
SĂRBĂTOAREA SATURNALIILOR, 
RETRĂIREA MITICĂ A V ÂRSTEI DE AUR 

Cel mai răspândit mit cu caracter utopic din antichitate, mitul Vârstei de Aur nu poate aparţine 
exclusiv unui popor şi nu poate avea ca punct de plecare opera unor scriitori. Unii istorici au vehiculat 
teoria transmiterii miturilor, a influenţării unei civilizaţii de către alta. Dar o asemenea influenţă e posibilă 
numai dacă se întemeiază pe preexistenţa unor afinităţi ascunse. Mitul Vârstei de Aur prezent peste tot 
conduce la teoretizarea "sindromului paradisiac" universal. Mircea Eliade afirmă că "la un moment dat 
din istoria lor, multe popoare primitive au crezut că era posibil să se întorcă periodic la primele zile ale 
Creaţiei", să trăiască în lumea perfectă, înainte "de a fi devorată de Timp şi de Istorie"l 

Multe din miturile populaţiilor antice conţin povestiri eu caracter nostalgic, despre o epocă 
îndepărtată când omul nu cunoştea munca, bolile sau moartea. Uneori această epocă se confundrt cu cea 

-
a Creaţiei, când zeii trăiau alături de oameni. In timpul sărbătorilor Creaţiei omul primitiv se reîntorcea 
secvenţial in această epocă, se identifica cu strămoşii liberi şi fericiţi, restaurându-se şi regenerându-sc. 

Mitul Vârstei de Aur pare a aparţine copilăriei omenirii, de aceea cercetătorii îi cantrl origini cât 
mai îndepă'1ate. Samuel Noah Kramer crede că l-a găsit la Sumer în poemul Emmerkar şi stăpâniturul 
din Aratlo) unde se vorbeşte despre un "odinioară" Glnd omenirea cunoaşte belşugul şi pacea2• 

În antichitate "sindromul paradisiac!! este regăsit în domnia regelui mitic Yima din Avesta 
persană, în epoca Krta-yuga din tradiţia indiană, in domnia fericită a zeului Ra la egipteni, in Edenul 
evreilor" . 

In literatura greacă timpurie (poemele homerice) întâlnim reflexe ale mitului Vârstci de Aur
"hrysum ghenos""' Hesiod este insă primul care formulează coerent Mitul Viirste; de Aur kgându-I de 
cel al antropogoniilor succesive. În timpul domniei lui Kronos, Pământul este locuit de oameni de aur ce 

trăiau fericiţi şi îndcstulaţi, pentru ca apoi să se instaureze decadenţa progresivă a vârstelor de argint, 
bronz �i fier5. Hcsiod inserează încă vârsta fericită. a eroilor, pentru că amintirea mitizată a epocii eroice. 
descrisă 

�
de cântecele poeţilor era prea puternică şi nu se putea ignorati. 

In tradiţia ebraică Întâlnim variante ale mitului Vârstei de Aur în Edenul biblic şi o versiune mai 
apropiată de mitul vârstelor şi al cpocilor metalice În visul lui Nebucadneţar tălmăcit de profetul Daniel. 
Se găses

�
c aici vârstele de aUL argint. bronz, fier şi lut - împărăţii În tălmăcÎrea lui DanieF. 

In traducerea latină mitul Vârstei de Aur ne înfăţişează pe meleagurile italice o societate 
troglodit;:'l de aborigeni ce nu cunoşteau agricultura �i trăiau în dreptate şi fericire, culegând recolte le 
indestulătoare pe care le oferea natura. După flY'ginus, care urmează pe Protarchus Trollianus, atullci 
domnea Ianus. Saturnus v'enit pe mare va fi găzduit de Ianus şi îi va învăţa pe supuşii acestuia 
(lgricultura8. Vcrgilius vorbeşte În Eneida de o seminţie de oameni care nu ştiau cum s-adune roade sau 
să-njuge boii până când, a venit) pe mare, Saturn, care i-a adunat pe oameni, le-a dat legi, domnia acestuia 
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, 
fiind Vcacul de Aur'. In bucolica a IV-a ne spune că ciclul de fier s-a terminat �i va începe din nou epoca 
de aur, ocazie cu carc:"sc Întoarce şi Fecioara şi satllrnica domllie,/O progenitură nouă se coboară acum 
din cer" 10. Noul Început - sub domnia glorioasă a lui Augustus care ar ti Întemeiat Roma. mai precis 
consulatul lui Pollio. Ovidiu în IVJetarll1of()�e reia vârstele metalice Într-o versiune apropiată de cea a lui 
Hesiod, cu deosebirea cit nu mai întâlnim vârsta crailor. O vârstă de aur - de abundenţă, pace, cinste. 
fericire, non-timp, apoi o depreciere progresivă: vârstele de argint. aramă. fier". În [<'aste imaginează () 
discnţie cu Ianus din care se pot desprinde temele esenţiale ale Vârstei de Aur: sălbăticia arcadicft, lumca 
dc începuI a creaţiei când locuiau împreună şi zeii şi oamenii, o lumc în care nu exista războiul. Lume;; 
arcadică din vremea lui Tanus se va încheia cu venirea lui Saturnl�. 

Mitul Vârstei de Aur a alimentat toată această literatură, fiind astfel supus unei pătrunzătoare 
analize din care a ieşit radical "demitizat". Pentru mitologia greacă Mircea Eliade spune că nu se cunoaşte 
nÎci un mit în contextul ritual care-i este propriu, că l11itolo�ia ce îi alimenta pe Homer şi I-Iesiod era deja 
o seleqie şi o interpretare a unor materiale arhaice care deveniseră parţial ininteligibile\3. Ar fi interesanr 
de ştiut în ce măsură anticii sesizau contextul rilual a mitului Vârstei de Aur, dacă ohservau că cI suferă 
o reinterpretarc peritldică în cursul sărbătorilor de tipul Saturnaliilor. Scenariul acestui tip de sărbători 
consta din suprimarea temporara a incga)ităţii� ospeţe, veselie) crearea unei societăţi inversatc, fără form� 
şi lege) a unei societăţi c. onfuze ce se dorea a fi societatea originară de sub domnia lui Ianus, vremea 
fabuloasă când zeul trăia printre oameni. Participanţii se transpun în "illo tempore" atunci când societatea 
cu regulile şi interdicţiile ei nu era Încă creată, în "aurea aetas", Se alege lin rege al sărbătorii, care În 
caml Romei, ÎI Întruchipează pe Saturn. Strămoşul a creat societatea, a fixat legile, i-a Învă\<lt agricultura. 
Oar această creaţie s-a uzat, trecerea timpului a epuizat-o. La fel ca şi în s["bătorile creaţiei, regele 
Saturnaliilor se identifică cu Saturn, este prezent efectiv acolo în timpul originii, alături de zeul Ianus şi 
creează societatea, repetă gestul primordial al zeului Saturn]". 

Sărbători consacrate rctrăirii primei vârste a lumii se regăsesc şi-n alte spaţii. De aproape înrudite 
cu Saturnaliile. sunt sărbătoarea Sacceca in Babilon. Cronia . Ia Atellal.�. Verrius flaccus în lucrarea 
Salurn!!s ne spune că zilele Saturnaliilor sun! sărbătorite şi de greci, iar poetul Aceius, că sărbătoarea 
exista inainte de întemeierea Romei, În Grecia'G• 

* 

" 
In Co:,viviorulII Saturna/iorum. Agorius Praetextatus enumeră mai multe traditii despre originca 

Saturnaliilor. In cea atribuită lui Hyginus după disparitia lui Saturn, Ianus va numi în cinstea lui, întreaga 
ţară Saturn ia, îi va ridica un altar şi îi va consacra ceremonii sfinte, numite Saturnal ia. Oupă o altă 
tradiţie. câţiva foşti tovară�i de-ai lui Hercules, autonumiţi "saturnii", a constituit sărbătoarea ca să 
stârncască localnicilor un sentiment de mai mare veneralie faţă de zeu. După Varro, Pelasgii în migratie 
sunt sfătuiţi de oracolul din Oodona, ca pe noul pământ pe care ÎI vor ocupa să dea "zeciuială" lui 
Phoebus, capete lui Hades, iar părintelui său oameni. Pelasgii urmează sfatul oraeolului, Hercules se 
reîntoarce În Italia cu turma lui Geryon şi reinterpretează oracolul sfătuindu-i pe urmaşii pelasgilor să 
jertfească lui Hades statuele, iar lui Saturn torte aprinse. Conform acestei tradiţii Pelasgii, imediat ce au 
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ajuns în Italia au ridicat un altar lui Saturn şi i-au numit sărbătoarea Saturnalia''. 
Alte tradiţii atribuie instituirea acestei sărbători, lui Tullus Hostilius sau Tarquinius Superbus. 

Primul a instituit sărbătoarea, Închinănd un sanctuar lui Saturnus În timpul unui război glorios Împotriva 
albanilor şi sabiniloL Al doilea a visat să Înlocuiască sanctuarul modest cu un templu în forum, dar 
onoarea i-a revenit Republicii". Templul din Forul Roman a fost ridicat În 497 i.e.n. şi a fost hotărât să 
servească drept tezaur al poporului roman. A fost restaurat in 43 i.c.n. şi la începutul secolului IV c.n., 
Saturnaliile suferă organizarea lor definitivă in 217 î.c.n .. anul bătăliei de la Lacus Trasimenus, ca urmare 
a consultării căf\ilor sybiline19. 

Sărbătoarea dura O zi. a 14-a Înainte de kalcndele lui Ianuarie (adică la 17 decembrie). După ce 
eaesar adaugă lunii decembrie încă două zile, Saturnaliilc vor ti sărbătorite în ziua a 16-a înainte de 
kalendele lui ianuarie (adică la 19 decembrie). Unii siirnătoreau după datină iar altii după calendarul lui 
Caesar, astfel că se ajungea la mai multe zile de sărbătoare". Calligula a adăugat alte două zile de vacanţii 
a tribunalelor, dispoziţic confirmată printr-un edict de Claudius; iar sub Domiţian durata totală a sărbătorii 
a fost fixată oficial la şapte zile (începeau la 17 decembrie. Înglobau Opal ia la 19 decembrie şi se 

terminau la Larentalia la 23 decembrie)". După Macrobius: "�i la cei vechi a existat părerea că 
Saturnaliile durează şapte zile""-

Sărbătoarea Saturnaliilor, sărbătoarea îl1sămânţării este încadrată Într-un adevărat sezon al 
sărbătorilor agricole. Urmează după "sementiae feriae" �i Consualia (15 decembrie), Închinată lui ConslIs. 
zeu al strângeri i şi depozitării recoltei". La 19 decembrie sărbătoarea Opal ia era inchinată, la Început atât 
lui Saturn cât �i zeiţei Ops, considerată sOţia lui. Saturn şi Ops sunt veneraţi ca descoperitori ai grânclor 
şi fructeloL Ops este considerată a fi Glia, omenirii i se închină şezând şi atingând pământuF". Sărbătorile 
agricole Încep cu ocazia unei faze critice a ritmului sezonier, când În natură se efectuează o schimbare 
vizibilă. Acum prin rituri, arc loc reactualizarea acţiunilor zeului Saturn pentru a promova. prin virtutea 
magiei im itative. o revigorare a fOf\elor creaţiei, a fOf\c\or ce fac seminţele să încolţească. Prin rit oamenii 
ajung la rezervorul de 10f\e autoputernice şi mereu noi care reprezintă vârsta primordială. Noul Salum 
ales anual va rcorganiza această vârstă primordială haotică, va recrea lumea organizată. 

Dar sărbătoarea mai arc şi alte valenţe. Ea rupe prin trăirile intense pe care le dezvoltă, 11lonotonia 
\ ieţii de zi eLI zi, opune o explozie intemlitentă unei terne continuită{i, o frenezie exaltantă unei repetitii 
cotidiene a aceloraşi preocupări maleriale". În viaţa obişnuită sacrul se manifestă prin interdiCţii şi tabu
uri, apare deci, esenţialmente, ca negativ. Viaţa socială este cosmos guvernat de ordine universală ce 
f'tlllcţionează după un ritm regulat, singurele manifestări ale sacrului fiind inrcrdicţiile ce protejează 
împotriva a tot ceea ce ar putea să ameninţe ordinea universală. Perioada sacră a vieţii universale -
sărbătoarea - presupune o reîntoarcere la haos. suspendarea regulilor. violarea interdicţiei ce asigură până 
alunci ordinea. Aşa cum sacrul va fi relevat în viaţa obişnuită de interdiclii, la Fel este relevat de 
sacrilegiile din timpul sărbătorii. După încheierea s"rbătorii şi restaurarea ordinii, caracterul sacru al 

interdict1ci organizează �i face să dureze creaţia cucerită de sacrul infracţiunii16 . 
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Saturnaliilor, rimp de câteva zile ordinea socială este in\ ersată. 
Stăpânii îşi schimbati locurile la mas,! cu sela\"ii şi îi serveau chiar ei1�. Sclavii poruncesc 

st[tpânilor. glumesc pe socoteala IOL in fiecare casă se constituie o republică-parodie, În care funcţiile 
Il1al!e, de pretori şi consuli sunt încredinţate sclavilor". Anticii explicau aceste manifestări prin faptul c;: 
sub domnia lui Saturn nu exista proprietate particular[l: :!oamenÎi nu erau încă Impărţiţi în sclavi şi 
stăpâni" (Macrobius. Saturn alia 1. VII, p.26). Vergilius nu spune că "nu era îngăduit să se însemne 
pâmântul sau să se împartă ogoarele În haruri. Toate le c{tutau în comunI! (Gcorgice/e J, p.126f'J. Aceast:l 
libertate îngăduită sclavilor trece drept o imitaţie a societăţii din Epoca de Alir a lui Saturn, iar 
SalUmaliilc "fcriae seruorum" o restaurare a acestei epoci. Horaţiu acceptă această libeltate a sclavilor , 
in virtutea tradiţiei. l i  spune sclavului său lJavlIs: "Folose�te-te de libertateal Lunii decembrie, fiindcă 
străbunii ali vrut astfel"3". Mai târziu mentalitatea se schimhă, Macrobius având un capitol în Saluma/ia 
despre sclavii ce au fost 'Icredincioşi viteji, prevăzător! şi chiar filosofi" şi a căror soartă nu trebuiL'
dispreluilă 1iindc:1 "zeii înşişi le pmlrtă de grijă"·�l. , 
In timpul Saturnaliilor şcolile sunt închise, activitatea juridică oprită. ClI excepţia cazurilor de omucidcrÎ. 

care Însă vor fi soluţionate după Încheierea sărbătorii. 111 timpul acestei sărbăLori era interzis să se 
pornească război", Saturnaliile fiind astfel un simbol al lihertăţii şi al păcii. 

Se intra în sărbătoare la miezul nopţii de�i datina consfiinţea inceputul ei pentru dimineaţa 

iJr111ătoare3�. Senatorii. 111 persoană. sacriticau câte lin porc pentru Saturn şi Gcnius în tCJ11plul lui Saturn 

în prima zi. Sacrificiile erau oferite după ritul vechi ("graeco ritu"). se oficia cu capul descoperit ("apcrto 

capite"r;4. Se continua cu o masă oferită plebei �i cu mari serbărÎ în tot oraşul. Prima 7.i avea caracter 

religios. celelalte erau doar "feriatil'3:i. - . 
Oamenii îşi Taceau cadouri reciproc, cele mai fl-ecvcnte daruri fiind lumânări de ceară ("cerei") 

�i mici statuete antropomorfe ("sigillaria') Varro consemnează tradiţia conform căreia pelasgii ce 
jel1feuu capete dc oameni lui Hades şi oameni lui Saturn. sunt sratuiţi de Hercules să jertfească "nu capete 
ele oameni. cu figurine plăsllluite cu mc�tc�ug după chipul omenesc iar templul lui Saturn să le cinsteasca, 
nu jertfind Mrbaţi ci torţe aprinse. Căci cuvântul QWHl nu Înseamnă numai om ci şi torţă". O alta 
explicaţie ar fi că schimbul acesta de raclii simbolizează faptul că domnia lui Saturn a ridicat oamenii 
"din bezna unei vieli sălbatice. spre lumină. spre cunoaşterea lucrurilor folositoare omului"'''. În afară de 
"cerei" sau "sigillaria" oamenii Îşi făceau fel de I'cl_ de cadouri. Acestea erau foarle variate, în funcţie de 
bogăţia sau sărăcia patroni lor, respectiv c1ien\ilor. Intr-una din epigramele sale, Marţial enumeră o parte 
din aceste daruri:"E luna lui decembre şi zboara prin cetate/Şervete. Iinguriţe, cu aripi argintate,lFoi de 
hânie aibă şi lumânări de ceară/Carafe subţircle cu prunc de- astă vară"". Deşi cadouri le nu erau foarte 
valoroase totuşi, mulţi pretindeau, din dorinţă de Illavuţire, daruri exagerate din partea clienţilor. Tot 
Mar\ial in epigrama: Sa/urna/ele lui Sabellus cnumeră. ironic. daruri pc care le-ar fi primit Sabellus 
avocatul, care s-ar li Îmbogăţit chipurile de pc urma Saturnaliilor: o baniţă de grâne, o limbă de Lucania, 
puţinâburtft din Etruria, ceapă, eaş, câliva raei, şapte potire. două-trei măsline etc." Personajul lui Marţial 
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nu s-a îmbogăţit probabil de pe urma acestor daruri, dar practica extorcării clienţilor săraci de către 
patroni cu ocazia Saturnaliilor exista. Pentru a o împiedica, tribunul plebei Publicius a decretat ca la 
această ocazie să nu se trimită În dar celor bogaţi decât torţe de ceară şi sigillaria tradiţionale". Atitudinea 
Împotriva îmbogăţirii patroni lor de pe urma Saturnaliilor, traduse În practică de către tribuni, reiese din 
toate epigramele lui Marţial despre darurile de Saturnalii şi este bine rezumată În versurile:"Mai darnic 
e săracul cu sufletul curat/Ce nu trimite daruri amicului bogat'''o. 

Aşa cum sclavii, împodobiţi cu boneta frigiană comandau În gospodării. tot aşa şi oamenii liberi 
trăgeau la sorţi pe unul din ei pentru a purta titlul de rege pe perioada sărhătorii, monarh vesel care 
Încarna pe zeul Saturn. La origini probabil, omul ce lua rolul zeului era ucis la sfârşitul şi veselei sale 
domnii. Ştim că Saturn era onorat În timpurile arhaice cu sacrificii umane ("virorum victimis"t1• în epoca 
clasică, însă. în ritul sărbătorii se simte deja caracterul de parodie, de burlesc; regele va da de acum ordine 
ridicole cum ar fi acela de a face înconjurul locuinţei. purtând pe umeri o flautistă" . 

• 
Saturnaliile nu se serbau doar la Roma. In epoca clasică legionarii romani au purtat. cu siguranţă, 

obiceiurile strămoşeşti În teritoriile cucerite. Strigătele din timpul sărbătorii "10, Saturnallia!" şi "Bona. 
Saturnallia'" erau strigate şi pe alte meleaguri: soldaţii lui Aulus Plautius strigă "10. Saturnallia!" când 
Narcissus vrea să urce la tribuna rezervată Icgatului43. 

Despre celebrarca efectivă a Saturnaliilor in provincii găsim o relatare interesantă În scrierea 
creştină publicată de Franz Cumont Actele martiriului sfântului Dasills. Sărbătoarea Saturnaliilor este 
celebrată de soldaţii romani din Duros!orum, sub domnia Împăra\ilor Diucle\ian şi Maximian. Anual cu 
30 de zile Înaintea sărbătorii. soldaţii trăgeau la sorţi pe unul din ei care. înveşmântat în hainc rege�ti, 
umbla prin mulţime şi se deda la diferite excese. Domnia acestuia se Încheia tragic la sfâşitul celor 30 de 
zile când falsul rege sc sinucidea pe altarul lui Saturn". În 303 c.n. soldatul Dasius a refuzat rolul zeului 
şi a mărturisit crcdinţa creştină: drept urmare a fost decapitat la 20 noiembrie'''. Alte variante ale mortii 
acestui sfânt sunt reproduse in unele sinaxare şi martirologii; Synaxariulil Ecc/esiae 
Constantinopo!itanae, A1ineiul grecesc, .'W;neiullul1h Voemvrie. Alanuscrisul Amhrozian, Jlarlyrofoge 
r0111a;n4(" Textul publicat. de (umont prime�te o puternică confirmare prin descoperirea unui sarcofag in 
catedrala de la Ancona, ce contine rămăşiţele pământeşti ale sfântului. cu inscripţia:"Aici zacc sfântul 
martir Dasius adus din Dnrostorum'147. Se pare că În manirologii numele lui Dasius figura la Axiopolis 

�i abia la sfârşit este menţionat oraşul Durostnrum. J\pariţia sarcolagului din biserica Sf.Cyriacus din 
Ancona a impământenit opinia că Dasius a murit la DuroslOrlllll. Descoperirea inscripţiei de la Axiopnlis" 

confirmă Îns,j faptul cfl Dasius (Tasios) a murit şi a Il)5t inmormântat la Axiopolis. Ia )0 noiembrie 303 
c.n.". Dacă se admite veridicitatca acestui izvor rezultă că Saturnaliilc se celebrau la Dunărea de Jos 
(i1xiopolis sau Durostorlllll) in Moesia Inferior. De aici şi pânii la afirmaţia că ele se celebrau şi in Dacia 
I1U este decât un pas. dar, în lipsă de dovezi. ne aflăm tot În aria strâmtă a ipotezei de rutină. 

. . . -

" 
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Cazul lui Dasius este singular şi neverosimiL de la primele cuvinte ale documentelor deslll�im 

Macrobius, op.cil.. 1. VII, p.33: Ch. Darembcrg. Fd. Saglio. ?p.cil .. p.108 1. 

J\1at1i<1l, op.cil., v, p.1 R. 

Manobius, Op.CÎ1 . •  I.VII. p.2S<n . 

R t· ·11 . . 0)1 . al OlS. op.C/I , p. __ � .  

Cass:us Din, istoria Roman.? LX. III. Cluj, 1985. p.19 'trad. A Jli<.ukowskl}. 
Fran7. CU:llonL Les actes de S. Dos/us. in :1naiecta Boliui/diana, XV!. 1897, Bruxelles, p.S. 

Cihcrasim Tirnuş, Dir:tionar aghiograjic clIpl"itcând pc scurt "[elite 4in(ilor. Buc . . 1898, s.v.(Dasit:). 
1 �odor \'1. POpt:�CLl. :\.ftll'tirfll/ Sjăntzdui ()as(us. 1. l"t::\tu! În Prinos Îna!! Prea ,VintUuhll .\'/codim. Buc., p.224-2J(). 
Jamc-:; G\.'orge Fra/er f)fJ.cit . .  p.237-24-l. 
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pc i:u!i·asills". 
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B�K .. !976. nr. 194. p.205. 
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• 
un resentiment faţă de Saturnalij30. In mod sigur, cazul lui Dasius, unic 111 istoria persecuţiilor este 
transmis deformat şi exagerat de o scriere creştină din antichitatea tiirzie când Împărţeau "nelegiuiţii 
sacrilcgi Maximian şi Diocleţian"S:. Saturnaliile de acum sunt cele descrise de Macrobius. cu scene hazlii. 
cu un caracter burlesc pe care il vor transmite Evului Mediu. Opinia generală este că sărbătoarea 
europeană a call1avaiuIui este un ecou muribund al SatUll1aliilor romane. Sărbătoarea cu caracter vesel, 
cu mari serbări groteşti, cu mă�ti. care alegorice, păstrează caracterul parodic deja sesizabilÎn sărbătoarea 
romană. După Frazcr. regele Saturnaliilor dev ine regele Zaiafetului. Episcopul Nebunilor. Stăpânul 
Dezmăţului. Aba!ele Nebuniei". 

Slavii au un corespondent parţial al carnavalului În Masleniţa (Săptămâna A Ibă). iar in folclorul 
• 

românesc figurcază forme parţial de carnaval în Pluguşor şi Capra. In unele zone se alege chiar un " rege 
de carnaval")]. 

Ar fi nepotrivit să se spună că aceste forme de carnaval din folclorul romanesc Îşi au originea 
direct În Saturnaliile romane, Însă, cu toate că le-a fost opusă cea mai strălucitoare sărbătoare creştină 
("Natalis Christi") nu putem susţine. că alături de Tache Papahagi că Saturnaliile s-au Întunecat definitiv 
în faţa Crăciullului54. În ccalalt{l extremă se situează Atanasie Marian Marinescu care descoperă dovezi 
directe ale Saturnaliilor În datina pizereilor din ajunul Crăciunului. iar corespondentul zilei de 25 
decembrie. Dies Juvenalis. il găseşte in ospăţul junilor din Ardeal şi Bucovina". 

Manifestările carnaveleşti, colindatul pizereilor şi ospăţul feciorilor nu sunt dovezi suficiente 
pentru a demonstra că Saturnaliile romane (dacă sc celebrau in Dacia) s-au transmis În folclorul român. 
inca nu se poate afirma cu cel1itudine că apropierile făcute de Marianescu sunt reminescenţe ale sărhătorii 
romane. fo1cloriştii ar trebui să revină asupra acestor aspecte. completându-Ie. Formele parţiale de 
carnaval, de asemenea, nu pot fi aduse ca argumente pentru ce)ebrarea Satufnaliilor În Dacia antică. 
Sărbători de tipul Saturnaliilor sunt prezente În multe societăţi. In plus multor sărbători le este propriu 
acest mecanism de răsturnare, de concediere a timpului uzal. Pentru a recrea lumea (ca prin aceasta sa 
asigure continuitatea vieţii), omul se rcîntoarce În lumea originară preformală. Un personaj mascat ce se 
transpune efectiv În strămoşul ee a organiza! lumea. societatea (În cazul de faţă zeul Saturn), repetă 
ritualul moştenit şi reorganizează lumea. Regele Saturnaliilor şi mulţimea de sclavi şi oameni liberi ce 
nu mai respectă regulile s-au Întors În epoca mitică, sunt identificaţi fiinţelor de atunci. Ei recrează 
societatea şi crează o nouă Vârstă de Aur, întineresc, regăsesc plenitudinea vieţii care le va permite să 
înfrunte timpul pentru un nou an. 

SORIN NEMETI 
Uni vers Îtatea ItBabeş-Bo I yai II 

Cluj 

SATURNALIA AND THE MYTH OF GOLDEN AGE 

SUMMARY 

The myth ofGolden Age which has a general spreading is met in almost every mithology. The "Saturnalia" 

are a kind of ceremony in thc ritual context of this myth. As in the Creation ccrcmonics of thc ethnologic 

populations. in Rome a king of ceremony v,'ho was disguised in Forcfather Saturn re-created the world through 

imitative magic . � 

Franz Cumont. foc,cit 

Tcodor M. Popcscu, OjJ.CÎL p.226 . 
.Tamt:s Georgc rrazer, op,cit . . p.244. 

Vil:tor Kcrnbaeh, Dic(ionarJe mitologie generală. Buc., 1989. s.v. (Carnaval). 

Takc Papahagi, Din FoLklorul Romanie;.i cel Latin. Studiu comparat. Bue., 1923, p.28. 
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"SaturnaJia" ceremonies involve social order inversion: every household became a "mini" republic. The 
slaves libeny looked like an imitation of the Golden Age society. During these ceremonies the schools and law 

courts were closed and the war was prohibited. People oITered presents 10 each other: candles ("cerei"), small 
anthropomorphic statuetles ("sigillaria") and many other things. "Satumalia", as any ofthe Roman traditions, Was 
spread by the legionaries in the conquered territories. In the year 303 A.C. the Roman's soldiers celebrated Saturn's 
Days, and on that occasion Dasius (a Christian martyr) was condemned ta death and executed in Durostorwn. 

The Cam ival, lhe "Pizerei" cuswm, the young-boys banqucL aII ofthesc arc not enough proofs in order to 
certify rhat Roman "Satumalia" were preserved in Romanian folklorc. 


