
DIEI CIVILIS DIVISIO / HORAE, VIGILIAE, TEMPORA 

 

1. Ex [Hieronymo adscripto] Breviario in Psalmos, LXXXIX      

Debemus secundum historiam scire quia nox in quattuor vigilias dividitur. […] Una ergo 

vigilia tres horae sunt. nox ergo dividitur in quattuor vigilias. denique milites quattuor stationes 

habent, quando vigilant et excubant et serviunt.  

 

2. Ex Arnobii Junioris Commentario in Psalmum CXXIX     [ca. 460 AD] 

Custodia una, quarta pars noctis est. ergo prima custodia a vespere íncipit; secunda a 

medium noctis attingit; tertia pullorum cantus transit; quarta vigilia matutina, quae in ortum 

luminis adimpletur…  

 

3. Ex Macrobii Saturnaliorum Libro I, 3.12-15     [ca. 430? AD] 

[12] Qui dies ita dividitur: primum tempus diei dicitur mediae noctis inclinatio, deinde 

gallicinium, inde conticuum, cum et galli conticescunt et homines etiam tum quiescent, deinde 

diluculum id est cum incipit dinosci dies, inde mane, cum dies clarus est. […] [14] deinde a mane 

ad meridiem, hoc est ad medium diei: inde iam supra vocatur tempus occiduum et mox suprema 

tempestas, hoc est diei novissimum tempus, sicut expressum est in duodecim tabulis: “solis occasus 

suprema tempestas esto.” [15] deinde vespera, quod a Graecis tractum est. illi enim ἐσπέραν a stella 

Hespero dicunt, unde et Hesperia Italia quod occasui subiecta sit nominatur. ab hoc tempore prima 

fax dicitur, deinde concubia, et inde intempesta, quae non habet idoneum tempus rebus gerendis. 

haec est diei civilis a Romanis observata divisio. 

 

4. Ex Censorini De die Natali Libro cap. XXIV      [238 AD] 

Sunt etiam plura noctis et diei tempora aliis subnotata propriisque discreta nominibus, quae 

apud veteres poetas passim scripta inveniuntur. ea omnia ordine suo exponam. 

Incipiam a nocte media, quod tempus principium et postremum est diei Romani. Tempus 

quod huic proximum est vocatur de media nocte; sequitur gallicinium cum galli canere incipiunt, 

dein conticinium, cum conticuerunt; tunc ante lucem, et sic diluculum, cum sole nondum orto iam 

lucet. Secundum diluculum vocatur mane cum lux videtur sole orto; post hoc ad meridiem, tunc 

meridies, quod est medii diei nomen, inde de meridie; hinc suprema. quamvis plurimi supremam 

post occasum soli esse existimant, quia est in XII tabulis scriptum sic, “solis occasum suprema 

tempestas esto” […] Post supremam sequitur vespera, ante ortum scilicet eius stella quam Plautus 

vesperuginem, Ennius vesperum, Vergilius hesperon appellat. Inde porro crepusculum, sic 

fortasse appellatum quod res incertae creperae dicuntur idque tempus noctis sit an diei incertum 

est. Post id sequitur tempus quod dicimus luminibus accensis, antiqui prima face dicebant; deinde 

concubium, cum itum est cubitum; exinde intempesta, id est multa nox, qua nihil agi tempestivum, 

tunc ad mediam noctem dicitur, et sic media nox.   



 

 

 

 

   

     

 

 

 

             

 

 

  

       

       

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

MEDIA NOX 

Gallicinium 

             Conticuum vel    
             conticinium 

De media nocte vel 
Mediae noctis inclinatio 

Ante lucem 

Diluculum 

SOLIS ORTUS 

Secundum  
diluculum 
 

Ad mediam  
noctem 

SOLIS OCCASUS 

Suprema [tempestas] 

Vespera 

Crepusculum 

Prima fax / prima face 
vel Luminibus accensis 

Concubium 

[Nox] intempesta 

MERIDIES 


