lăsat o cultură nu de rând, 
şi carii se mai numiaii Antim Ivir6nu, 
Damaskin şi Kesarie ai Rimnicului şi al- 
ţii, versaţi şi în mitologia, greco-romană;
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şi noi nu putem îndrăzni să dicem, 
că aceşti campioni ai culturei româneşti 
erai streini de eraldica, contimpurană, 

lor. In sfârşit, nu este nici drept, ca 

cu criterii mult mai noui şi kiar ne- 
proprii să judecăm simbolurile eralaicei 

româneşti, carea s'aii înkegat cu k6g 

numai daco-roman şi în stâna mun- 
ților Carpaţi. Dar să incepem cu cor- 
bul, si apoi vom vorbi şi despre vultur 

din punctul de privire al religiunilor 

veki ale Românilor, rămânând ca la 

urmă să judece şi cetitorii noştri, dacă 
avem dreptate, de a da întăietate cor- 
bului, şi kiar a crede, că corbul a fost 

emblema de căpetenie şi vekie a ţărei 
munteneşti. - 

«Corbul, dice renumitul Bufon, are 
aripele forte lungi şi sborul întins. El 
este v&dut tot-dâ-una în timpul nourat, 

cât şi al furtunei, avend ciocul plin 

de foc. Acest foc nu este fără îndoială 

alt-ceva, de cât nişte rade luminâse,
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formate la, estremitatea ciocului de ma- 

teriile electrice, care, dupre citm se 

ştie, umplu regiunea superidră a aerului 

în timpul furtunei». Acâstă caracterisare 
a corbului se adevereşte şi de cătră cei 
veki, carii dice, că, «corbul este străluci- 
tor de lumină» şi că «acestă pasere îm- 
prăştie lumină atât inaintea, cât şi în ur- 
ma ei; și acâsta, credâii ei, din pricina cu- 
lorii celei negre a penelor şi a okilor». 
Vorbind teologiceşte şi cosmogoniceşte, 
nu este contradicere în credinţele po- 
porelor Asiei, ca Haldeii Asiriei, Perşii 
şi alte popore ale Asiei de Apus, care 
cred6i, că lumea în puterea cuvântului 
lui D-zeu a eşit din întunerec (a). In- 
săşi Genesa şi cu dinsa St. Ioan Evan- 
ghelistul ne învaţă, cum trebue să 
deosebim întunerecul de lumină, şi că 
acestă credință era comună tuturor 
poporelor (). Şi apoi Zend-Avesta se 

(a) O asemenea credință găsim şi în cântecele musul- 
manice. «Lumea, întunecată în nâpte, dice Firdusi, era 
negră, ca aripele corbului», (Livres des Rois, T. I, pag. 
75, Trad, de Jules Mohl), 

(b) Ioan Evangh, I, r—2,



apropie fârte mult în privinţa corbului 

de sfinta scriptură, carea, prescrie corbu- 

lui un rol deosebit. Mai întăi observăm, 

că în limba, ebraică, ca şi in cea arabă, 
rădăcina hereb are do& înţelesuri, - de 

corb, şi de întunerec, sau nopie a), iar 
corbul lui Noe, trimis din arcă, ca să 

descopere pământ, nu se mai întârce, 

şi apoi este trimisă columba, porum- 

belul, simbolul luminei (); aici, ca şi 
la creaţiune, premerge  întunerecul lu- 

minei. Kiar în noul Testament, şi mai 

ales pe doă monumente arheologice ale 

primelor secule creştineşti, descrise de 

D. Lajard (-), avem corbul şi columba, 

adecă întunerecul şi lumina de după 

(a) Vorba xdga€ în grecește, carea insămneză corb, se de 

rivă de la z6goz==negru. În latineşte corvus, parea se deriva 

din evreescul hereb, care are în grecește corespundentul 

Egefos, ce însămneză negreţă, întunecime şi prin esten- 

siune infernul, regiunea întunerecului, când vorba a ajuns 

la îndEmâna poeţilor. Însăși vorba rabe, ce în limba 

germană însămneză corb, pare a fi derivată tot din ră- 

dăcina ebraică hereb. « 

(b) Genesa. VIII, 6—11, 

(c) Doă lampe creştine, descrise în: Recherches sur 

“le cult de Cyprts, Memoires de Academie. T. „XX, part, 

II, pl. XX, No. 1, pl. XXII, No. 3.
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mântuirea omenirei prin arca Biseri- 
cei, iar la mijloc ieâna bunului păstor, 
încoronat cu şâpte stele; adecă a Mân- 
tuitorului, care vine să lumineze lu- 
mea cu lumina sa, supranaturală şi să 
s&verşască, actul r&scumpărărei. 

In cosmogonia şi teogonia Perşilor, 
ca şi a tuturor religiunilor, corbul este 
simbolul întunericului şi al frigului (a), 
dupre cum columba simbolizază lumina 
şi căldura. Pus mai sus de tote păse- 
rile terestre ale Mitrei, corbul preves- 
teşte lumina, iar glasul lui alungă du- 
hurile întunerecului ). In mitraism cor- 
bul a dat naştere unui grad, numit 
corax, care ocupă partea cea mai înaltă 
a aerului, şi unde mistul este aşezat 

  

(a) Şi Românul pune o strânsă legătură între corb şi 
frig. El, când voieşte a stabili puterea gerului, dice, că 
«astă n6pte a fost ger, de ati crăpat oule corbulut>. A- 
poi Românul omsră puii de tot feliul de ctori, dar pre 
ai corbului nici o dată, dicând, că este păcat, și nici 
împușcă pre corb. 

(b) In poporul nostru de asemenea este credința, că 
duhurile cele rele prin sate fug de cântatul cucoșului, 
Yar în codri de croncănitul corbilor.



la margenea, ce desparte regiunea so- 

lară, luminsă, caldă şi s6că, de regi- 

unea pământescă, întunecată, rece şi 

umedă (a). Dacă mistul nu se sileştea 
eşi din acest grad, atunci porta sore- 

lui r&mâne înkisă pentru dinsul, şi el 

nu se invredniceşte de o nouă metem- 

psihosă, 

In respectul liturgic corbul cu na- 

tura sa hotăra, timpul s&rbătorei, carea 

se ţinea în luna lui Martie, la ekinop- 

țiul de primă-vară, când înceteză, gilele 
scurte și reci, şi încep cele lungi şi 
căldurâse. Insăși persâna oficiantului 
trebuia să fie tinără, fără barbă, ca 

«sorele cel noi» plin de lumină şi de 

victorie, şi apoi el era dator să mai 
ţină în mână şi un corb, paserea pre- 

merg&tore luminei şi căldurei. Monu- 
mentele romane, lucrate supt înriuri- 

rea mitraismului, ne înfăţişază pre Mitra, 
însoțit tot-d6-una, de un corb, tot ase- 

(a) Porphyr. De antr. nymph. cap. VI.



menea vedem și pre Apolon a), şi cor- 
bul nu lipseşte nici de pre tabelele 
daco-romane, ce înfăţişază scene din 
cultul cabirilor, sait cultul cabiro-mi- 
traic 6). Tâte peşterele, ce slujiaii de 
altare ale Mitrei şi ale Cabirilor, erai 
păzite tot-dâ-una de un corb, și acesta, 
pentru cuvântul, că corbul se bucura, 
de intestinele animalului jărtvit (6. Şi 
în sferşit, fiind că corbul în gradul co- 
rax înkipuia în vekime marginea din- 
tre lumină şi întunerec, noi descriem 
aici o minunată, figură cabirică, unde 

(a) Memoires de !'Academie des inscriptions, T, XX, 
part. II, pag. 260—263, pl. XX, No, s. 

(b) Cultul cabir. în Dacia de Th. Antonescu, Tab. Il, 
fig. 3; tab. INI, fig. 4; tab. VIII, fig. 11; tab. XII, fig. 20. 

(c) Lilio Giraldi (Historiae Deorum syntagm. XIII, pag. 
396. B. C. D.) ne spune, că supranumele lui Venus era 
Colias; și acesta dupre uni! autori provenia de acolo, 
că în momentul, când se proaducea divinităţei un sacri- 
ficiii, un corb lua din corpul victimei intestinul, supra- 
numit colon, sai cole, pre care îl depunea întrun loc 

care mai în urmă s'a numit Co/ias. 

Românii aii păstrat amintirea lui Colon prin espresiu- 
nea: «ţine, ca gaia, saii caia, mațu» cu înțeles transfor- 
mat, pre carea o aplică celui, ce repeta același vorbă de 
multe-ori şi pănă la desgust.



sînt trei corbi; unul între bustul sore- 
lui şi al lunei, care cu şârpele cabiric în 
cioc înkipueşte marginea dintre lumină 
şi întunerec; altul ciupeşte din bro- 
b6da bustului lunei, lăsând a se între- 

vedea dorul corbului, de a fi în ele- 

mentul săii, adecă în zori de ziuă, când 

lumina se îngăna cu întunerecul; şi în 
sferşit un al treilea corb, care ciupeşte 
din broboda bustului sdrelui, şi arătând 

acelaşi dor al corbului, întunerecul aici 
amestecat, cu lumina (). 

Intrând în ordinea de idei moralo- 
socială, că corbul dupre Zend-Avesta 

este: un simbol al Mitrei, care în sfa- 

turile Indrei = regele Cerului iea parte, 

ca un principiă al disposiţiilor sale a- 
micale, pentru care este numit Mitra- 

Şaca b). Pe lângă aceste, noi mai ştim, 

că Mitra şi Serosch = corbul la Perşi, ca 
şi Melita la Asirieni, erai in particular 
însărcinaţi, de a ţinea armonia şi buna 

(a) Cultul Cabir. oper. cit. tab. VIII, fig. 4. 

(b) Agnipurana. Asiat. Reschearch, T. IX, pag. 97, 

edit. 40.
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voință între deosebiţii membrii şi clase 
ale societăţei. Și Lukian, vorbind des- 
pre Sciţi, dice, că ei dai lui Orest şi 
Pisad supranumele de corakes = corbii ; 
fiind că în limba lor acest nume în- 
sămn6ză, geniile tutelare ale amiciliei (a). 
Știind că locul următor din Porfirie : 
«.„.animalele se cinstesc, ca, nişte sfin- 
țiți servitori, deopotrivă cu deii şi 
sfinţiţii bărbaţi» &), priveşte mai ales 
pre corb, înţelegem învăţătura mitra- 
ismului, că eoroş corbul (ceresc), ca 
Şi însuşi Mitra, arată, credincioşilor lui 
Ormuzd calea legilor, că el este sim- 
bolul, companionul credinctos al Mitrei, 
ministru, ajutător şi mâniuitor, ca şi 
Mitra, care a primit de la Ormuzd în- 
sărcinarea specială, de a supraveghea 
curăţenia şi îmbelşugarea pâmântului, 
fericirea omului şi prin urmare de a 
alunga pre duhurile necurate ale lui 

(a) Lucian Dialog inter Toxaris et Mnesippus. TI, 
pag. 120 edit. Bipontina. 

(b) Zend-Avesta T. II.



Ariman ). Şi iarăşi, când mai vedem 
în Elien, că corbul, ajungând în stare 

de a nu-şi putea hrăni puii, le dă spre 

mâncare trupul săi, înţelegem pentru 

ce miştii gradului corax erati deprinşi 
cu cele mai mari sacrificii pentru pă- 

rinți şi apropele. 

De acum, pentru ca să ne apro- 

piem şi mai mult de eraldica româ- 
n6scă, şi să înţelegem şi mai bine 
simbolul corbului din stema Munteniei, 

cum şi rolul, ce el a jucat la deosebite 

popore, să intrăm în istorie şi să vedem 

și rolul, ce-l avea corbul la, întemeierea, 
de cetăți. Pe lângă însuşirile religi6se 
ale ierocorax-ului, care era preotul ini- 

ciator în gradul de corax, şi cu ajutorul 

corbului profetiza asupra fenomenelor 

astronomice, agronomice şi kiar morale 

(a) De natur. animal. lib, (II, cap. XIII. Acestă cre- 
dinţă, raportată de Elien, a dat naştere proverbului grec: 
<xauoi xOgaxos naxov do oul cel răii al corbului răi», 

Insuşirea acesta raportată de Elien corbului,. cu tim- 

pul a trecut la Pelican, și ea a rămas și până astă-gi 

pre lângă acestă pasere.



— 78 — 

ale :omului (2), noi trebue să maj ştim, 
că corbul a luat parte şi la intemeierea, 
mai multor oraşe, şi a mers în fruntea 
popârelor, ce avâii de întemeist colonii. 
Dupre tradiţia Lugdunenilor oraşul este 
întemeiât pre locul, unde un corb a 
condus pe principele întemeitor; aşa, 
că la Gali acestă pasăre era privită, 
ca, înkipuirea, unei divinităţi, dupre cum 
şi vaca, carea era înkipuirea lui Venus 
al Pinicienilor, a condus pre Cadmus 
la, întemeierea Tebei din Beoţia bb). Pau- 
sania ne descrie câte o sărbătore reli- 
gi6să a Beoţienilor şi a Plateenilor, unde 
corbul j6că roluri deosebite în vi6ţa, a- 
cestor popre. Plateenii, spune Pausania, 
se ducâi intr'o pădure de stejări, ce 

(a) Euseb. (Praepar. Evang. lib. Ii, cap, III) ne co- 
munică, că Etruscii ştiâii dresa corbit ast-fel, că ei putâă 
da răspunsurile, cerute de la oraculi. Elien, (Hist, animal. 
lib, 1, cap. XLVIII) ne comunică, că pentru îndoitul 
titlu al păserei, de a fi vrăjitâre şi tovarășă credinciâsă a 
lut Apolon, numeşte pre corb «comes obscurus tripodum = 
pedagogul obscur al tripodurilor> (Stace, Theband. lib. 
IN, pag. 506). 

(b) Pausanias. IX, XII, 1; XIX, q.
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era nu departe de Alcomena, şi aici ei 

pun6i bucăţi de carne friptă. Fără a 
întâree luarea aminte asupra altor pă- 

sări, care veniai aici, spre a-şi lua 

hrana, ei priveghâi cu multă luare a- 

minte pre corbi; şi dacă una din aceste 
păsări lua o bucată de carne, ei se uitai 

bine la, arborele, unde ea se aşeda,; şi 
apoi tăind arborele, ei făcâi din elun 

xoanon (=kip cioplit), pe care îl numiai 

Dedal. S&rbătorea, ce se făcea în cinstea, 

acestei divinităţi, sai a acestui kip 
cioplit, se numia la Plateeni. 7nicele de- 

dalii, iar la Beoţieni marele. dedalii. (a) 
Rolul, ce îl jâcă corbul în medaliile Men- 

dului din Macedonia, unde el este pus 

alăturea de un măgar, saii catit, şi geiţa 
Silena, este vrednic de t6tă luarea a- 

minte a nostră b); şi el aşteptă in- 
terpretarea specialiştilor în arheologie. 

Nu tot aşa se întâmplă şi cu corbul 
de pre monedele Crotonei, unde D. R. 

(a) Pausanias, lib. III, 3, 4, LX; 

(b) Mionnet, Descrip. de med. |, 477, 478, 203 şi urm, 

suplement, III, pag. 82,
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O. Miller, un arheolog de mâna, întăia, 
a înţeles forte bine, că corbul trebueşte 
Privit în deobşte, ca un tovarăs al colo- 
ilor într'o localitate, dupre cum este 
şi cea, din Crotona, făcută supt auspiciile 
lui Apolon (a). 

Ajunşi aici cu arătarea însuşirilor cor- 
bului dupre cultul cabirilor şi al Mitrei, 
noi ne vom opri faţă de corbul de pre 
stema Munteniei asupra numai a doă . 
însuşiri; şi anume aceia, dupre carea 
corbul lua parte la aducerea jărtvelor 
cabirice, cât şi acelor mitraice, spre a-și 
primi colias-ul săi, şi apoi însuşirea, că 
corbul trebuea să premârgă la înteme- 
ierea, de oraşe, şi la aşedarea de colonii. 
Și dacă noi ne oprim la aceste doă în- 
sușiri ale corbului, acesta o facem pentru 
cuventul, că ele se văd repeţându-se 

(a) Annaj, dell. Instituto di corrisp. arch. V, pag, 169. 
Românii numesc calea laptelui de pre cer, carea este 

dispusă de la Nord-est spre Sud-vest, «drumul robilor» ; 
adică al celor, carii sînt nevoiţi a nu mai trăi în locul, 
unde s'aii născut, şi ne-putându-şi vedea ţara, țin minte 
calea, pe unde aii venit. Ore aici nu va fi 6re tot ideia 
colonisărei lui 'Traian?...
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în istoria ţărei de la întemeierea prin- 
cipatului Munteniei. 

Românii lui Negru vodă, ca Şi cei 
ai lui Dragoş, avâii nevoie de pământ, 
de a întemeia colonii, şi văile Argeşului 
cu ale Dâmboviţei le aducea pământu- 
rile trebuitâre şi o vi6ţă românâscă 
anteridră. Dar, în 6re-ce Românii luj 
Dragoş fug de iobagia şi asupririle Un- 
gurilor, Negru vodă. rădică numai o 
parte din locuitorii ținuturilor Făgă- 
raşului şi ale Omlaşului, face o adevă- 
rată colonizare, şi craii acestor Ro- 
mâni rămân pentru multă vreme her- 
țogi ai Omlaşului şi ai Făgăraşului. 
Şi aici Negru vodă trebue să fie luat 
în mână tradiționala flamură cu luna 
în pătrarul întâiă, şi umblând cu ea 
prin aşedările româneşti, trebue să fi 
strigat: «Jo! Io! 1ă!; adecă crai noă! 
crai noi!>. In faţa lunei Negru vodă, 
trebue să fi mai pus şi sorele, spre a arăta 
la, ai sei, că el, venind din lună, duce 
pre ai săi la vi6ţa cerâscă din s6re, 
se înţelege, că după ce se vor folosi 

13034 6
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de moşia, ce i-o arată corbul de pre. 
acelaşi flamură; adecă Muntenia cu Ol- 
tenia. Dar Muntenia şi mai ales Oltenia 
era, ţara, cum ne spune istoria, ce se 
disputa, cu armele de cătră Unguri şi 
Bulgari, la cârta cărora vin mal în 
urmă şi Turcii, şi Negru vodă cu ai săi 
se aşedă pre stincele Argeşului, ca dre- 
când corbul cabiro-mitraic la gura, peş- 
terei, şi acolo privegh6ză şi aşteptă, 

„Tesultatul luptei, pentru ca în urmă 
să-şi primiască colias-ul dorit. ȘI în 
adevăr, următorii nemijlociţi ai lui Ne- 
gru-vodă unesc prin bună învoială la 
corbul Munteniei pre Leul Olteniei, iar 
în pers6na lui Mircea, corbul este purtat, 
ca în ţara sa, pre amândoă malurile 
Dunărei, şi este dus de acesta, prin 
Basarabia şi Dobrogea până pe malul 
Marei negre. Şi ast-fel dorul corbului 
lui Negru, Coliasul, se întindea oqată, 
dela munte până la marea n6gră, 

Acesta este una din tălmăcirile, ce 
se pote da corbului de pre stemele 
veki ale Munteniei, dar noi mai avem



— 33 — 

la, îndemână, şi tălmăcirea adoa, carea 
se întemeiază pre însuşirea corbului, 
de a fi în. fruntea, coloniştilor, după 
cum s'a întâmplat în Beoţia, Crotona 
şi alte localităţi. Cei veki, noi am v&- 
dut, avâi obiceiul, de a se lua după 

un corb, când avâi de înfiinţat un oraş, 
sau de a purta înaintea lor figura unui 

corb, când mergsii să colonizeze o ţară, 

dupre cum a stabilit prin studiile sale 

arheologice D. Miller. Forma întăia a 

acestui obiceiu trebue să se fi întemeiât 

pre trebuinţele fisice ale corbului, adecă, 
de a avea locuri tari şi adăpostite pen- 

tru locuinţa şi seâterea puilor, fără de 
a fi departe deapele curgătore, care îi 

putâi aduce cadavrele, trebuitore hranei 

gilnice; şi locurile adăpostite şi rourate 
de riuri convenâi şi trebuinţelor unei 
colonii, Cât pentru forma, adoa nici mai 

este îndoială, că obiceiul avea de te- 

meiii însuşirile morale ale păserei, star 

bilite prin cultul mitraic ; că adegcă cor- 

bul este prietenul celor, ce cred în Or- 
muzd, şi prin urmare, că el aducea
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pacea şi liniştea intre 6meni. Şi posiţia 
istorică, a coloniştilor făgărăşeni se po- 
triveşte de minune cu emblema cor- 
bului, ce -de sigur era purtată înaintea, 
lor la venirea în Muntenia ; adecă că 
Negru vodă aducea pacea, frăţască în 
ducatele româneşti. Deci, luna de pre 
flamura, lui Negru arăta mai ales la aj 
săi, că el este un «crai» noii al unui 
popor, ce adorase când-va, focul, Şi a- 
cum îi păstra numai figura, aplicând”o 
Ja trebuinţele lui politico-sociale; Sorele 
era şi el o figură tot din acel cult, şi 
care înfățișa înkipuirea vieţii viitore, 
unde avea să-i conducă craiul ; iar cor- 
bul lui Negru de pe flamură spunea, 
făgărăşenilor, că el îl duce la pămentul 
făgăduit, şi locuitorilor mai veki aj 
Munteniei le arăta, că el, Negru vodă 
este frate cu ej, şi că el vine la ei nu 
cu gând de asuprire şi de cucerire, ci 
cu dragoste şi pace frăţăseă. Eca cum 
tilcuim noi corbul din eraldica Munte- 
niei, de acum să vorbim Şi despre vul- 
tur, dupre cum am făgăduit; şi acesta
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o facem mai mult pentru cuvântul, că 

el a întrat în stema nouă a ţărei. 

Li 
XX 

Vulturul, voit de unii, ca să între cu 
ori ce preţ în stema, vekie a Munteniei, 
cere kiar de la început o desluşire, spre 
a ne lămuri asupra cărui fel de vultur 

trebueşte să stăruim cu vorbirea nâstră. 

In vekime la t6te popsrele atât ale 
Asiei, cât şi ale Europei vulturul a 
avut cinstire dumnedesscă şi însămnă- 
tate politică, dar era întrecut de Şoim, 

care mai ales în privinţa religi6să avea 

o cinstire îndoită, şi în viaţa iniciacilor 
cultului mitraie ocupa gradul al doilea 

al 'apoteosărei ; şi apoi insăşi vi6ța Ro- 
mânilor este mai legată de Şoim, de 
cât de vultur. Se ştie, că şoimul şi nu 
vulturul este râdicat prin cântecele ro- 

mâneşti la rangul de pasere măsstră, 

carea, şădând pre cuib, loveşte cu pep- 

tul seii păserile, ce sboră pe d6-asupra, 

aşa că ele cad la pui spintecate în doă. 

Apoi pre Şoim Românii lait întrebuințat
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până la începutul vâcului curgător la 
venătorea de păsări, ca prepeliţa, po- 
tirnikea, etc., şi tot şoimi întrun nu- 
măr de mai multe sute Românii erai 
datori sa dea Sultanilor otomani, ca, 
adaus la tributul anual, ce plătia, ţara. 

Plutarc prin tractatul despre oracu- 
lele Pitiei dice, că la Greci şoimul era, 
consfințit lui Apolon, şi de aceia el se 
numia: *47r6i4ovos zaxis ăyyelos = înger 
iute al lui Apolon» ). Prin tractatul 
despre Isis şi Osiris ne spune, că Egip- 
tenii avâi pre şoim, ca simbol al pu- 
terei şi al principelui, şi că el înkipuia 
şi pre Osiris din pricina vederei celei 
agere a păserei, a sborului celui iute de 
tot, şi a însuşirei, de aşi mistui hrâna 
forte repede b). Dar să cităm aici pre Hor- 
apollon (-), de unde se va vedea, şi maj 
lămurit rolul, ce la avut şoimul în lumea 
vekle : «Egiptenii când voiâi să înfă. 
țişăze ideografic pre zeu, sai măreţia, 

(a) Xylander. Odysea, lib. XV, cap. V, 525, 526. 
(b) Plutarch. ibid. cap, L, LI. 
(c) Hieroglyphica, lib, 1, cap. VL.
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umilinţa saii superioritatea, sângele saii 

victoria, pe Ares, sai pe Afrodita, zu- 

grăviai tot-d6-una un şoim. Ac6stă pa- 

sere înkipuea pre zei saă din pricina 

fecundităţei sale, sai a lungimei de dile, 
saii pentru că ea trecea de simbol al 

sdrelui, avend mai mult, de cât tâte 

sburătârele puterea de a căuta pre s6re 

drept în faţă &). Şi medicii Egiptenilor 
întrebuinţaii pentru vindecarea b6lelor 

de oki plântă, numită hieracia Gb), şi 

(a) Românii cred, că la sâre nu se pâte uita, de cât 

Şoimul, şi dintre 6meni numai hoţul. Acesta, dice Ro- 

mânul, pârtă căciula pe oki întăi, ca să nu fie cunoscut 

de 6meni în apucăturile lui, şi al doilea, pentru ca să 

se pâtă ufta la sâre; lucru, ce face mare plăcere hoţului. 

(b) Acestă plântă nu este c<hieracium sanctum> al bo- 

taniştilor de astă-d!, ci mai mult <tragopogon picroides> 

al lui Linn€. Pliniu o pune între lăptucii sălbatici şi pen- 

tru acâsta dice: «Ea, carea are foile rotunde şi scurte, 

se numește de unii ieracia, fiind că Șoimul, desgropând'o 

şi ungându-şi okii cu sucul ei, își luminăză vederile cele 

turburate. Sucul acestei plante este alb şi ea sâmănă cu 

bozul... Ea vindecă tâte bâlele de oki amestecându-se cu 

laptele de femeie... «Naturalistul roman, după ce arată 

fie-care b6lă, ce se vindecă cu sucul hieraciei, cu foile 

şi cu căpăținele ef, ne spune, că ea neutralizază şi ve- 

. ninul unor animale, Din cele vorbite de Pliniu despre 

hieracia, precum și despre alte plânte, de a cărora nume
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une-ori ei zugrăviat pre s6re sub forma 
şoimului, care era privit, ca stăpân al 
vederei. Şoimul înkipuește măreţia, ; 
fiind-că celelalte păseri, când sbâră în 
aer, merg în linie oblică, şi numai el 
se râdică perpendicular spre cer. EI în- 
kipuește şi umilinţa; fiind-că celelalte 
păseri nu se pot pogori spre pământ, 
de cât făcând o linie oblică, în Gre-ce 
el vine spre păment drept perpendicu- 

  

vekimea a legat unele divinități, precum şi may multe simboluri religidse, se vede, că terapeutica, popsrelor ori- entale și occidentale era strîns legată de religiune, şi că medicina cu totă măestria și ştiinţele e! colaterale. a eșit din teologie. Şoimul a împrumutat numele sei nu numai plântelor, dar și mineralilor ; dovadă vorba grecâscă iega- xizus, o pâiră cu însușiri Yarăşi medicale. 
Aici vom adăuga, că babele Românilor își ai şi ele terapeutica lor semini cu cea arătată aici de Pliniu. Şi ele vindecă Catarurile de okt cu lapte de femeie, ames- tecat cu sucuri de plânte. Dar rolul, ce-l j6că la babele n6stre petrele: roșii în vindecarea b6lelor de stomac, a vătămăturilor şi a altor bâle, 6re n'ar trebui şi acesta a fi odată studiat de specialiştii noștri, şi bine regulat în ştiinţa medicală >... 
Vom mat spune aici şi o altă particularitate, audită de noi în poporul românesc, care ne aduce aminte de ne- utralisarea veninului prin bozi. Românul dice, că pisica harnică, prindând un şErpe şi fiind miișcată de acesta, se vindecă de mușcăturile șerpelui, tăvălindu-se prin bozi,
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lar. Măreţia mai înkipueşte ; fiind-că el 
este mai măreț, de cât tote păserile. 
Sângele este înfăţişat, prin şoim; fiind- 
că el, dupre cum se dice, nu be apă, 
ci numai sânge. Şi în Slerşit, victoria; 
fiind-că el trece de învingătorul _totu- 
zor sburătârelor. Şi dacă şoimul este 
atăcat de cătră o pasere mai puternică, 
de cât dinsul, atunci el în aer se în- 
torce cu ghiarele în sus şi cu spatele 
în jos, şi ast-fel el încinge lupta, din 
carea esă în tot-dâ-una învingător, ne- 
putend a-l imita nici una din păseri (a). 

Şi în sfârşit, pentru a, înketea, cu ci- 
tatele din autorii veki asupra, şoimului, 
şi a începe studiul nostru asupra vul- 
turului, vom aduce şi următorul loc din 
cărțile lui Hermăs, păstrat de cătră 
Stobei, de unde se vede superioritatea 
Şoimului asupra, vulturului. «Se dice, 
că vulturul în sborul sei caută eterul, 
columba, aerul, care este de-asupra ete- 

  

(a) Vegdi asupra cap. VI, din cart, [alui Horapollon 
savantele comentarii din ediţiunea lui M. Leemans, pag, 
146 şi urm.
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rului, jar şoimul locueşte în regiunile 
superidre acestora» (2). 

Dorinţa propăşirei morale a omului 

a făcut pre religiunile veki ale Asiei, 

precum şi ale Europei, şi în particular 
pre mitraism, de a institui, dupre cum 

crede D. F. Lajard, noă grade de pro- 

păşire morală, jar ideia nemurirei su- 

fletului a adus instituirea încă a trei 

grade; adecă gradul părintelui vultur, 

părintele şoim şi părintele părinţilor, 

care tite înfăţişază nemurirea sufletu- 
lu, saii apoteosarea omului. Fie-care din 

aceste grade are câte un simbol; şi a- 
nume, gradul întâiu este simbolizat prin- 

tr'un vultur, ce înkipueşte pre Mitra, 

al doilea print'un şoim, ce arată cre- 
dinciosului pre Ormuzăd, şi în sferşit, 
gradul părintele părinţilor râdică pre 

sufletul omului la rangul zeului celui ne- 

mărginit, a Eternului, şi nu putea fi în- 

kipuit, de cât printr'un simbol abstract, 

imaginat de mintea omului; adecă, prin 

(a) Stobeii. Ecclog. lib, 1, cap. LII.
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cerc, saii cel mult o coronă, carea în- 
făţişa pre zeul cel fără început şi sferşit, 
pre cel fără margine, pre Eternul(a). 
Intre gradele de apoteosare ale omului 
vulturul ocupă gradul întăiti, şi el, deşi 
de o fire igneică, sai focosă, înfăţişază, 
cum am vădut, numai pre Mitra, iar 
din pricina inferiorităţei lui fisice, faţă 
de şoim, vulturul, sinmorg-ul mitrais- 
mului, este pus tot-dâ-una între cele 
doă porţi ale lumei, adecă între lună, 
p6rta, sufletelor omeneşti şi sore, porta, 
zeilor b); şi apoi el era privit şi ca pă- 
zitorul cu deosebire al porţei cereşti, 
spre a nu întra în sore, în locuinţa lui 
Ormuzd, de. cât sufletele curate Şi vir- 
tuse. Eca cum învaţă însuşi Ormuzd 
pre Zoroastru pentru a se ruga cu vred- 
nicie: «kiamă, 0! Zoroastre, cerul, dat 
de zeii, timpul fără margine, păserile, 
ce-şi ici sborul în sus, ventul cel 
iute, dat de Ormuzd, sapandomad =(pă- 

(a) F. Lajard. Recherches sur le cult de Mitrha, 
pag. 500. 

(b) Zend-Avesta. II. $ XIX.
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mentul) fiica cea curată a lui Ormuzd»... 

Şi Zoastru răspunde : «Ei kiem pre Or- 

mMuzd... Ei kiem pre Mitra,... Seroş, 

mansrespand (a)... ventul cel iute, dat de 

Ormuzd. (b)>. 

Vulturul, studiat în monumentele mi- 

traice greco-romane, cât şi persane, ni 

se înfăţişază purtând tot-d6-una în ghia- 
rele sale focul ceresc, fulgerul şi trăs- 

netul, şi el, noi am v&dut, în mitraism 

este simbolul Mitrei, adecă al zeului, 

pre care greco-romanii îl numiai: « Deus 

(2) Că prin păserele. «ceși i6ă sborul în sus» noi tre- 

bue să înțelegem pre vultur şi pre şoim, la acâsta ne 

îndreptăţesc numirile lui Zoroastru de Sero şi mansres- 

pand, şi apoi însuși sborul vulturului şi al şoimului, din 

care șoimul, înkipuirea lui Ormuzd, sbâră sus în linie 

verticală, Yar vulturul, simbolul Mitrei, în linie orisontată, 

dar tot sus. Acâstă îngrijire a lui Zoroastru, de a deosebi 

păserele, ce sbâră în sus, de cele ce sbără în jos, ca co- 

coșul, struțul şi corbul, simbolurile gradelor aeriene, ale 

miştilor mitraici, ne aduce aminte de însuşirea firescă a 

vulturului şi a şoimului, care îi face să rămână în aer 

sus, pănă când văd o pradă vile, după carea se pogâră 

spre a o prinde, Tot acâstă însușire a făcut şi pre mi- 

traism să pună pre vultur între sâre și lună, şi să-l în- 

făţişeze cu o natură igneică, foc6să. 

(b) Vendidad, pag. 415, 416. cfr. F. Lajard, Recher- 

ches sur le cult de Mithra pag. 5IO—ȘII.



brontonos, Deus astrobontos = Zeul 
fulgerător, Zeul stelo-fulgerător»>. ŞI 
dacă Mitra era, privit ca şeful suprem, 
regele îngerilor, izeds, carii luptat în 
protiva lui Ariman şi a demonilor lui, 
dews, adecă este zeul neînvins, zeul, 
care dă victoria, vulturul dupre cărţile 
lui Zoroastru este întăia şi cea mai 
mare pasere, regele lor, şeful victorios, 
dupre cum pre pământ este leul, cel mai 
tare dintre animale (a). 

Nu se ştie pănă acum cu siguranţă, 
dacă miştul din gradul Părintele vultur, 
ce ar fi voit să trecă în gradul Părin- 
telui Şoim, saii cu alte cuvinte, dacă 
sufletul, ce voia să se râdice în apo- 
teosarea sa de la, Mitra la Ormuză, tre- 
buea să porte un costum propriu, şi 
să lupte trup la trup cu vre unul sai 
mai mulți vulturi, dupre cum se pe- 
trecea în celelalte grade ale cultului 
liturgic din propăşirea morală a mi- 
traistului. D. F. Lajard, judecână dupre 

(a) lescht de Behram 15 card€, Zend-Avesta T. 1], 
cfr. F. Lajard, Recherches sur le cult de Mithra loc, cit.



monumentele arheologice mitraice, de 

care dispune ştiinţa în privinţa celor- 
alalte grade, crede, că şi mistul gra- 

dului Părintele Vulturul, doritor de a 

intra în gradul Părintele Şoim, trebue 
să, fi avut un port propriu, şi să fi dus 

o luptă cu unul saii mai multe din 

simbolurile Mitrei, adecă cu vulturul (a). 

Dar aceia, ce nu explică monumentele 

arheologice, descoperite pănă acuma, 

lămureşte în de ajuns istoria persană 

prin următorul fapt, care ni arată pre 

vultur luând parte în lupta mistului 

pentru gradul părintele Şoim, şi încă 

cu apucături vrăjmaşe: «Istoria spune, 

că Ke kaus, voind să se râdice la cer, 

s'a pus într'un coş, purtat de un vul- 

tur negru, dar acâstă pasere l'a lăsat 

să cadă în apă. Mai marii Iran-ului l'a 

scăpat de acest esces de ură, şi prin- 

cipele s'a suit pe tron cu totul con- 

fus» (b). Dupre tote aceste noi sintem 

(a) F. Lajard. Recherches sur le cult de Mithra, 

pag. 513. 
(b) Modjmel-el-Tevarich. Fol. 31. Vo.



autorizați a înkeia, şi a stabili, că vul- 
turul în mitraismul persan, precum şi 
cel greco-roman, înfățișa pe Mitra, cu 
tâte atributele ei, şi că mitraistul, care 
în propăşirea sa morală, în apoteosarea 

sa, dorea a părăsi gradul Părintele vul- 
tur, trebuea să între în luptă cu unul 
sau mai mulți vulturi, simbolul Mitrei, 
şi numai eşind învingător din acâstă 
luptă, putea să între în gradul Părintele 
Şoim, adecă să se indentifice cu zeul 
binelui absolut, cu Ormuzăd. 

Vulturul era nu numai un simbol 
religios al Mitrei, dar întra şi în atri- 
butele regale a celor mai multe din 
popoarele veki. D. M. Ampbre crede, 
că vulturul era în Egipt consfințit lui 
Isis, dupre cum el era la Asirieni con- 
Sfinţit Militei şi la Perşi Mitrei, şi că 
el atât la Egipteni, cât şi la Perşi, era 
unul din apanagele regale a). Elien în 
tradiţiile asupra, lui Aşemenes ne spune, 
că acest rege a fost hrănit de un vul- 

(a) M. Ampăre. Rapport publicat prin Monitorul uni- 

versal din 23 Martie 1845. No. 82.



tur; adecă că el era râdicat la gradul 
mitraic Părintele vultur (a). De aici se 
înţelege uşor, pentru ce între demni- 

tarii curţei persane erai funcţionari, 
carii avâii sarcina, de a fasona în fie- 
care dimin6ță nasul regelui în forma, 
ciocului de vultur, adecă a-l face aqui- 

lin); şi biografii lui Cirus cel mare ai 

grija de a ne spune, că el avea un 

nas aquilin (6). Quint Curce, descriind 

insigniile, cu care era decorat carul 

triumfal al lui Dariu, dice, că era ornat 

cu un vultur de aur, a căruia aripi 

erai intinse (4). Orod, după cea cucerit 
Antiohia Siriei, s'a arătat poporului 

într'o manta şi cu o colieră, împodobită 
cu mai mulţi vulturi; şi de sigur, el 
cu aceste insignii a voit să arate, că 

se pogdră din regii Aşemenidi, între 

carii Seleucii purtati un vultur pre casca 

(a) Aelien. lib. XII, cap. XXI. 

(b) Olympiodor, comment. sur Meteores d'Aristote par 

M. Fr. Creuzer. cfr, Platon apud Plutarch De auditione. 

Xylander. | ' ” 

(e) Xenophon. Cyri disciplina. VIII. 

(4) Quintus Curcius lib. 11, cap. II.
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lor, iar Tigran o corână între doi vul- 
turi (a). Regii Persiei şi astă-di între- 
buințază la solemnităţă un demnitar, 
care portă un baston lung, impodobit 
cu 0 pasere de aur (). Arsacigii Ar- 
meniei, tot pentru cuventul că se tră- 
g6i din Aşemenidi, nu numai că ave . 
sceptrul împodobit cu un vultur, dar 
înființase şi o instituţiune ereditară, a, 
căria, mare ofiţer, numit pe armeneşte 
Arzruni = purtător de vultur, trebuea să 
premergă înaintea Regelui la tote ce- 
remoniile (c. Obiceiul, de ase împodobi 
sceptrurile regale cu vulturi, este adus 
în Europa din Asia apusană. Dionisie 
Halicarnas ne spune, că Etruscii, avend 

(a) F. Lajard. Atlas, pl. LXVI, No. g. 
(b) Xenophon prin Cyri disciplina cap. VIII ni spune, 

că stindardul Regelui Persiei era un vultur cu aripele în- 
tinse și aședat în vârful unei sulițe, 

(c) Moise de Chorân. Hist. Armen, lib, II, cap. VII, 
pag. 92 edit. Whiston, Valarsace, întăiul Rege din fa- 
miha Arsacidilor, a întrodus acest obiceiii, dupre cum ni 
spune tradiţiunea. Tradiţiunea acâstă se adevereşie şi de 
cătră catolicosul loan, care dice, că sceptrul Regilor Ar. 
meniet era împodobit cu un Şoim. Hist. de Armenie cap. 
VIII, pag. 19, edit. ]. Saint. Martin. 

13034 Ă 7
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a înkejea un tractat de pace cu-Tare- - 

viniu cel. bătrin, trimit acestuia. insig- 

niile Regilor lor; adecă, o corână-de aur, 

un tron de fildiş,:un sceptru, înfipt 

într'un vultur, o. tunică, împodobită cu 

aur, şi o togă de purpură (2). Alexander 

ab Alexandro, împrumutând acest fapt 

de la Dionisie, sai din acelaşi isvor, 

adaugă, că sceptrul lui Tarcviniu cel 

bătrin era de fildiş, şi că acest Rege a, 
purtat pănă la sferşitul vieţei sale o 

coronă de aur (b). Şi apoi este ştiut, că 
un senatus-Consultus l'a autorizat pre 

Tarcviniu de a purta aceste insignii, 

şi printr'ipsul pe toţi urmaşii lui; ceia 
ce dovedeşte, că obiceiul era strein, şi 
pentru întroducerea lui în vi6ţa romană 
era de trebuință un vot al senatului. 

Nu vom părăsi acâstă materie mai 

nainte de a aduce aici tote prerogati- 

vele politico-sociale ale şefilor de popore 

veki, care prerogative eraii strîns legate 

(2) Dion. Halicarn, lib. III. cap. LXI. 

(b) Alexan. Geneal. dier.. T. 1, lib. 1, cap. XXVII.



de ideografia, vulturului. Dupre autorul 
cărţilor, prescrise lui ' Hermăs (a), vul- 
turul mai este înd&strat cu însuşiri 
dumnedeeşti, ca dreptatea şi îndurarea, 
care sînt atribuite ale Mitrei, zeul mij- 
locitor între om şi Ormuzd, însărcinat 

„de a întreținea, armonia în lumea supt- 
lunară. Acâsta ne împinge la ideia, că, 
dacă Regii Persiei, ai Armeniei şi Impera- 
torii romani avâii. înaintea mersului lor 
solemn sceptre, sati bastâne, împodobite - 
cu vultur, lucrul acesta, îns&mna, întăi, 
că ei se daii de şefi cu origine divină, şi 
că ecserciţiul dreptăţei pre pământ este 
un apanaj regal, câştigat în puterea, 
originei lor. Aici de altă parte, avem 
şi începutul formal al prerogativelor, ce 
Occidentul Europei prescrie prin .con- 
stituţii şefilor statului, precum şi pro- 
totipul bastonului justiţiei englizeşti. .. 

După ce am arătat rolul vulturului 
în mitraism, şi prin acesta şi rolul, ce 
el a jucat în viţa politico-socială, a, po- 

(a) Stob, Eclog. lib. 1, cap. LII.
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porelor Orientului, precum şi acelor din 
Occidentul Europei; după ce am desecaţ 
tot, ce a fost, esenţial în vi6ţa antică 
a omenirei asupra acestei păsări, carea, 
a slujit de simbol al unei întregi vieţi 
omeneşti moralo-politice; ne întrebăm 
acum, ce îns&mnătate pote să aibă vul- 
turul pe stema Munteniei, şi în parti- 
cular, ce a voit Negru vodă să arate 
cu vulturul coloniştilor din Omlaş şi 
Făgăraş? Corbul, noi am vădut, arată 
la ai lui Negru un pământ al făgădu- 
inţei, era emblema colonizărei, carea 
mai spunea locuitorilor autohtoni ai 
vekei Muntenii, că Omlăşenii cu Păgă- 
răşenii vin la dinşii cu pace, şi nu cu 
gând de vrăjmăşie, ca Ungurii; iar vul- 
turul, avend kiar sbor eraldic, dupre 
cum il vede pre stema, țărei D. Colonel 
Năsturel, nu pote să înkipuiască în e- 
raldica românscă, decât una din ideo- 
grafiile religi6se ale vulturului mitraic ; 
dic identificarea omului cu Mitra, sati 
că el arată autoritatea politică a lui 
Negru vodă. De aceia noi aici, vom
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mai stărui asupra acestor ipotese, făcute 
în privinţa vulturului de pre stema ve- 
kie a ţărei, pentru ca să vedem, dacă 
una cel puţin pâte fi aplicată la, presu- 
pusul vultur din stemele veki. 

Vulturul, introdus cu sila în stema 
țărei munteneşti, ar putea mai întăi 
să simbolizăze perfecțiunea, morală a 
lui Negru vodă, sati a tuturor colo- 
niştilor făgărăşeni și omlăşeni; şi acesta, 
numai în marginile mitraismului, adus 
de Romani în Dacia, lui Traian. Sai să 
vorbim şi aici în termeni mitraici, di- 
cend, că Negru vodă, ori unul din ur- 
mătorii lui pre tronul Munteniei: ar fi 
voit cu vulturul ase arăta: la ai sei, Şi 
locuitorilor veki din Muntenia, că el 
este ca şi un rege al Persiei, sai un 
Impărat roman, un mist în gradul pă- 
rintele vultur, care ca un alt Aşemenid 
persan îşi fasona nasul în fie-care di- 
min6ţă, saii se deda în fie-care di la 
practecele religi6se ale cultului mitraic; 
adecă își făcea eserciţiile de mist în 
gradul părintele vultur, Şi acâsta, dela,
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vâculal XIII-lea, încâceal creştinătăţei!... 
Noi nu putem cu nici un preț să pri- 
mim acestă ipoteză, şi mai ales când 
ne gândim, că ne aflăm în faţa popo- 
rului român, unul din cele mai creştine 
popbre până astădi; şi apoi când mai 
ştim, că ori-cât de puternice putâi să 
fie la: poporul român suvenirile mitrais- 
mului, nu ar fi fost ele în stare de a întu- 
neca în mintea lui ideia morală, că omul 
în creştinism a dobindit un grad moral 
mult mai înalt, de cât cel al părintelui 
vultur din mitraism, şi că prin religiunea 
graţiei divine omul a ajuns a fi fiii a] 
lui Dumnezeii, adecă al Domnului zei- 
lor. Altceva, însă este cu corbul, dacă 
îl primim, sait mai bine dis, dacă îl 
ţinem în stema ţărei munteneşti. El 
ne arată înkipuirea, este ideografia co- 
lonizărei Munteniei, şi încă a unei co- 
lonizări prieteneşti, făcută pe un pământ 
frăţesc, unde banaturile (2) româneşti 

  

(a) Zicem banaturt și nu bănii, pentru a arăta aict și 
bănuelele, ce se năştâii în sufletul Românilor din asămenea 
bănii la venirea unui Negru vodă, saii a altui venelic,



se ţine de mâna prin munţii carpaţi 
cu cel din Oltenia şi cu altele din Mol- 
dova, şi care numai în Munteniă se nu- 
miati al Câmpulungului, al -Vrancei şi 
altele. 

Dacă nu ne-a mulţumit ideia vultu- 
rului mitraic, că el adecă ar putea să, 
înkipuiască în eraldica românescă per: 
fecţiunea, morală a lui Negru vodă, să 
vedem de acum, dacă nu cum-va cele- 
laltă idiografie a vulturului nu va putea, 
să interpreteze pre înkipuitul vultur din 
stema țărei munteneşti. Noi am văgut 
mai sus, că vulturul atât la popsrele 
Asiei occidentale, cât şi la Romani înki- 

care cu tot corbul stii cel pacinic de pre flamură nu pu- 
tea să înlăture cu totul bănuela, că el cu ai sti are să 
le cuceriască şi să le sfărame băniile, Dovedi istorice, dar 
și regretabile, avem luptele dintre Moldoveni şi Munteni 
pentru neatirnarea fie-cărui principat. Și cu t6tă afirmarea 
documentelor, că banul Craiovei sa înkinat de bună-vote 
lui Negru vodă, noi am descoperit la înființarea Mitro- 
poliei' de Severin, că Alexandru Basarab face o concesi. 
une anticanonică, pentru a înlătura bănucla din sufletul 
banilor Olteniei. (Creștinismul în Dacii şi creștinarea Ro- 
mânilor de Archim. G. Enăcenu, 1878. București, pag. 
228—231.)
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puia, pe lângă apoteosarea Şefului unui 
popor şi autoritatea, lui politică. Regii 
Persiei, caşi Imperatoriă romani, când - 
punăi vulturul cu un cap pe sceptrul 
lor, arătau lumei, că ei sînt st&pânito- 
rii poporului, preste care ei domniaii, 

- Când însă vulturul de pre sceptru avea 
do8 capete, ca la Regii de pre urmă 
ai Persiei şi Imperatorii bizantini, atunci 
acâstă, ideografie arăta lumei, că pur- 
tătorul unui asemenea sceptru îşi avea, 
privirile sale vultanice îndreptate spre 
R&săritul şi Apusul lumei ; că el voia prin 
cuceriri militare, saii misiuni religiose, 
ca cei din Bizanţiu, să-și intindă auto- 
ritatea sa politică asupra, tuturor pop6- 
relor lumei ; şi în sferşit, că stăpânia, 
lui este dela D-dei cu dreptatea, pre 
carea, este gata a o împărţi la toţi şi 
fie-căruia. In faţa şi a acestor însuşiri 
politico-sociale ale vulturului ne între- 
băm Iarăşi, ce ati voit Domnitorii Mun- 
teniei să arate lumei cu înkipuitul vul- 
tur de pre stema lor ? Cucerirea lumei 
nu 0 vom gice, fiind că vulturul, impus
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stemei româneşti, are un singur cap, 
şi apoi să nu uităm şi particularitate 
psihică a poporului românesc, că, el, fie 
din modestia sa caracteristică, fie că 
se simţia puţin la număr, nu a tins 
nici o dată la cucerirea de popsre. Şi 
noi interpretăm cuceririle lui Mihai bra- 
vul numai ca pre o tendință, de a uni 
pre toţi Românii supt un singur scep- 
tru, jar pre ale lui Mircea cel bătrin 
mai mult ca un avertisement, dat 'Tur- 
cilor, carii cu cuceririle lor daii năvală 
la Dunărea. După acâsta nu ne rămâne 
altă înkipuire, de cât că Domnitorii 
Munteniei cu Negru vodă în frunte prin 
vulturul monokefal, pus pe stema ţărei 
lor, voiati să arate la ai sei şi locuito- 
rilor veki ai Munteniei autoritatea lor 
politică cu tote apanagele ei, ca origi- 
nea, lor divină, dreptatea, şi alte daruri 
domneşti, gata de a le împărţi celor, 
ce-i vor urma, şi vor asculta, de dinşii. 
Dar să ne ducem cu mintea la supuşii 
lui Negru vodă, carii ai plecat cu dînsul 
din Omlaş şi Păgăraş, şi ne vom con-
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vinge, ca ei nu putâii dori aşa ceva de 

la Negru, care le era herţogul lor şi la 
locurile lor natale ; şi tot ce putâi dori 

dela dinsul era o colonizare, şi o lăr- 
gire de pământuri, carea era simbolisată | 

de minune prin corb. Apoi să ne mai 

întârcem şi la vekii locuitori ai Mun- 
teniei, la acele ducate munteneşti, care 

ca, şi surorile lor dela Bârlad, Bacău şi 
Vrancea, nu încetâză pănă în vâcul al 

XVI-lea aşi apăra autonomia lor maj 

întăi prin hris6ve, scâse dela, Domnitorii 

după vremi, şi apoi kiar cu revolte, ca 

Vrăncenii pe timpul lui Stefan cel mare, 

şi Mehedinţenii mai înc6ce. Acum, când 
avem înaintea n6stră popsre atât de 

iubitore de autonomie, şi prin urmare 
cu vi6ță, dacă nu politică, cel puţin so- 

cială drăgălaşă, putem noi mai mult 

să băgăm cu sila ideia, că Negru vodă 

aducea vekilor Români din Muntenia 

autoritatea sa politică cu dreptatea ? 

Şi mai mult, că aceşti locuitori o pri- 
mesc bucuroşi, sai să vorbesc mai pe 

româneşte, că ei de bună voia lor ai
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pus capetele lor sănătose sub Evan- 
ghelie ?,.. 

Dar la sferşit de tot să mai facem 
încă o înkipuire, singura posibilă de 

„a tălmăci pre vulturul înkipuit din - 
stema Munteniei; că adecă în mintea 
Românilor de pre vremurile lui Negru 
vodă începuse a încolţi ideia unei uniri 
politice a tuturor Românilor supt un 
singur Domnitor, şi că acel Voevod, 
dorit de Români în faţa primejdiilor, 
ce-i amenința din partea Ungurilor şi a 
Turcilor, era Negru vodă, care cu vul- 
turul seii de pre stemă le arăta mân- 
tuirea de primejdii. In faţa, şi a acestei 
înkipuiri destul de probabilă noi tot nu 
ne putem înkina pentru cuvântul, că 
documentele istorico-arheologice, de care 
dispunem, până acum nu ne îndreptă- 
ţesc la, acesta, şi apoi, o greşală a sim- 
plilor noştri sculptori din vâcurile de 
întunerec ale Românilor, recunoscută de 
toți, pre noi tot nu ne pote hotări, de 
a skimba elocintele nostru corb pre un 
vultur, fie el şi falnic. 

* *
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Peştele în deobşte, şi une-ori delf- 
nul, este iarăşi unul din elementele 
heraldicei româneşti, şi în particular a, 
celei moldoveneşti, despre care noi voim 
aică să ne spunem cuvântul nostru.: 
Peştele, a intrat în stema Moldovei prin 
oraşul Bârlad, care înainte de descăle- 
carea țărei a avut acest element heral- 
dic, luat din vekea, religiune a Dacilor, 
numită cabirism. Şi în Gre-ce pre stemele 
Moldovei dintre anii 1856—1859 peştii 
în număr de doi, şi sub forma de delfini, 
sînt întrebuințaţi, ca, susţinători, sati su- 
porţi, cum îi numeşte D. Col. Năsturel(a), 
prin pecetea oraşului Bârlad de 1685 
vedem pre peşte nu în trup delfinic, 
şi apoi el este în număr de trei, care 
aduce forte bine cu peştii, întrebuin- 
țați ca jărtve pe tripodul cabiric 4). 
Şi apoi să se mai bage de samă Şi 
acea împrejurare, că leul (c) cu peştele, 

  

(a) Stema României, pag. 74 şi 179. 
(b) V. A. Ureke, Schițe de sigilografie românâscă, pag. 

17. Cfe. Cultul cabirilor în Dacia op. cit. fig. 1, 3, 20etc, 
(e) Leii, tot ca susținători at stemei, se pot vedea în 

op. D. Năsturel pag. 66, stema Domnitorului D. Canti- 
mir, şi pag. 72 stema Domnitorului Sandu Sturza, etc.
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semne ale cabirismului dacie (2), se în- 
tilnesc pe acele monumente arheologice 
româneşti, care îşi ati începutul mai 
ales în Moldova; şi apoi prin acele 10- 
calităţi, întărite de munţi şi de codri, 
pre unde a putut să se păstreze ele- 
mentul dacic cu organisaţiunea lui so- 
cială representativă, dupre cum se vede 
acesta şi la vekiul Bârlad. Barlădenii 
întrebuințat peştii nu ca susţinători, 
ci ca element esenţial al mărcei lor, 
aşa cum se vede pre monumentele 
arheologice ale vekei Dacii şi ale Misiei 
inferidre 4); şi acâsta, credem noi, pen- 
tru cuvântul, că în vestiţii codri ai 
Bârladului ai putut cu mal multă în- 
lesnire să, se păstreze vekea suvenire a 
peştelui cabiric, alăturea cu tipul fisio- 
logic al Dacului, cel atât de des în- 
talnit prin satele Tutovei. Aşa că şi 
pre acest element al] eraldicei româneşti 
A 

(a) Cultul Cabir. în Dacia, fig. 3, 11, etc, 
(b) F. Lajard. Recherches sur le culte de Mithra, 

pag. 522,
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noi trebueşte să-l căutăm tot în reli- 
giunile daco-romane. 

Dacă taurul, corbul şi alte elemente - 
ale eraldicei românești sînt aduse în 
Dacia, de cătră Romani cu mitraismul, 
peştele din acelaşi eraldică este cu 
mult mai vekiii, este cabiric, adus în 
Dacii, cum am stabilit maj sus, de 
cătră, Gheţi prin 'Tracia. Peştele în mi- 
traism, şi tot-a6-ună in formă de delfin, 
se găseşte afară din Dacia lui 'Traian 
mai mult pe monumentele, care sa 
sculptat prin Misia; adecă în vekia 
Tracie, unde simbolul peştelui a putut 
să rămană din vekiul cabirism, întrând 
mai târdiu în mitraism, ca un element 
de adoa mână. Și anume, avem pe o 
medalie a Istrului din Misia inferidră, 
un Vultur, aşezat pre un delfin (a), sau 
un lei de-asupra unui delfin (), şi ia- 
răşi un leii într'o corabie, carea înki- 

  

(a) Bibliotăque imperiale. Essai sur les satrapies pl, 1X, No. 13 şi 14. - 
(b) F. Lajard. Recherches sur Venus, pl. XIX, No. ş.
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pueşte înotul peştelui (2); cu alte cu- 
vinte, peştele în mitraism este între- 
buinţat, ca simbol al unei alte înkipuiri 
a. s6relui, şi anume al vulturului, 
sau al leului. . In curatul cabirism 
îns6 peştele este un simbol esen- 
țial, de mâna întăia, şi pre tote. mo- 
numentele cabirice el înfăţişază.. pre 
sore în mod direct, dupre cum ni se 
arată prin tinărul întins, sati mai bine, 
ucis de picidrele calului unuia, saii a 
doi călăreţi. Alte-ori avem. înkipuirea, 
s6relui prin un tînăr şi un peşte tot- 
de-o-dată; şi acesta pentru: cuvântul, 
că tinărul înkipueşte pre s6re în splen- 
d6rea lui de la răsârire şi in mod 
antropomorfistic, ar peştele arată pre 
același sore în mod ihtiomorfic;, care. 
ne spune, că sdrele, apunând, se cu- 
fundă în Marea ca un peşte. Şi pentru 
a dovedi afirmările n6stre, vom atrage 
luarea aminte a cetitorilor asupra mai 
multor figuri din tabelele, alipite la 

(a) M. Le duc de Luynes. Choix de mâdailles gra- 
vEes. pl. XII, No, 22,
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studiul asupra cultului cabirilor în Dacia, 
unde avem pre scre înkipuit odată 
Printr'un singur tinăr, şi alte ori prin 
doă simboluri de O-dată ; adecă â ti- 
nerului şi a peştelui (. Figura însă a 
20, găsită în ruinele vekei cetăți Sa- 
linae, Turda, de astă-di, şi pre carea 
noi o privim ca pre un monument mi- 
îraic, lucrat supt înriurirea vekiului 
cabirism, ne înfăţişază pre sore în patru 
forme de o dată; şi anume, întăi în 
formă de rosetă cu multe rade, în 
formă, de leii, simbol cabiro-mitraie al 
Sorelui, în formă de faţă  omensâscă, 
simbol cabiric tot al S6reluj, şi în sfir- 
şit în formă de peşti, din carii unul 

  

(a) T. Antonescu. fig. 2, 4, 5 și 6, unde se vede în- 
kipuirea s6relui printe'un singur tînăr, culcat cu faţa în 
jos şi supt pici6rele unui cal; figurile 7, 11, 13, 14 etc, 
ne arată pre s6re în înkipuiri de doi tineri, întinşi în 
același mod supt picidrele a doi cai; în sfârşit figura 3 
este de tot caracteristică, și aici avem pre s6re în forma de 
tînăr, întins în același mod, dar la capul lui este și un 
tripod, pre care stă peştele, al doilea simbol al s6relui, 
şi precum peștele ne arată pre s6re în apusul lui, tînă- 
rul înkipueşte răsărirea, sGrelui ; dar amândoă sînt sim- 
boluri directe și esenţiale ale sârelui,
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este pus pe tripod pentru jărtfire, şi al 
doilea alăturea, gata spre acelaşi scop. 

Dacii, popor de origine arică, nu pu- 
tei să nu aibă ideia nemurirei sufle- 
tului, şi cultul s6relui, străveke rămă- 
şiță din sabeism, era, cum am v&gut, 
înkipuit, când printr'un om Şi alte-ori 
printr'un peşte; şi omul, ca, şi peştele, 
în cabirismul dacic înfăţişa pre sore, 
iar în respectul moral ideia, morței şi 
a învierei sufletului omenesc. Peştele 
în particular înfățișa, ideia, morţei cu 
rătăcirea sufletelor omeneşti, metem- 
psihosa omului. Şi acesta, se vede prin 
acele monumente cabirice, unde peştele 
pe tripod este pregătit spre jărtfire, 
ca obiect de mâncare la ospățul, ce 
are a aduce pacea între fraţii ucigaşi 
cu fratele ucis; adecă, reapărerea, din 
apă a s6relui la răsărit, ca a unui 
peşte, primind de acum figura unui 
tinăr, plin de vigore şi de frumuseţă. 
Cu alte cuvinte, aici avem ideia mor- 

-ţei sufletului omenesc, care rătăceşte 
prin firmament, ca un peşte prin fun- 

43037 8
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dul mărei, şi ideia învierei în figura 
tînărului, Şi dacă luăm în din noii ob- 
servaţie icânele arheologice ale cultu- 
lui cabirilor din Dacia, şi le studiem din 

punctul de privire al nemurirei sufle- 

tului, descoperim, că figura, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 183 şi 14, 

prin înkipuirea a unuia saii a doi ti: 

neri, întinşi supt copitele cailor, ne 

daii ideografia morței, dar mai ales 

a, învierei sufletului omenesc ; figurele 

8, 9, 10, 12, 15, 18 şi 20, arătându- 

ne tripodul, saii masa de iîmpăcăciune 

a fraţilor, ne înfăţişază pre suflet în 
timpul dintre mârte şi înviere, în ră- 

tăcirea, lui prin firmament; şi în sfer- 

şit, figurile 1, 3, 11 şi 20 cu înki- 

puirea peştelui pe tripod, saă alăturea, 

ne arată ideia mai ales a morţei su- 
fletului omenesc, dar şi tinderea lui la 

înviere. 

Inarmaţi de aceste cunoștințe religi6se 

despre peşte, să cercăm de acum a în- 

terpreta, şi peştele din eraldica moldo- 
venâscă, şi în particular cea bârlăd6nă.
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Dela inceput inlăturăm ipotesa, că peş- 
tele din eraldica bârlădână p6te înkipui 
ideia nemurirei sufletului omenesc; şi 
acâsta, pentru cuvântul, că străbunii 
Barlădenilor din vâcul al XVII-lea aveti 
la formularea eraldicei lor ideia ne- 
murirei sufletului prin creştinism, care 
le-o înfățișa întrun mod complect, şi 
cu caracter revelat; ne mai rămâne 
după acâsta din simbolul religios a] peş- 
telui numai partea, fisică, adică mârtea 
Şi învierea cabirului ucis, sati apunerea, 
Şi r&sărirea sorelui. Şi noi credem, că 
Bârlădenii, avendu-şi ducatul lor întins 
peste vekea ţară a Scitilor, adecă de 
la Dunărea preste litoralul nordic al 
Mărei negre; şi v&gând dilnic apunerea 
şi r&sărirea srelui din Marea n6gră ; 
a asociat vekea suvenire a peştelui cu 
fenomenele dilnice ale sGrelui, şi aşa 
ai ajuns la ideia, de a întroduce în 
eraldica lor peştele, fie în formă de 
delfin, sai în altă formă, şi cu densul 
a arăta lumei, că ţara lor se întinde 
peste Marea cu sarea, dar mai ales cu
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peştii, şi de altă parte să ne mai do- 
vediască, că Baârlădenii, ca şi toţi Ro- 
mânii, ţin la suvenirea cabirică a peş- 

telui, dupre cum ţin ei şi la aţa, cu 

carea îşi l6gă gura cămăşei... 

%* 

* x 

Şerpele, tiritore şi amfibie a naturei, 
încă din cea mai adincă vekime a atras 

luarea, aminte a omului, punându-l ca 

simbol al deosebitelor fenomene ale 

vieţei sale. Şârpele se întâlneşte în teo- 
logia mai a tuturor popdrelor, şi cu în- 

suşiri aprâpe identice celor din teologia 

cabirică şi cea mitraică. El are un loc 

de onore în ştiinţa şi măestria tera. 
peutică, şi a întrat forte de timpuriu în 
eraldica popârelor, iar poporul româ- 

nesc supt înriurirea cabirismului dacic 

şi a mitraismului roman îl însuşeşte 
până astădi proprietăţi astronomice, şi 
a făcut din şârpe în forma de balaur 

un păzitor al apelor vii, şi prin poveş- 

tele sale balaurul este acel, ce furând 

fetele de împărați, le duce în palatu-
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rile lui mari şi frumose, şi une-ori kiar 
de cristal, de unde sînt scăpate numai 
de cătră persânele voinice şi deştepte 
ale poveşti, care prin omorirea balau- 
Tului ajung stăpâni preste împărăţia 
lui. Unele din rolurile şerpelui fiind 
arătate aici, tot ele, credem noi, ati să 
ne dea şi înţelesul şârpelui din eraldica, 
românâscă. 

In cabirism, ca şi în mitraism, Ş6r- 
pele în formă de doi mari balauri îm- 
brăţişază aprope tote actele liturgice 
ale cultului, făcând a, se întrevedea, par- 
ticiparea lui la uciderea, cabirului tînăr, 
adecă a s6reluița), sai încolătăcindu-se 
de alungul taurului, adecă a bromius- 
ului mitraic. Aceşti şerpi fiind aşedaţi 
în deobşte pre amândoă laturile scenei, 
ei aii pe frunte o crâstă, şi supt guşe un 
fel de barbă ). Alte-ori şi tot în ca- - 

(a) Românii aii credința astronomică, că unul sai mai - 
mulți balauri mănâncă pe sâre în timpul eclipsărei luy, 
ba cei mai mulți văd şi sângele, ce curge din muşcă- 
turile, îndurate de sore dela balauri. Tot ast-fe] prin ana- 
logie ei interprei€ză și eclipsele de lună, 

(b) Cultul cabirilor în Dacia, op. cit, fig. 3, 6 şi 1n,
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birism, încunjurând scena, se pregăteşc 

a muşca din lună, ca în eclipsa po- 

pulară, ori din corbii, care îşi au gu- 

rele deskise, unul spre s6re, şi celalalt 

spre lună a), In mitraism întâlnim în 

deobşte pre un şârpe, înfăşurând jătva, 
Jar al doilea se încolătăceşte în jurul unui 

om (), sau în jurul unui copac din lă- 

untrul peşterei, avend sau nu crestă (e); 
şi în sferşit pre monumentele dela Slă- 

venii din judeţul Romanați avem, ca 
şi în cabirism, pre şerpi, formând un 

arc în jurul scenei liturgice a mitrais- 

mului, iar pre alt monument tot dela 

Slăvenii (4), vedem pre şârpele cel bun 

formând cu cel reii un arc în jurul 

aceliaşi scene (e). 

(a) Ibid, fig. 13 şi 14. 

(b) Jos. de Hammer, Mithriaca, Paris. 1833, Atlas 

pl. VI. 

(c) Ibid, pl. XIV. 

(a) A. Î. Odobescu, Antichităţile jud. Romanați, pag. 

44 45. 
(e) Ibid. 83, 85. Aici vom aduce aminte cetitorilor 

noştri de balaurul, pre care locuitorii Tismenei îl văd și 

pănă astă-di de asupra peșterei st. Nicodim, care peșteră, 

ca şi cea dela Poluvraci şi Bistriţa, a slujit când-va de loc 

pentru jărtvele cabirice,
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Văgend pănă aici numărul şi poşi- 
țiunea şerpilor de pre monumentele ar- 
heologice, ce ni s'aii păstrat, de acum 
să ne ocupăm şi de înțelesul teologic 
al acestor tiritâre din culturile daco- 
romane. Figura cea întinsă a şerpelui 
cu ftirirea lui ceu prelungită în mers 
a asociat în mintea omului ideia de 
timp, carea la rândul ei se înkipueşte, 
ca o durată, ca un ce, care curge şi 
se prelungeşte fără intrerupere; adecă, 
eternul. In cabirism acâsta este în de- 
obşte stabilit, că şerpele era simbolul 
eternităţei, iar despre şârpele din res- 
tul paganismului, eca ee ne spune Eu- 
sevie Pamfil: «Egiptenii, voind să în- 
fățişăze lumea (eternitatea), trag un 
cerc, a căruia culdre este cea a aerului, 
şi care cere răspândeşte flacări a). In 

(a) Ezekiil, vorbind despre cel vekiii de dile, Eternul, 
purtat pe heruvimi, îi înfăţişază pre aceștia în formă de 
r6te aripate de foc, saii de flacări, care râte la Babilo- 
neni şi Perși, înkipuind pre eternul însuşi, avâi forma 
şerpelui. lezek, IL, 15 etc, Cfr, F, Lajard, Recherches șur 
le cult de Mithra, pag. gar,
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mijlocul acestui cere ei pun un şerpe, 

care are forma unui şoim cu aripile 

întinse (a). Totalitatea acestui simbol are 

forma, unui thita (6) grecesc (b). 

Ş6rpele la cei veki, ca şi la Daci, 
avea însuşiri şi terapeutice ; şi încă din 
vekime numele grecesc al veninului = 
yaguciuiov, de care este plin şerpele, a 

determinat numirea de farmacie a lo- 

calului, unde se pregătesc şi se vând 

până astă-di materiile terapeutice. Re- 
versul unei figuri ovale din tabelele, 

alipite la opera Cultul cabirilor în Dacia, 

şi a căria față ne arată aprope tote 

elementele cultului cabirie, cuprinde de 

o dată trei şerpi. Cel întăi, care în- 
cinge t6tă scena figurei, este un balaur 

mare, şi îmbucându-şi coda, înkipueşte 

ideia eternităţei, iar alţi doi, încolătă- 

(a) Noi am vădut mal sus, că Șoimul era în mi- 

-traism simbolul lui Ormuzd, iar Egiptenii, cum ne spune 

Eusevie, pre șcrpe îl fac șoim; prin urmare avem același 

ideografie a srelui, înfăţişată prin dot simboluri, care, 

înkipuind pre sâre, se pot şi simbolurile înlocui unul 

prin altul, 

(b) Praepar. Evang. lib, III, cap. IV,
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ciţi pre câte un baston, îşi întind gu- 

rele spre cupa medicală (a). O scenă ana- 

logă avem şi pe un sardonyx din muzeul 
Medicis, unde este şi inscripţia vyia= 

sănătate &); adecă, că şerpii cu cupa lor 
înfăţişază, măestria medicinei populare. 

carii maj pe urmă aii fost primiţi kiar 
de ştiinţa medicală. Şi în sfârşit, tre- 

bueşte să adăugăm aici şi acea, parti- 
cularitate românâscă, că peştera dela, 
Poluvracii Gorjului are şi până astă-di 
în popor tradiţiunea, că o dată în acea 
peşteră, destinată când-va pentru jărt- 
vele cabirice, locuiaii nişte vraci = me- 
dici, carii împărţiaii poporului I&curile, 
saii ajutorele lor medicale; şi acestă 
tradiţiune despre Poluvraci este în de- 
plină armonie cu însuşirile terapeutice 

ale religiunei cabirice (c). 

(a) Opera citată, fig. 14. 
(b) Gori et Passeri. 'Thesaurus gemmarum astriferarum. 

Florenţa. 1750. tab. 123. 

(e) Noi pănă acum păstrăm credința, că vorba Polu- 
vraci este grecescă, și că ea se compune din 77042; == mult 
şi Agdyoe=—stîncă; în totul, mult stîncâsa. Acâstă deri- 
vare a numirei corespunde cu posiţia topografică a locului,
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Dacii din cea mai adîncă vekime ati 
dat șerpelui şi însuşiri eraldice militare, 
pe care mai în urmă l'a primit Şi 
Romanii cu acel6și însuşiri. Şârpele din 
lancea cabirului de pre figurile a 7 şi 
a 16, din oper. D. Th. Antonescu, cei doi 
şerpi din lăncile amânduror cabirilor 
ucigași, arătați prin figurile 11 şi 13, 
ne înfăţişază pe dracul oştirilor dacice 
şi al acelor persane, pre care autorii 
veki îl privesc, ca pre podba cea mai 
impunătore ostăşască (2). Despre acest 
semn eraldic ostăşesc al Dacilor, 6ca ce 
dice Suidas în unire cu Amian Marcelin : 
«Semne scitice (dacice) ; flamure cu văp- 
sele impestrițate, care mai ales avâii 

unde se află peştera şi mânăstirea cu acest nume; şi apoi 
ea se mai întăreşte şi de datele istorice, că adecă mână- 
stirea este întemeiată de Spătarul N, Milescu, adînc cu- 
noscător al limbei elenice; și pe lângă aceste, acâstă 
mânăstire a fost multă vreme metoc al Horezului, având 
mai mulți egumeni greci, carii ai putut să numiască 
mânăstirea pe limba lor. 

(a) Vorba românescă drac, cu înțelesul vekiii de şerpe 
şi mal noii de diavol, vine dela cuvântul grecesc 6odzor. 
-ovros == ştrpe, şi acesta de la dioz-onas= sclipesc, ca 
Okii dracului românesc,
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forma şârpelui... şi aceste erai pur 
tate cu putere şi în strigăte pe la nasul 

(vrăjmaşului)> (2). Iar Sidoniu Apolinarie 

ne dă modul întrebuinţărei şârpelui din 
armatele romane: «Prin cele şiruri de 
luptători este purtat un şârpe pestriţ, 

care la suflarea, vântului îşi umflă gușa. 
Pictura lui arată prin gura deskisă f6- 

mea, lui turbată, iar vântul face vădută 

prin sbirniit furia lui... .» Gb). 

Acum întorcendu-ne la stema, ţărilor 
româneşti, ne întrebăm: care re din 

aceste trei înțelesuri ale şerpelui daco- 
roman să se fi păstrat prin stema ţă- 

rilor n6stre? Nu mai este nici o indoială, 

că Domnitorii Românilor cu scuptorii 

timpurilor lor prin aşădarea şărpilor în - 

stemele ţărei n'aii voit nici de cum 
să. arate ideia cabirică a, eternităţei, 

(a) Amiani Marcellini. XVI, ro. 

(b) Sidonii Apolinari. Panegyr. S. V. Maiorani, vrs. 403. 

Aici vom mai adăuga, că copiii Românilor aii păstrat ef pre 

balaurul daco-roman, supt forma și cu numirea de smăii, 

care se derivă din slavinescul cmeii == șerpe. Mai mult, 

Smăul din jocul copiilor nostri este cu sait fără sbirnii. 

târe, ca cel de pre flamurele romane, şi une-ori dacice.
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precum şi nici pre cea terapeutică din 
cultul religiunei dacice. Ei, dice Domni- 
torii, despre t6tă probabilitatea ai voit 
numai, ca să arate autoritatea lor din 
armata, ţărei, şi pentru acesta anume 
ati pus în stemă ş&rpele eraldic al ar- 
matelor daco-romane. 

* 

* * 

Copacul. Ca forme copacul eraldicei 
româneşti are înfăţişarea stejarului, sati 
a fagului, pre a caruia crăci este așădat 
corbul; une-ori el mai are şi forma unui 
brad, care pâte fi luat şi ca tiparos, şi 
pre verful acestuia stă Jarăşi un corb 
cu crucea în cioc, având crucea la bra- 
ţul de jos inelul tradiţional. Corbul cu 
crucea în cioc, şi -aşedat pre un ste- 
jar, saii fag se potriveşte forte bine cu 
ideia descălecărei de către Negru vodă, 
a Munteniei; că adecă coloniştii lui 
Negru îşi iâti ca emblemă corbul, ve- 
kiul simbol al colonisărei, punendu-l şi 
in codrii de stejări sai de fagi, unde 
el îşi are locuinţa. Şi fiina-că aceşti co-
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lonişti mai erati şi creştini, ei împodo- 
besc simbolul păgânesc al colonisărei 
lor cu s&mnul ajutorului şi al mântui- 
rei creştineşti; adecă cu crucea, carea 
mai are la basă şi inelul Corvinilor. 
Aceste elemente ale eraldicei româneşti 
se unesc şi se potrivesc de minune 
între dinsele, şi nici ne putem duce cu 
mintea pănă la crucea cu tortă a Egip- 
tenilor, carea în eraldica obştescă înfă- 
țişa tot pre s6re. 

Aceia, ce ne încurcă puţin, este a- 
şedarea, corbului într'un brad saii tipa- 
TOS; adecă, ducerea acestei paseri pe 
verfuri de munţi, unde locuiesc numai 

„şoimii şi vulturii; şi in sferşit sborul 
ei, care vine în ajutorul ipotesei D. 
Năsturel. Dar încurcătura, acesta nu ne 
pste depărta, dela credinţa, că corbul, 
şi nu vulturul, ţine crucea creştinâscă 
în cioc, şi tot el este aşădat pe un co- 
pac, care une-ori are şi forma unui 
brad, dar noi mai adăogăm, că pote 
şi a unui tiparos. Şi noi întărim cre- 
dinţa nâstră pe cuvintele: întăi, că nici
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vulturul monocefal roman, precum Şi 
nici cel bicefal bizantin, nu este împo- 
dobit cu crucea, ca corbul românesc; al 
doilea, că Negru-vodă, cum am v&dut 
mai sus, n'a voit să arate la ai sei 
ideia autorităţei, ci numai a, colonisărei, 
şi de aceia, a, primit, ca simbol, corbul, 
care în ştiinţa lui, cea înfăţişată numai 
prin suvenire religi6se, îi spunea, că 
numai corbul va arăta, ideia, venirei lui 
la fraţi, şi apoi, pentru ca, venirea lui 
să aibă şi caracterul păcei şi al dra- 
gostei creştineşti, i-a mai adaus şi cru- 
cea; şi în sferşit aici vom mai pune 
şi acel cuvânt, obşteşte primit de cei, 
ce s'aii ocupat, cu eraldica românâscă, 
şi anume, că mult încurcă pe arheolog 
neştiința, saii pote nepăsarea sculpto- 
rilor veki de steme şi sigilii româneşti, 

dic sborul păserei, şi dupre noi şi a- 
şădărea ei intrun brad. Şi pentru a 
pune capăt îndoelelor, vom mai spune 

încă, o dată, că noi punem mare preţ 
pre ştiinţa şi măestria, eraldiştilor ro- 
mâni ai vâcului al XVII-lea, vâcul de
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înflorire românescă. Şi deci să întrăm 

în materie. 

Polipragmonul, sai mult intreprin- 

dătorul, neobositul şi întru tote stima- 
tul nostru academician, D. V. A. Urekie 

tălmăceşte copacul din eraldica româ- 

n6scă aşa: «În vekia ţara a s6relui, a 
lunei, şi a, stelei, un Domnitor şi o 
Dâmnă at r&sădit un pom (3), de care 

pom iată ej se îngrijăsc cu dragoste» (b). 

Şi apoi adaugă, că: «pomul simbolizeză 
“minunat actul unei colonisări noui, carea 

(a) Aducând D. Urekie aici vorba despre pom, adecă, 

numind copacul eraldicei româneşti pom, noi dăm aici 

cântecul poporului românesc din judeţul Vasluiului, unde 

omul cu fasele vieței sale este alegorisat prin un pom, Yar 

cântecul acesta ni este împărtăşit de cătră Prea Cucerni- 

cia sa Iconomul Al. Mironescu, profesorul de morală de 

la facultatea n6stră de teologie: 

Pom, pom, pom eram eii poml 
Pom eram cu frunda rară, 

Acum vi€ța mi-e amară, 

Pom, pom, pom eram eii pom! 

Pom eram cu frunda verde, 

Acum vi6ța mi se perde, 

Pom, pom, pom eram eii pom! 

etc, 

(b) Schițe de sigilografie românescă, pag. 10.
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în evul mediu se şi numia Nova plan- 
tatio> (2). Vra să dică, dupre D. Urekie, 
Muntenia, în colonisarea ef de cătră Ne- 
gru vodă este inkipuită eraldiceşte prin 
un pom, iar noi gicem Prin un copac, 
şi tot Muntenia mai este numită cu 
Friedwalski şi nova plantatio, Noi şi 
în interpretarea copacului din eraldica 
român6scă nu vom trece riul Tisa; 
şi r&mânend tot în văile Carpaţilor, 
Vom căuta aici a străbate cât maj 
adinc în gândul coloniştilor lui Ne- 
8ru vodă şi a decoboritorilor lor. ȘI 
acesta o facem pentru cuventul. isto- 
Tic, că Românii pe vremurile ferberei 
Ungurilor nu numai că nu putâi trece 
Tisa, ca să imprumute de la oceiden- 
tali pre «nova plantatio» ŞI apoi să o 
împlânteze în Muntenia, dar Ungurii cu 
nesferşitele lor incursiuni nu le dai 
pas nici să se uite peste Tisa. De a- 
ceia, credem noi şi față de copacul e- 
raldicei nostre, că Românii Pati împru- 

  

(a) Ibia,
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mutat şi pre acesta tot din suvenirile 
lor religi6se, şegând acasă ; şi apoi, tre- 
cend in Muntenia, Vaii scos din adîncul 
inimei, şi la aşădat în eraldica lor, 
dupre cum ei ai făcut cu screle, luna, 
corbul, taurul, precum Şi cu celelalte 
semne eraldice. Dar mai amărunţit. 

In mitraismul, adus de Romani în 
Dacia, ramura de copac, ba kiar şi co- 
pacul întreg, era consfințit Mitrei, ca 
Şi Militei, şi însămna triumful unei în- 
treprinderi, saii, vorbind mitraiceşte, 
învingerea gradului, în care era întrat 
mistul, ca bromius-ul sai taurul, leul, 
corax-ul saă corbul ete. şi trecerea, lui 
în gradul îndată următor (2); adecă a- 
vea înțelesul diademei, sai a cununei 
din agonurile, sai concursurile elenice. 
Alte-ori mistul ţinea în mână numai o 
ramură, din copacul sacru, dupre cum 
se vede în sigiliul lui Vlad voevod, şi 
pre care noi, ca şi D. Urekie, îl recu- 

  

(a) F. Lajard. Recherches sur le cult de Mithra, 
pag. 495. 

43034 9
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n6ştem, că este săpat afară din ţară, 
dar, noi adăugăm, cu ştiinţă de cele 
religi6se ale Românilor (a). Şi apoi, când 
ştiinţa arheologiei de astă-gi a stabilit, 
că cultul lui Apolon al greco-Romanilor 
era un cult asiatic şi identic cu al Mi- 
trei, şi că Apolon, ca, şi Mitra, avea, 
un copac între simbolurile religi6se, 
sau mai drept, un tiparos piramidal ; 
); de altă parte, când mai ştim, că 
Apolon dupre legenda, păstrată ae He- 
siod, îmbrăca de multe ori trupul cor- 
bului, saii se înfăţişa cu o cască, împo- 
dobită cu un corb, (e); nu Ştim, dacă nu 
sintem mai îndrituiţi, de a căuta şi acest 
s&mn al eraldicei nâstre numai în suve- 
nirile religi6se ale Daco-Romanilor, şi a 

„vedea în bradul eraldicei româneşti tipa- 
rosul lui Apolon sai al mitrei, iar în 
verful bradului pre corbul-Apolon, care 
în totalul simbolurilor ne arată noi, 

  

(a) V. A. Urekie, op. cit. pag. 11, 
(b) F. Lajard, op, cit. pag. 366. 
(€) Pierius Hieroglyph. XXII, 33; Albricius, Liber de 

imagin. deorum. Cap. 1V,
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celor de astădi, că Negru vodă, vorbind 
cu paganismul, intrase în gradul mi- 
traic al corax-ului, iar eraldiceşte, că el 
a colonisat cu bine ţara, Muntenescă, 
şi ca smn al triumfului săi, a mai 
pus şi bradul, vekiul tiparos al Mitrei 
şi al lui Apolon. Şi nu credem să în: 
keiem maj bine acâstă parte a studiu- 
lui nostru, de cât lăsând pe D. Lajard 
să ne spună D. Sa ceia, ce însămna 
tiparosul în religiunea Greco-Romanilor. 
După ce arată rolul corbului din mi- 
traismul, înfăţişat prin nişte baso-reli- 
efuri. mitraice, adaugă : «Un mare tipa- 
ros piramidal, plântat între tripod şi 
stâncele, ce se află la estremitatea 
drâptă a acestui tabloii, caută, a carac- 
teriza, ca un simbol al vieței, funcţiu- 
nile, atribuite acestui zei; şi pre acest 
arbore, (care însemnâză vi6ţă), îl găsim 
pre monumentele romane, consfinţite 
Mitrei. Deosebitele apropieri dintre le- 
genda lui Apolon şi mitul tiparosului
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În particular, pre noi ne impinge încă 
o dată în Asia occidentală» (a). | 

Și fiind-că mai avem ceva de dis şi 
asupra Dâmnelor, ce țin copacul eral- 
dicei nostre, vom stabili, că bradul 
eraldicei româneşti este înkipuirea. ti- 
parosului Mitreo-Apolonian, care este, 
saii edeografia vieței din cultul lui A- 
polon, sai triumful gradului COraX, şi 
dupre eraldica românescă o colonisare 
triumfătore, fericită. Şi în ce priveşte 
pe Dâmnele dela drepta copacului, noi 
împreună cu D. Urekie, recundştem, că 
ele înkipuesce pre soțiile Domnitorilor, 
a corora este stema sau sigiliul, şi nici 
într'un kip nu ne putem învoi cu D-sa, 
că şi «D-na a răsădit pomul». Nu, şi 
încă o dată nu. Istoria, şi cu obice- 
iurile româneşti ai ţinut pre femeie 
departe de ori-ce rol politico-social, şi 
Românul adevărat, fie e] şi Domnitor, 
a dat, şi dă până astă-zi femeiei un 
rol numai consultativ, şi pre acest 

  

(a) Memoire de Acad, des inscrip. nauv. Srie, T. 
XX, part. II, pag. 260—263,
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rol nu-l întinde mai departe de viţa 
lui familiară, adecă are rolul vekej, şi 
nu împerialei, matrâne romane... 

Am ajuns la sferşitul întreprinderei 
nostre, de a tălmăci rebusurile, sai 
semnele eraldicei româneşti , şi acestă 
întreprindere cu succes ne-a întărit şi 
mai mult in credinţa, că viâţa trecu- 
tului românesc trebueşte t6tă căutată 
mai ales în religiunile Românilor. Pu- 
ține, ba dic fârte puţine idei şi feno- 
mene de ale trecutului acestui popor 
işi pot avea izvorul în alte ramuri ale 
vieţei, dar şi aceste fenomene Şi idei, 
depărtate de religiuni, sînt tot-d&una 
într'o legătura 6re-care cu cuprinsul, 
sau formele religi6se. Şi nici că se 
putea, alt-feliii faţă de împrejurările 
istorice ale traiului românesc. Rupţi 
de la tulpina Romei mame; veniți în 
Dacia peste un popor eminamente re- 
ligios; şi mărginiţi aici vâcuri întregi, 
ca într'un cerc, de popsrele barbarice
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cotrupitore, ba pe alocurea, şi anume 
pe albiile riurilor, kiar sfărticaţi de 
aceste. popore; ei se văa nevoiţi, aşi 
duce vi6ţa, şi a se organiza în comu- 
nităţi mici, fără qe relaţiuni între din- 
sele, şi mai ales cu n&murile, ce-i în- 
cunjuraii, şi a trăi numai din avu- 
tul lor cultural, adunat din cabirismul 
dacic, mitraismul roman şi creştinis- 
mul revelat. Dicem numai din religi. 
uni; fiind-că religiunea, pentru Români, 
ca şi pentru alte popore, trăite în îm- 
prejurări mai favorabile ştiinţei, a fost 
în evul mediii singura ştiinţă de carte, 
de unde ei într'o formă, sai alta, şi-a 

f&imiialat ideile, şi-au făcut poesia cu 
dicătezile, sau aforismele vieţei sale, 
cu religia, a talcuit; el tote fenomenele 
ştiinţifice, punend?o şi pe actele sale 
politico-sociale. De aceia vom dice sfâr- 
şind. T6tă visţa trecutului romanesc 
nu trebueşte prinsă din sborul imagina- 
țiunei nostre; şi nici căutată în măes- 
trii şi ştiinţe ale evului medii, streine 
de Români. Vi6ţa trecută a Romanilor
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trebueşte urmărită în religiunile lor, şi 
să fim siguri, că arheologia românâscă, 
carea, nu va, cundşte, saii va, despre- 
ţui religiunile acestui popor, va rămâ- 
nea, îot-d6-una, fără de material ştiinţi- 
fic, şi va fi întemeiată, dupre cuven- 
tul Evangheliei, pre Nisip, sai dupre 
cel al Românilor, în vânt. 

 


