
Βρούμα είναι το χειμερινο ηλιοστάσιο. 

Η εορτή των βρούμων, τα βρουμάλια είναι ρωμαικη εορτη που εορταζονταν πιθανοτατα στις21 
νοεμβρίου. (πβ. Εισόδια της Θεοτόκου).  Το ηλιοστάσιο λεγονταν Brumalia dies . Το Brumalia είναι 
επιθετο θηλυκού γένους ενικου αριθμου. Η κατάληξη του σε -ια δημιουργησε την παρανόηση ότι 
αφορά πληθ. καποιου ουδετερου: Τα βρουμάλια.



Ετσι δημιουργήθηκε και το βρουμάλιον που σημαινε γιορτη με ευωχια, συμποσια κλπ.

Ο Θεοφιλος επι παραδείγματι μιλάει για το Βρουμάλιον του Πορφυρογεννήτου. 

315.320 [337]

Σημασία:

Brumalia από το Λατινικό BRUMA> BRUMALIA [DIES] Q Η βραχυτέρα ημέρα, το χειμερινο ηλιοστάσιο 
που εορταζονταν με συμποσια, και τελετες  που παιρναν το ονομα βρουμάλια (ισως ορθοτερον 
βρουμαλία [ημερα] ). Κατ΄επεκτασιν κατάντησε να σημαίνει κάθε ειδους γιορτη και ιδαιτερα την εορτή 
των γενεθλιων. 

Screen clipping taken: 22/6/2012 8:41 μμ

Ετυμολογία:

Λατινικα: BRUMA < BREVUMA BREUMA συνεπτυγμένος τύπος του  BREVISSUMA = βραχυτάτη, η πιο 
μικρη  [εννοείται ημέρα] και κατ επέκταση το κρύο και η ομιχλη, πούσι.

Ιταλικά: BRUMALO

Αγγλικά: FOG

Γαλλικά: BRUME 

Ο δευτερος μήνας του Γαλλικού επαναστατικου Ημερολογιου Λεγονταν Brumaire ο ομιχλώδης. 

Βλ. Η 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη του Καρλ Μαρξ.

Ανήκε στο Φθινόπωρο . Αρχιζε από τος  22 Οκτωβρίου και τελειωνε στις 22 νοεμβρίου. Ο επέμενος ήταν 
ο  Vendémiaire και ο επομενος ηταν ο  Frimaire.

Pasted from <http://en.wikipedia.org/wiki/Brumaire> 
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Εξωφυλο από την πρώτη εκδοση του" Η 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη "

Πεζογραφία: Ιστορικο Δοκιμιο

Η 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη
Φυλλάδιο που εγραψε ο Καρλ Μαρξ με το ρόλο του ως κοινωνικού και πολιτικού  ιστορικού, 
διαπραγματευεται  τα πραγματικά ιστορικά γεγονότα, που οδηγησαν μέχρι το πραξικόπημα του 
Λουδοβίκου Βοναπάρτη  της 2ας Δεκεμβρίου 1851-από τη σκοπιά της υλιστικής αντίληψης της ιστορίας 
του. Μαζί με τα γραπτά του Μαρξ για τη σύγχρονη αγγλική πολιτική, η δέκατη όγδοη Μπρυμαίρ είναι η 
κύρια πηγή για την κατανόηση της θεωρίας του Μαρξ για το καπιταλιστικό κράτος. 
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