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E| 'Mistero  de |' kristana antikveco"
de G. Fr. Daumer

Fondi - k ina gur-ofero 
Unu e1 la plej strang3j tradicioj, en

sfero de 17

germana fabelaro, estas
jena: Al 13 kavaliro de U tenhagen,
kies kaste1o estis lokita sur k3stel-
monto apud Frajenv31de, promesis 13
31 1i d3nk uld3 princo-e1ektist0 tiom
da tero, kiom la k3va1iro povus  irka  
rajdi de sun1evi o  is sunsubiro. La
k3va1iro ekrajdis, renkontis en Nojen 
hagen pa tiston, senkapigis 1in k star-
igis foston apud 13 k3davro; la foston
0ni 3nkora  k0nservas en 13 ko-
mununmficejo de Nojenhagen. Tie1
oni limigis per fostoj, ekfondis bien-
0jn; 0ni senkapigis iun simplan vir0n,
kiun 0ni hazarde renkontis k tiel oferis
por dio.   Kiam oni konstruis digojn,
kaste1ojn, p0ntojn, urb0jn ktp..,   lau
antikva mol0 isma supersti 0, 13 kon-
stru0 ne estis fortik3, e  ne p0vis esti
finita, sen enfos0 a  enmason0 de
homoj, nome infanoj k virinoj; se oni
ne jam de komenc0 faris tiajn krue1a -
ojn k montri is malf3ci1oj p0r 13

konstrul3bor0, tiam anka  poste, oni
d0nis fondi -oferojn al dio.

La  d3na fabe1o oni volis konstrui
dig0n en Kopenhago; ki0mf0je 0ni ek-
konstruis, ti0mf0je  i disfalis. Nun
oni prenis senku1p3n knabineton, sur
la diga fundament0 sidigis  in  e
tabl0, donis 31  i man ojn k ludi1ojn.
Dum la kn3binet0 man is k 1udis,
12 majstroj konstruis vo1bon super  i
k nun surk0nstruis   dum muzikado,
digeg0n, kiu  is nun fortikege staras.

En Aria 1000 viroj ekmas0nis pont-
on; ki0n iii dumtage ekkonstruis, ti0
dumnokte disf3lis. Nun eks0nis el 13

.  ielo an el3 vo 0, 0rdonanta, ke oni
enf0su homon, nome 13 edzinon de 1'

k0nstruestr0. Ki3m nun la edzino venis
al la k0nstruestro,  i tiu pretekstis, ke
1ia ringo fa1is en dig-fundon; la edzino
sin proponis alporti  in. Dum  i p1e 
numis tion, oni r3pid'e enmasonis  in.

En la antikva k3ste1o Heneberg 0ni
vid3s en muro ni on; pri tiu r3kontas
maljunuloj jenon: Ce la ekkonstruo de
tiu k3ste1o iu masonisto vendis si3n
fi1et0n p0r vive enmasoni lin en tiu
 i ni o,  por ke la kaste10 estu ne 
venkeb1a. La infano estis de 13 krue13
patro mem enmasonat3;  i man is
bulkon k plore ekkriis dum la mason-
ad0 de 13 lasta  tono: '"H0, patro,
p3tro, kie1 m3llumi 3's1"  i tio kortu -
egis la vir0n, 1i fa1is de  tupet3r0 k
rompis sian ko1on.

Ke 13 patro mem enmas0nis sian

inf3non, tio ne estas individua krue1o,
 ar 1i mem pr0  agreneg0 pereis. "  i
0kazis ja pr0 postu10, pro kondi o, p0r
ke 13 efiko estu tiom p1i forta; 13 plej3
kruel3jo estas 13  molo isma j princip-
0j la p1eja pia 0, p1eja sankta o k plej
di3 v01o.

En 13 antikva kaste1o Liben tajn,
est3s enm3sonita infano, vendit3 de
sia patrino. La popo1o ank0ra  ra-
k0ntas, kie1 13 infano p1oregis, barakt-
egis, sed neniom he1pis. La popolo
ankora  kredas a di dumnokte la
ploradon de l' inf3no k asertas, ke 13
mas0nist0j, kiuj enmasonis  in, fari is
strigoj,  irka flugantaj ankora  nun
13 kastelruinon.

Se tiuj kredoj k moroj vere estis tie1
 eneralaj, tiam en mezepoko,  e 13

grandn0mbr0 d3 kaste1oj k ties m3l-
k0nstruado k rekonstruado oni bez0nis
multegon da h0moferoj, kies enmason-
0n 0ni konsideris utila k necesa.

Ankora  fabe1o tia, kiu cetere jam
montras ioman mi1don k eb10n de for 
13so de tiu kruel0 okazinta en
M3gdeburg. Tie estas malnova muro
apud la Kreten pordeg0, kie oni en 
masonis infanon dum la ekk0nstrua-do
de 'l* urbo. En 13 muro oni konstruis
ni on, en  in starigis tableton kun 0ro
k pano; 13 civitan0j devis loti. Kiun
trafis 13 10to, tiu devis doni sian in-
fanon. 0ni sidigis  in  e 13 tablo. Nun
dependis de tio, ki0n  i prenis de la
tablo: se  i prenis la oron, ti3m  i
estis perdita,  3r la or0 signifis 1nort0n.
 i prenis la 0r0n, k dum  i 1udadis,
0ni senkompate enmasonis  in.

La fabe1oj sufi e gravas p0r ne 13si
dubon pri 13 iama kutim0 de l'kri-
st3na krue10; 0ni nur pensu pri 13, de
 ie1o postulema an elvo o. Cetere  i
tiuj estas konfirmitaj per k0nformaj
trova oj.

Ekz. en la kastelo Plese  e Getingen,
en ties pordega mur0 0ni tr0vis infan 
 erket0n enhavanta neputrintajn ost-
0jn (Got a1k). Same en murego de
iama k3ste1o Krajnberg, proksime de 1'

urboj Ba  k Sa1cungen, 0ni tr0Vis in 
f3nskeleton (Got a1k III). Je tio Got-
 alk notas: "' i tio treege mem0rigas al
13 krue1a kredo, ke  e ekkonstru0 de
kaste1oj, por gardi i1in kontra  3kci-
-dentoj, oni rabis a  a etis infanojn  de

malri aj gepatroj por vive enmasoni
ilin. Sajn3s, ke  i tiu kutim0 regadis.
 ar la m0rtintoj el la kaste1posedant3
familio  i3m estis ent0mbig3taj en
kastelpre ejo, kasteltombej0 a  en
proksima vi13 tomhejo, sed ne estas
kon3t3, ke tia kadavro est3s enm3son 
it3 en kastelmuroj."

La 3fero estas tiom p1i cert3.  ar tiu
kredo ankor3  dum 13 pasinta j3rcento
vivis inter 13 pop0lo. Verema k fidiud3
inspektoro de porakvo-konstruado r3 
kontas jenon.

Dum 13 jaro 18l3 sur 13 rivero
Elbe rompi is digo, kies rekonstruo
ka zis malf3ci1an 13boron. \'enis ma1 
junu1o k diris 31 1i: "'Vi ne povos re 
konstruigi tiun  i digon, se vi ne
enfosos senkulpan inf3non." Pli novan
ekzemp1on not3s J. Grim, 13  kiu dum
1843  e pontkonstruado en Ha1e 13

popo1o opiniis, ke oni devus enmasoui
infan0n en fundo (Grim, .\Iit0j).

 is nun nur estis menciite pri 13

neek1eziaj f0ndi oj k konstruoj. sed
simi1e anka  est3s  e la eklezi3j kon 
struoj ktp.  e 13 fondi o de katedr31o
en Strasburgo estis 13  p1ej signif3
tradicio, enfosat3j du fr3toj,  3r 31ie1
la konstruo ne fortike st3rus (A im de
Arnim, Ber1in 1840). P1ue ni 3 das, ke
iam suh la 31taro oni enfosis  afidon
por certigi 13 ekziston k prosper0n de
F pre ejo. L3 enfosita  3fido estas
konsiderita kiel fantomo k tio ant3 -
signif3s 13 ri13ton al infankadavro. Se
dum 13 tempo, en kiu ne est3s diservo,
oni iras en la pre ejou, ti3m oni vid3s
 3fidon kuranta k ma1aperanta.  i
estas 13  afido pre ej3. Se 13 13st3
montri as sur 13 tombejo 31 13 tomh-
isto, *tiam  i aviz3s 13 morton de in-
fanet0, kiu ba1d3  estos entombigil3
(Afce1ius III). Tiu  i  3fido signifas 13

morton de inf3no: ""Kia frapanta, per 
fida interrilat01" Certe iam oni enfosis
a  enmas0nis inf3nojn k nur p1i poste
 afid0jn, kiam  esiS 13 homofer3do.
P1iaj tradicioj est3s: 0ni enfosas pork 
ojn k k0kojn sub domoj, same viv3n.
b1indan hund0n ktp. suh stalpordo 3 
staltr0go. En Grekio estas la 0pinio, ke
13 unua preterp3s3nto je fundament3
 tono  e novkonstru0ta domo, mortos
dum la sama jaro; por maleb1igi  i
tiun ma1fe1i on, 13 masonistoj mortigas
kok0n sur 13  tono, a   afidon. La 
fahe1oj oni pelis kokon trans nov 
k0nstruit3n ponton en Fr3nkfurt. La  
dire la unua viv3 est3 o, kiu transiris
p0nt0n novan, apartenas la  k0ntrakto
al 13 diab1o (Grim, F3beloj I). L3
t0mbejon oni in3 guris per ofero de
vive enfosita  ev31o, anta  01 0ni en 
tombigis homkad3vrou. Ank3  la
 eva1on oni konsideris kie1 fant0mon.
kiu avizeis fe1i ajn k malfe1i 3jn okaz 
a 0jn. En  onen sur iu tombejo, kiu e 
n0mi as 13  tio, montris sin b1ank3
 eva1o (Grim k Afce1ius). Ank3 . 3n 
stata  la 13sln0mita besto. i3m estis
ofer3ta Viva h()m(). EIgemwnigis 1180.


